har aldrig
“ Det
været lettere
at lave
årsafslutning

”

Linked 2 MS-Rev & Parseport

VORES NAVN BETYDER NO
Letregnskab.dk skal gøre dit arbejde let. Hvad enten du er
revisor eller bogholder, får du et intelligent og sikkert værktøj,
som afvikler årsregnskab inkl. skatteberegning med alle
dokumenter i én og samme arbejdsgang. Ingen tilkøb eller
installation af ekstra programmer. Letregnskab.dk inkluderer
endda konvertering til XBRL, esignatur og kvalitetssikring
i én og samme løsning.

Alt i én-arbejdsgangen er skabt via et tæt samarbejde
mellem Parseport, MS-Rev og Letregnskab.dk

kender de typiske
“ Letregnskab.dk
fejl og har med sin intelligente
spørgsmål- og svarstruktur elimineret
fejlmulighederne

”

inkl.
“ Årsregnskab
skatteberegning
med alle dokumenter
i én og samme
arbejdsgang

”

OGET – OG FORPLIGTER!
Letregnskab.dk er tilmed en økonomisk løsning. Vi har nemlig
ingen store tilslutningsafgifter, ingen store licensafgifter, ingen
meromkostninger, ingen opsigelse. Prisen er altid kendt, du
betaler nemlig pr. klient-CVR nr. for et år og dermed kun efter
dit aktuelle forbrug, uanset om det måtte ændre sig fra år til år.
Letregnskab.dk indeholder 90.000 formler, næsten 2000
intelligente valideringer og mere end 5000 gennemførte test.

KAN JEG VÆRE SIKKER PÅ,
AT FÅ LEVERET
ÅRSREGNSKAB EFTER
AKTUEL LOVNING OG
OPDATEREDE ÆNDRINGER?
Ja, det kan du!
Letregnskab.dk’s kunder kommer fra brancher som
stiller høje krav til standarder og kvalitet. Vores
kunder er det vigtigste i vores forretning. De kommer
via revisorer, bogholdere samt bliver henvist af
regnskabsprogram-udbydere og gennem
samarbejde med andre software-udbydere.
Letregnskab.dk har tæt tilknytning til revisorer med
baggrund fra SKAT og kontrolleres løbende af
eksperter og rådgivere, som sikrer udvikling,
vedligeholdelse og endelige godkendelser.
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formler, næsten 2000
“ 90.000
intelligente valideringer og mere end
5000 gennemførte test
”
Når man sidder med årsregnskabet, kan der opstå
tvivl, om alt er med. Typisk er det beregning af skat,
salg af aktiver eller blot om man har været hele sin
egen checkliste igennem.
Mennesker laver fejl, det ved vi, men Letregnskab.dk
kender de typiske fejl og har med sin intelligente
spørgsmål- og svarstruktur elimineret fejlmulighederne til et absolut minimum. Når du anvender
programmet, vil du opleve, hvor let det kan gøres
samtidig med, at du bevarer den fulde kontrol – og
at det kun tager 30 min. at lave en årsrapport. Det
giver dig overblik selv i de travle perioder.
Vi udvikler hele tiden Letregnskab.dk og finder nye,
smartere og enklere måder at arbejde på. Det ved vi
har betydning for produktiviteten og for din dagligdag.

HVIS DU TVIVLER PÅ,
OM VI KAN LETTE
DIN HVERDAG,
SÅ LÆS VIDERE HER
Hvis du ikke har prøvet Letregnskab.dk kan det være svært
at vurdere, om vi virkelig har noget på hjerte, eller om
Letregnskab.dk blot er endnu et produkt i rækken.
Vi mener faktisk selv og på sympatisk vis, at have rigtig
meget på hjerte. Vores filosofi er nemlig, at alle har
krav på en let arbejdsdag – og det kræver værktøjer
af høj kvalitet når du skal arbejde effektivitet.
Letregnskab.dk giver ikke bare sikkerhed i udførelsen,
det medfører også gladere medarbejdere. Set i et samfundsperspektiv, giver det færre fejl, som medfører korrekt indbetaling af skat og sparer dermed en masse ressourcer til
kontrol. Det syntes vi grundlæggende er gode argumenter.
Vores produktkvalitet, pris og omdømme har medført
samarbejdsaftaler på tværs i branchen, og vigtige relationer
er skabt til glæde og hjælp for såvel nye som gamle kunder.
Med vores lave priser, enkle prisstruktur og høje kvalitet tør
vi udfordre enhver konkurrent. Derfor ønsker vi, at få dig med
så du, sammen med mange andre, kan blive en del af
Letregnskab.dk. Du kan derfor prøve os – helt uden beregning.

til XBRL,
“ Konvertering
esignatur og kvalitetssikring
i én og samme løsning
”

har krav på en
“ Alle
let arbejdsdag.
Derfor skal du
prøve os – helt
uden beregning

”

KOM OG VÆR MED.
VI ER KLAR TIL DIG!
Ring til +45 43 330 330 eller mail test@letregnskab.dk
og opgiv dit referencenr. “2016/1”, så kan du gennemføre et årsregnskab med alle dokumenter i én og
samme arbejdsgang og dømmme os derefter!

