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Fradrag

Bogføring,
regnskab og revisor

Zoneterapeut Randi Grann Flyvholm:
“Regnezone er nemt, trygt og overskueligt”

Zoneterapeut Lone Johansen:

Randi Grann Flyvholm driver klinikken Aktiv
Helse i Struer, hvor hun arbejder med zoneterapi, laserterapi, massage, babymassage samt
øreakupunktur.

Lone Johansen har foruden uddannelsen
som FDZ zoneterapeut uddannet sig som
massør og i øreakupunktur.

Hun startede klinikken for seks år siden med
supplerende arbejde ved siden af, men udviklingen har været så positiv, at hun i dag er på
fuld tid i klinikken.

• Blev medlem af FDZ den 5. november 2002
under sin uddannelse
• Uddannet zoneterapeut den 19. juni 2004
• RAB registreret den 5. november 2005
• Selvstændig erhvervsdrivende fra år 2006
• Kunde hos Regnezone fra år 2007

Det har været rart at have revisor Bjarne Nybo med til at følge tingene, og
hjælpe med det, der skulle tages højde for, som jeg ikke lige var helt inde

i. Han har været god til at forklare og
guide mig. Det har givet mig en tryghed. Selv om jeg ikke sidder ansigt til
ansigt med Bjarne Nybo, er han aldrig
længere væk end en mail.
Jeg er ikke specialist i regnskaber, men
med Regnezone på sidelinien er der
styr på tingene, og jeg kan hele tiden
kan følge med via kvartalsregnskaberne, siger Randi Grann Flyvholm.
Trygheden betyder, at jeg kan koncentrere mig om det væsentlige og gøre
det, jeg er god til, nemlig arbejdet i
klinikken, understreger Randi Grann
Flyvholm.

•
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•
•
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Uddannet zoneterapeut i år 1994
Medlem af FDZ i år 1994
Selvstændig erhvervsdrivende siden år 1994
Kunde hos Regnezone fra år 2008

Lone Johansen

Jeg var ellers lidt skeptisk, da jeg læste annoncen i FDZ Bladet. For hvor
smart er det at have en revisor ca.
150 km væk? Lone Johansens skepsis forsvandt dog helt, da hun stiftede
bekendtskab med serviceniveauet i
Regnezone.

“Jeg bruger www.regnezone.dk til
bogføring, regnskab og revisor”

Hun har siden 1998 arbejdet fuldtids som
alternativ behandler på Den Lille Klinik i Gesten og som udkørende til virksomheder.

Den lille klinik i Gesten
www.denlilleklinik.dk

”Regnezone er let at bruge, det
er billigt i forhold til mine tidligere revisorregninger, og i tilgift
sparer jeg tid: Jeg slipper for at
skulle køre til en revisor med totre mapper og skulle undvære
dem i den tid, det tager at lave
årsopgørelsen”, konkluderer RAB
behandler og FDZ zoneterapeut
Lone Johansen, Den Lille Klinik i
Gesten.

Randi Grann Flyvholm

Der er sket meget i min klinik, siden
jeg startede. Det har været en god udvikling, og i dag lever jeg af den.

Moms

FDZ-zoneterapeut
RAB-behandler Lone Johansen

Aktiv Helse i Struer
www.struer.aktiv-helse.com

Randi driver klinikken Aktiv Helse i
Struer. Hun har siden 2007 brugt systemet Regnezone til sin bogføring og
sit regnskab.

Skat

“Let
Let at bruge, billigt og mere føling med økonomien
økonomien”

FDZ-zoneterapeut
RAB-behandler Randi Grann Flyvholm

”Jeg bruger Regnezone til bogføring
og regnskab, fordi jeg synes det er
nemt og overskueligt, siger Randi
Grann Flyvholm”.

Budget

Selvangivelsen

Efter en behagelig telefonsamtale
med Bjarne Nybo tænkte jeg: ”Det
skal prøves”. Så efter 14 år med en

”traditionel” revision skiftede hun
fra 2008-regnskabet til FDZs samarbejdspartner, Regnezone.
Tidligere afleverede jeg bilag ca.
en gang om året og havde en revisor, som jeg betalte ca. 9.000 kr. for
opgaven - og ekstra, hvis jeg skulle
have yderligere hjælp. Nu indtaster
jeg selv min kassekladde via nettet,
når jeg har tid/lyst. Jeg har meget
mere føling med min økonomi, og
så er det billigere, end da jeg betalte
en revisor for det, siger hun.
Har jeg brug for hjælp, er Bjarne ikke
længere væk end en mail. Ulemper
har jeg ikke oplevet - tværtimod:
Det er en stor fordel for mig, at jeg
kan svare på spørgsmål fra Bjarne,
når jeg har fri, og ikke mens jeg har
klienter på briksen, siger zoneterapeut Lone Johansen.

”Afstand ingen hindring”
www.regnezone.dk
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