CAMBER
Effektiv administration
af campingpladser
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At drive en campingplads kræver en stor
arbejdsindsats. Med CAMBER kan vi
hjælpe jer med de mange administrative
opgaver og gøre jeres bogføring og rapportering mere effektiv.
Det indeholder CAMBER
CAMBER består af flere delkomponenter
og kan sammensættes efter jeres behov.

I kan vælge at få adgang til vores syste
mer og selv stå for bogføring og rappor
tering, eller vi kan tage os af bogføring
en og rapporteringen for jer.

Bogføringssystem
Tillægsmoduler
Budgetterings- og
rapporteringsprogram

Bogføringssystem
Som grundelement til bogføring foreslår
vi e-conomic. Et online bogføringsprogram med flere muligheder for tillægsmoduler. Se mere på www.e-conomic.
dk. Bogføringssystemet er opsat med
vores standardkontoplan til campingpladser. Har I allerede et bogføringssystem, tilbyder vi gennemgang af jeres
nuværende kontoplan samt konvertering af alle posteringer til e-conomic.
Tillægsmoduler
Som en del af CAMBER tilbyder vi flere
tillægsmoduler.
Import af posteringer fra compusoft
Compusoft giver mulighed for at udlæse
posteringer, så I automatisk kan bogføre
campingomsætning, butik og café. Det
kræver, at der foretages korrekt
opsætning i compusoft. Vi tilbyder en
gennemgang af jeres opsætning i
Compusoft.
Import af posteringer fra bank
Fra jeres netbank kan I trække alle bankens posteringer ud og indlæse dem i
bogføringssystemet. Vi tilbyder assistance i forbindelse med opsætning heraf.

For at sikre jer bedst muligt udbytte af
jeres budgetproces, tilbyder vi et opstartsmøde hos os af en halv dags varighed samt et opfølgningsmøde hos jer af
én dags varighed. I prisen indgår fri telefonisk support, til systemet, i det første
budgetår.

Import af posteringer fra Danløn/
Bluegarden
Anvender I de nævnte lønsystemer i forbindelse med lønudbetaling til medarbejderne, kan I foretage automatisk
overførsel til kassekladden af de månedlige lønposteringer i bogføringsprogrammet. Vi tilbyder assistance i forbindelse med opsætning heraf.
Budgetterings- og rapporteringsprogram
Budgettering og opfølgning af campingpladsens resultat er en løbende proces,
der kræver et let tilgængeligt program,
som hurtigt kan give jer et overblik. Som
en del af CAMBER tilbyder vi budget123,
som er et onlinesystem til udarbejdelse
af driftsbudgetter, likviditetsstyring,
forecast og økonomisk overblik.
Systemet kan automatisk hente
realiserede tal fra e-conomic, og et budget kan derfor udarbejdes i løbet af
ganske kort tid, der bygges på de realiserede tal fra året før. Se mere på
www.budget123.dk.

Priser (efterår 2013)
Med CAMBER kan vi tilbyde en samlet
løsning til 395 kr. pr. måned samt et engangsbeløb på eksempelvis 20.000 kr.,
efter nærmere aftale, hvis I selv ønsker
at bogføre og allerede har et bog
føringsprogram.

Vi anbefaler desuden et årligt efterårsmøde med budgetopfølgning for den
afsluttede sæson og budgetlægning for
det kommende regnskabsår.
Adgang til systemerne

Ingen adgang

Du varetager administrationen

Deloitte varetager administrationen

Mdr. pris
kr.

Engangsydelse
kr.

Mdr. pris
kr.

Engangsydelse
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395*

12.500

0

12.500

Danløn

0

500

0

500

Bank

0

0

0

0

Compusoft

0

1.500

0

1.500

Opstart, intet nuværende

316

3.000

0

1.000

Konvertering fra nuværende

316

5.500

0

3.500

Modul
Budget123, inkl. opstarts- og opfølgningsmøde
Indlæsning af posteringer fra:

E-conomic:**

*Prisen er inkl. e-conomic
**Prisen er inkl. 4 timers kursus i e-conomic hos os, såfremt I vælger at bogføre selv

Kontakt

Jens-Ole Bøgild
Senior Manager
Tlf.: +45 23 46 95 08
jboegild@deloitte.dk
Morten Slott Sørensen
Manager
Tlf.: +45 27 21 76 20
morsoerensen@deloitte.dk
Jette Saabye Kristensen
Experienced Senior
Tlf.: +45 51 25 97 73
jekristensen@deloitte.dk

Sådan hjælper vi
campingpladser
Vi har en gruppe af medarbejdere,
som har specialiseret sig i betjening
af campingpladser. CAMBER er en
mindre del af de mange ydelser, vi
tilbyder vores kunder.
Som kunde hos Deloitte vil I mod
tage et årligt årsregnskab, hvilket
inkluderer et regnskabsmøde hos os,
benchmark, hvor vi sammenholder
jeres campingplads resultater med
resultaterne fra vores øvrige cam
pingpladser, samt sparring i løbet af
året.
Derudover tilbyder vi assistance i
forbindelse med bogføring, budget
lægning, budgetopfølgning og
rapportering, økonomistyring, råd
givning indenfor moms, afgifter og
skat, strategisk rådgivning samt
rådgivning i forbindelse med køb
eller salg af campingpladser.
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.
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