Bli medlem i Svensk Barter och stärk ditt
företagande tillsammans med andra små
och medelstora företag och föreningar
runt om i hela Sverige!

SVENSKBARTER.SE

Om SVENSK BARTER

Svensk Barter är en modern bytesring för företag och föreningar. Genom kooperativ samverkan riktar vi in oss på marknadsekonomins
osålda överskott och låter medlemmarna omsätta detta på barteravtal. Detta tror vi ökar hållbarheten i den lokala ekonomin och
sparar resurser för oss alla. Våra handelsverktyg är en mäkleritjänst och barterkrediter som bara våra medlemmar kan använda sig av.

Fördelar för företag (och föreningar)

Genom att i första hand byta bort varor och tjänster som annars inte blivit sålda och erhålla samma värde från andra medlemmar i varor
och tjänster man bättre behöver, kan företag öka sin omsättning och samtidigt stärka sin soliditet. Föreningar kan ta emot sponsring i
barterkrediter. Start-ups kan hitta sina första kunder och investerare. Vårt ständigt ökande medlemsnätverk skapar även andra effekter
som mun till mun-marknadsföring och fler kontanta affärer. Vi kan i vissa fall även genomföra internationella barteravtal. En lämplig
målsättning för medlemmar kan vara att öka omsättningen med mellan 5 % - 15 % inom ramen för vår komplementära marknad.

För medlemmar av medlemmar

Svensk Barter ägs av organisationer inom näringsliv och social ekonomi. Vi skapar möten och aktiviteter mellan privata företag och sociala företag, mellan föreningsliv och sponsorer. Alla medlemmar är delägare med rösträtt på föreningsstämman och kan delta i arbetsgrupper
för olika aktiviteter efter intresse och behov.

Priser
Insats i föreningen 500 SEK
(återfås vid utträde)
Årsavgift 100 SEK
Mäklararvode 6% vid köp och sälj
Serviceavgift 250 SEK/mån
Alla avgifter betalas kontant för att
finansiera drift av verksamheten
Nya medlemmar betalar ingen
serviceavgift de första 6 månaderna

CSR
”Corporate Social Responsibility”
innebär att företag tar ansvar för
samhället där de verkar.
Vår förening skapar nya utvecklande
möten, aktiviteter för hållbar utveckling och låter eventuella ekonomiska
överskott gå till sociala investeringar,
när de inte behövs för att utveckla den
egna verksamheten.
Alla medlemmar i Svensk Barter kan
därmed påvisa ett CSR-engagemang.

Så funkar det med skatten!

Redovisningen av våra barterkrediter fungerar exakt som med vanliga pengar. 1 barterkredit motsvarar 1 SEK i nominellt
värde. Varje affärshändelse ska ha en verifikation och moms betalas in på sedvanligt vis. Skapa en egen post i din bokföring
för barteravtal och arbeta aktivt för att nå så nära +–0 som möjligt i handeln vid kalenderårets slut så utgår minimal eller
ingen vinstskatt på barterhandeln.
Den stora skillnaden är att den som faktureras för varan eller tjänsten betalar säljaren via föreningens interna handelsplattform istället för sitt vanliga bankkonto. Barterkrediterna frigörs genom att medlemmar använder checkkredit (minst 5000
SEK per medlem) för att handla. När checkkrediten återbetalats genom försäljning så slutar barterkrediterna att cirkulera
igen. Alla skatter betalas naturligtvis kontant även om varan eller tjänsten betalas med barterkrediter. Företag som funnits
kortare tid än 3 år erhåller ej rätt till checkkredit.
För mer detaljerad information ta gärna del av skatteverkets officiella ställningstagande för beskattning av medlem i bytesring på skatteverket.se. Sök: ”Dnr/löpnr:131319224-09/111”

MEDLEMSPROCESSEN

Att bli medlem i SVENSK BARTER är inte bara enkelt utan även förenat med god service från föreningen. Nedan ser du hur medlemsprocessen ser ut. Notera att vårt handelsnätverk regleras geografiskt
samt utifrån utbud och efterfrågan. Det kan alltså dröja innan du kan börja delta i handeln om andra
medlemmar erbjuder samma varor och tjänster som du. För att vara garanterad en köplats för deltagande
i handeln så behöver du ändå vara medlem och ha betalt medlemsavgift och insats. Varje medlem är ålagd
att lägga upp minst 2 erbjudanden i föreningens webbshop.
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Ansökan om medlemsskap
direkt på hemsidan! (svenskbarter.se)

Erhåll rätt att rösta på föreningsstämma som delägare!

Gör inköp via din checkkredit!

Marknadsför dig via våra
verktyg för att återbetala
din nyttjade kredit!
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Börja göra
affärer på
barteravtal!

En bartermäklare kontaktar
dig och lär dig systemet.

Sälj varor och tjänster!

Spendera din intäkt på inköp
som stärker ditt företag!
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Få nya kunder!
Öka omsättningen!
Sänk kostnader!
Öka sparandet!

Bygg en handelsplan tillsammans med din bartermäklare som
möjliggör lönsam handel samtidigt som du får en tydlig CSR-profil!

4

Väx med oss och var med
och gör nytta i lokalsamhället!

På vår hemsida kan du läsa mer om aktuella priser och regler. Välkommen att ansöka om medlemskap på svenskbarter.se
Svensk Barter Ekonomisk Förening är ett socialt entreprenörskap initierat av Projektet Framsteg,
mellan hösten 2017- sommaren 2019.

Anmäl ditt intresse redan idag på:

SVENSKBARTER.SE
Vi bjuder nya medlemmar på serviceavgiften under de sex första månaderna
(värde 1500 SEK). Detta gäller under förutsättning att minst två erbjudanden på
barteravtal görs tillgängliga för andra medlemmar den första månaden.

Svensk Barter är ett koncept som tagits fram inom regionalfondsprojektet FRAMSTEG.
Projektets övergripande mål är att öka tillväxten i Östra Mellansverige genom att uppmärksamma-, öka kunskapen om- och
ta tillvara på den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och sociala företag.

