
Let at gå til

Bjarne Nybo kom forbi på klinikken en

dag. De så på en af Cinne Helmersens

PBS-udskrifter fra banken og hendes kvit

teringer. De loggede sig ind på systemet

og snakkede om, hvordan man bruger

det. Indkøringsperioden har været kort.

- Det er individuelt, hvor hurtigt man læ

rer kontoplanen udenad. Men den får du

af Bjarne, og det er lige til at gå til. Det

hele er der, siger Cinne Helmersen. Konto

planen er en oversigt over, hvordan man

grupperer sine indtægter og udgifter. - Det er let at bruge, siger Cinne Helmersen.Konceptet sparerhænderog arbejdsgange.Tit

Et besøg af revisoren hører normalt ikke afleverer man en kassekladdetil en revisor, hvorefter en revisorassistentindtaster tallene. Den

med i pakken, for kommunikationen ord- arbejdsgangsparer man med Regnezone.

Cinne Helmersen er begyndt at føre sit regnskab på nettet hos regne
zone.dk. Det er langt billigere, end da en revisor ordnede det hele

Bedre styr på regnskabet - De fleste fører en kassekladde, med Reg

nezone sker det bare på hjemmesiden. Jeg

tager over, når kassekladden er færdig, og

retter hvis der er fejl. Jeg ser også efter,

om de har husket at lægge f.eks. køre

regnskab og eget vareforbrug ind, ligesom

jeg sørger for, at de opfylder de krav, SKAT

stiller. Og jeg laver moms for dem, der er

momsregistreret, siger Bjarne Nybo.

Hvis noget mangler, sender han en e-mail,

og terapeuterne kan svare, når de har tid.

- Så bliver de ikke forstyrret, når de har

klienter. Det er en rar måde at arbejde på,

siger revisoren.

Hans mål er, at 50 zoneterapeuter bruger

pakken ved årets udgang. Prisen kan holdes

nede, fordi den er tilbudt alle RAB-zonete

rapeuter i FDZ, mens pakken koster mere

for individuelle kunder uden for branchen.

Læs mere på www.regnezone.dk

nes på mailog i telefonen. Men passer det

ind i kalenderen, kigger Bjarne Nybo gerne

ind i klinikken.

- Bjarne er hurtig til at svare, så vi har

klaret det på mail, hvis der var noget, jeg

ville spørge om. Bjarne har lavet mit første

regnskab for 2007, så nu er jeg begyndt

på 2008. Ulemper? Nu har jeg kun prøvet

det i nogle uger, men jeg er ikke stødt på

nogen endnu, siger zoneterapeuten.

Hjælp på mailog hotline

Nye kunder får en beskrivelse, en vejled

ning og en kontoplan og kan få al den

hjælp, de har brug for på hotline.

I de syv år, FDZ-zoneterapeut Cinne Hel

mersen har haft sin klinik i Solrød Strand,

har hun betalt en revisor for at ordne sit

årsregnskab. Nu har hun skiftet reviso

ren ud med Regnezone-pakken fra FDZ's

samarbejdspartner, revisor Bjarne Nybo,

og det er hun godt tilfreds med.

- Tidligere afleverede jeg bilag en gang om

året og havde en revisor, som jeg betalte

ca. 12.000 kr. for. Det var at skyde grå

spurve med kanoner. Nu indtaster jeg selv

min kassekladde direkte via nettet. Jeg kan

sætte mine tal ind en gang om måneden

eller hvert kvartal og har meget mere føling

med min økonomi, siger Cinne Helmersen.

Det giver hende en større bevidsthed om,

hvordan regnskabet ser ud i forhold til, hvad

der kommer ind på kontoen, og det giver

også et bedre overblik over økonomien.

- Og så er det billigere end da jeg betalte

en revisor for hele pakken, siger Cinne

Helmersen. Hun har købt Regnezone-pak

ken og betaler 350 kr. ekskl. moms - det

er 437,50 kr. ind. moms - pr. måned og er

glad for at afregne løbende.
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