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Kære Kunde 
I denne folder finder du en oversigt over de service – og rådgivningsydelser, vi tilbyder i LandboSyd. LandboSyds 
timepriser og stykpriser er meget konkurrencedygtige i forhold til markedet, ligesom vi har fokus på langsigtede 
relationer og høj kundetilfredshed.

Kontingent til LandboSyd i 2019

Landboforeningskontingentet til LandboSyd beregnes for 2019 efter nedenstående 
beregningsmodel, baseret på bedriftens landbrugsmæssige omsætning.
Kontingentberegningen sker for regnskabsførende medlemmer på grundlag af 
omsætningen i årsregnskabet 2017.
 
 
Bedriftsmedlemskab (aktivt medlemskab)
Kontingent beregnes efter nedenstående.

Grundkontingent 
2.045 kr.  Omsætning indtil kr. 250.000 
2.045 kr.  + Omsætning kr.    250.001 –    500.000 Tillæg 4,0 ‰
2.695 kr.  + Omsætning kr.    500.001 –  1.000.000 Tillæg 3,0 ‰
2.695 kr.  + Omsætning kr. 1.000.001 – 2.000.000 Tillæg 1,0 ‰
2.695 kr.  + Omsætning kr. 2.000.001 – 2.500.000 Tillæg 0,5 ‰
3.335 kr.  + Omsætning kr. 2.500.001 – 2.800.000 Tillæg 0,5 ‰

EKSEMPLER:
Kontingent v. omsætning u. 250.000 kr. 2.045 kr.
Kontingent v. omsætning på 0,5 mill. kr. 3.045 kr.
Kontingent v. omsætning på 1,0 mill. kr. 5.195 kr.
Kontingent v. omsætning på 2,0 mill. kr. 6.195 kr.
Kontingent v. omsætning på > 2,8 mill. kr. 7.235 kr.
Kontingent v. omsætning på > 5,0 mill. kr. 8.505 kr.

Ægtefælle/samlever 700 kr.
Medejere og driftsledere, I/S-medlemmer, ansatte 2.045 kr.

Kontingent Sønderjyske Vandløb 2019 100 kr.

Interessemedlemmer (passivt medlemsskab)
Grundkontingent incl. Landbrugsavisen 1.205 kr.
Grundkontingent excl. Landbrugsavisen 380 kr.
Andre erhverv/Firmamedlemmer excl. Landbrugsavisen 1.400 kr.
Ekstra eksemplarer af Landbrugsavisen 1.045 kr.

Aktivitetspakke      8.000 kr.
Aktivitetspakken giver adgang til faglige møder, men ikke til generalforsamling.  

Kvægrådgivning og sparringspartner svin
Timepriser
Sparringspartner, Svin 600 kr.
Kvægrådgivning 925 - 1.100 kr.



Økonomi
IT abonnement (Basisomkostninger IT)
Skatteregnskab  1.500 kr.
Årsrapport  2.500 kr.
Budget  2.500 kr.
Omkostningerne opkræves årligt.

IT tillægsomkostninger
Nemfaktura  1 kr. pr. bilag
Nemfaktura plus  4 kr. pr. bilag
Summax salg  200 kr. pr. måned

Timepriser: Økonomiopgaver
Bogføring 405 - 450 kr.
Virksomhedssekretærer  405 - 450 kr.
Opgørelse af regnskaber + budget m.v. assistenter 600 - 850 kr.
Udarbejdelse af regnskab, budget m.v. rådgiver 660 - 1.100 kr.
Specialopgaver / Virksomhedsrådgivning 1.100 - 1.500 kr.
Skattesager 1.500 kr.
Oprettelse af Summax e-faktura 3.000 kr.

HR og Løn
Timepriser
Rådgivere 850 - 1.100 kr.
Specialrådgivning 1.100 - 1.375 kr.
Assistenter 850 kr.

Rekruttering, arbejdsmiljø mm.
Kontakt LandboSyd for et tilbud på løsning af din opgave.

Lønservice

Månedsløn - alm. lønservice
1 - 4 medarbejdere  125 kr. pr. person pr. måned.
5 medarbejdere og opefter  80 kr. pr. person pr. måned.
Nye medarbejdere startgebyr 150 kr.
Oprettelse af Nets aftale 500 kr.
Gebyr for indberetning efter deadline 100 kr.

Månedsløn - webløn
1 medarbejder  80 kr. pr. person pr. måned.
2-3 medarbejdere  55 kr. pr. person pr. måned.
4 medarbejdere og opefter  45 kr. pr. person pr. måned.
Nye medarbejdere startgebyr 125 kr.
Oprettelse af Nets aftale 500 kr.
Gebyr for indberetning efter deadline 100 kr.

Skemaer pr. stk.
Skattekort 650 kr.
Selvangivelse 850 kr.
Lønrefusion, sygdom – anmeldelse/refusion, tilmelding VEU 425 kr.
Sygedagepengeforsikringsskema 225 kr.

Vore Lønservice-medarbejdere kan endvidere være behjælpelig med spørgsmål vedrørende arbejdsgiverforhold 
eller henvise til kompetente rådgivere på området. For denne rådgivning opkræves efter medarbejderens  
timepris for den medgåede tid, samt for ekstra tidsforbrug til fremskaffelse af oplysningerne.



Planteavl & Miljø
Timepriser
Rådgivere 850 - 945 kr.
Rådgivning/udfyldning af Fællesskema 1.100 kr.
Specialopgaver 850 - 1.375 kr.

Mark- og gødningsplan, gødningsregnskab
Grundtakst pr. ha, (min. 600 kr. - maks. 1.700 kr.)   8 kr.
Grundtakst pr. 100 kg N, (min. 600 kr. - maks. 1.700 kr.)  8 kr.
Udviklingsbeløb til SEGES pr. ha. 2 kr.

Fællesskema
Grundtakst + risikodækning (maks. i alt 3.850 kr.)
Grundbeløb 850 kr. 
Beregnet pr. ha 10 kr.

Jordprøver / Analyse
Startgebyr 800 kr.
Standardprøve (Rt, Pt, Kt, Mgt) 100 kr.
GPS-jordprøver (Rt, Pt, Kt, Mgt) 80 kr.
Analyser, øvrige kostpris + 25 %
Gylleanalyse 460 kr.
Timepris (udtagning, kørsel og administration) 600 kr.

Nyhedsbreve
Afgrødenyt (pr. år, bagud)   900 kr.
Kvæg- og grovfodernyt  650 kr.
Afgrødenyt inkl. Kvæg- og grovfodernyt 1.400 kr.
Økologisk nyhedsbrev 995 kr.
+ Tillæg ved udsendelse af nyhedsbreve pr. post

Fast pris på telefonrådgivning med rabat ved markbesøg
Indtil 100 ha                                                                   950 kr.
Over 100 ha og indtil 150 ha                                          1.450 kr.
Over 150 ha og indtil 200 ha                                          1.950 kr.
Over 200 ha                                                                 2.450 kr.
Rabatten ved besøg ligger på 5-15 % afhængig af besøgsomfang.

Juridisk afdeling
Juridisk rådgivning, timepris                 1.100 kr.

Rådgivning & Serviceydelser
Kørsel til og fra besøg faktureres med 300 kr./time for assistenter og 500 kr./time for rådgivere.
Kørsel vedr. planteavl: 500 kr. pr. besøg.

Der henvises til LandboSyds forretningsbetingelser som findes på www.landbosyd.dk
Alle priser er angivet excl. moms.
Der tages forbehold for evt. trykfejl
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