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Namn och organisationsnummer 
      

Telefon 
      

Kontaktperson 
      

E-postadress och webbplats 

 

Bruttoförsäljning av kombinerade resetjänster (€)       
  

Avresemånad Avreseår Avresor totalt/månad (utfall), € Antal resenärer Presentkort, €  Avresor totalt/månad (utfall) 
Alla betalningar (i hela euro), som tagits 
ut för kombinerade resetjänster, enligt 
avresemånad. 
 
Antal resenärer 
Totalantal resenärer enligt avresemånad. 
 
Presentkort 
Skulden av alla ej-inlösta presentkort.  
 
Revisorn bestyrker enbart 
Avresor totalt/månad (utfall), € och 
Presentkort, € (redovisare, för företag 
som inte enligt revisionslagen 1141/2015 
är revisionsskyldiga).  
 

Januari      

Februari      

Mars      

April      

Maj      

Juni      

Juli      

August      

September      

Oktober      

November      

December      

 

Betalningsvillkor 
Anmälningsavgiftens andel 
av resans pris, % 

Slutbetalning, dagar före avresa 
Andel av alla kombinerade 
resetjänster, % 

 Betalningsvillkor 
Allmänt använda betalningsvillkor (max. 3 st). 
Anmälningsavgiftens andel av resans pris 
Anmälningsavgiftens andel av kombinationens totala värde i procent. 
Slutbetalning 
Antal dagar innan avresa som slutbetalning ska betalas. 
Andel av alla kombinerade resetjänster 
Ange hur stor del respektive betalningsvillkor har i förhållande till det 
totala antalet kombinationer. Avrunda till 100 %. 
 

Betalningsvillkor 1    
 

Betalningsvillkor 2    
 

Betalningsvillkor 3    
 

= 1 0 0 %   

Underskrift och namnförtydligande (verkställande direktör eller annan behörig firmatecknare) 
       

Revisors/redovisares underskrift, namnförtydligande och telefon 
 
      

Ort och datum        Ort och datum       
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