FAKTA & INFORMATION OM
LETREGNSKAB.DK
Letregnskab.dk gør det nemt
at udarbejde regnskaber for
personlige virksomheder og
selskaber på baggrund af en
bogført balance.
Letregnskab.dk henvender sig til
professionelle brugere, der
udarbejder års- og kvartalsregnskaber for deres virksomheder og
klienter. Letregnskab.dk anvendes
på klasse B-selskaber og personlige virksomheder.
Regnskabsafslutningen tager
udgangspunkt i den udarbejdede
råbalance, hvorefter der skal tages
konkret stilling til aktuelle revisionsspørgsmål. Når disse spørgsmål
er besvaret og en eventuel
mangelliste udlignet, har man
det færdige resultat.
Loyalitetsopbyggende, unikt og
skalérbart i Skandinavien.
HURTIGT
Almindeligt kendskab til programmet gør at et årsregnskab kan være
færdigt og klar på 30 minutter.

Letregnskab.dk har siden 2003
udviklet digitale regnskabs- og
tidsregistreringsløsninger til
revisorbranchen. Vores systemer
arbejder fra webbrowsere eller
MS Excel og kunder skal derfor
ikke installere og vedligeholde
programmer for at få adgang til
vores services.
INTEGRATION MED DIT
REGNSKABSPROGRAM
• Forberedt til kontoplan fra
e-conomic som ”mappes” op
til årsafslutningsprogrammet
• Automatisk overførsel af
saldobalancen fra dit
regnskabsprogram
• Udfyld relevante værdier
• Automatisk overførsel af
efterposteringer til dit
regnskabsprogram
• Betydelig tidsbesparelse
• Renser for fejl
BRUGEREN OPNÅR
• Årsrapportgenerator
• En effektiv skattedel
• Et færdigt produkt, der kan
håndtere hele arbejdsgangen
fra kontering af bilag til det
færdige regnskab med alle
dokumenter
• Høj sikkerhed og kontrol i
arbejdsgangen
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Letregnskab.dk afvikles over
vores servere med kryptering
Når et CVR-nr. er oprettet på
vores server, modtager du et ark
til udfyldelse af råbalance og
diverse oplysninger. Når udfyldelsen er færdig, trykker du på upload,
vores server modtager arket og
sender en ”pakke” dvs. fil med alt
relevant materiale. Der er indbygget kontrolfunktioner, der validerer
indtastede værdier og sikrer
symmetri mellem balance, anlægskartotek og årsrapporten.
De næsten 2000 kontrolfunktioner
og de automatiske overførsler af
data til selvangivelse, udbytteerklæringer m.v. gør, at tidsforbruget reducereres betydeligt. Alt
arbejde, der er lavet det første år,
genanvendes selvfølgelig også, når
man opretter nyt regnskabsår.

NÅR ÅRSAFSLUTNINGEN ER
FÆRDIG, HAR DU FØLGENDE:
SELSKAB
• Årsrapport med indarbejdet
aktuel og udskudt skat
• Bilag til selvangivelsen
• Forslag til revisionsprotokol
• XBRL-fil til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen
• Udfyldt selskabsselvangivelse
• Udfyldt hjælpeskema til
sambeskatning
• Udfyldte udbytteblanketter
• Udfyldt lønsumsafgiftblanket
• Referat af generalforsamling
til underskrift
• Opdateret anlægskartotek
PERSON
• Årsrapport
• Bilag til selvangivelsen
• Indkomst- og formueopgørelse
• Kapitalforklaring
• Udfyldt selvangivelse
• Udfyldt lønsumsafgiftsblanket
• Opdateret
anlægskartotek

Letregnskab.dk er udarbejdet af
revisorer og skatterevisorer.

UDVIKLET I SAMARBEJDE MED

EKSEMPLER PÅ FUNKTIO

Opstilling af årsrapport
med lovkrævende noter.

Automatisk tilpasning
af regnskabspraksis.

STANDARDTEKSTER
programmet indeholder endvidere en hel del standardtekster primært
vedrørende anvendt regnskabspraksis og revisorpåtegningen.
Disse vælges nemt fra menuen.
Minimerer risikoen for fejl, da alle indtastede værdier valideres.
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NER OG SKÆRMBILLEDER

“ Ajourhold
af aktiver
– også
ved salg

”

Opgørelse af skattepligtig indkomst.

Beregning af regnskabs- og skattemæssige afskrivninger på baggrund af registreringer i det integrerede anlægskartotek. Nem håndtering af aktiver der bliver solgt.

Beregning af aktuel og udskudt skat.

“ Rådgivning
og overblik,
selv i travle
perioder

”

Opgørelse af sambeskatningsindkomsten.

LETREGNSKAB.DK C. F. Richs Vej 99 D, st, 2000 Frederiksberg, tlf. +45 43 330 330, email hej@letregnskab.dk

Automatisk generering af selskabsselvangivelsen, hjælpeskema sambeskatning
samt udbytteblanketter.

“ Inklusiv
skatteberegning.
Medtaget
acontoskat

”

Vælg i programmet om der ønskes en XBRL-fil.
XBRL-filen dannes automatisk af programmet.

struktur
“ Intelligent
så du har det hele med

”

LETREGNSKAB.DK C. F. Richs Vej 99 D, st, 2000 Frederiksberg, tlf. +45 43 330 330, email hej@letregnskab.dk

Revisors påtegninger mm.

Programmet indeholder de standardtekster, der er relevante for den valgte
type af revisors udførte arbejde samt tekster til påtegningen, hvis der skulle
være forbehold eller supplerende oplysninger.

formler
“ 90.000
2.000 valideringer

”

