
Tror du, det går godt
- eller er det noget, du ved? 

Spar tid og penge med et smart, 
brugervenligt budgetsystem, der giver dig 
grafisk overblik over alt fra din virksomheds 
drift til dens likviditetsbehov



Lægger du stadig budget i et regneark?

Og følger manuelt op på det? Der findes faktisk en langt lettere 

løsning. Med budget123 lægger du hurtigt og smidigt budgetter 

for drift, moms, balance og likviditet.

Spar tid på budgetlægning, -opfølgning og rapportering 

Hent automatisk realiserede regnskabstal fra dit 
regnskabsprogram til budget123

Få budgetopfølgningen serveret, når systemet automatisk 
sammenligner realiserede og budgetterede tal.

Fjern risikoen for fejl ved manuelle indtastninger i endeløse 
regneark

Optimer dine processer, og sæt din budgetstyring i system 

Strategiarbejde med færre ubekendte

For en virksomhed i vækst er de mulige strategier mange, og til 

hvert scenarie knytter der sig en række ubekendte. Sæt tal på de 

ubekendte, og træf underbyggede beslutninger om udvikling.

Estimer dit endelige årsresultat med forecasts, og brug dit 
budget som løbende styringsredskab

Opstil forskellige budgetscenarier, beregn deres 
konsekvenser, og vælg den optimale strategi

Beregn hurtigt og smidigt, hvordan en investering eller et 
lån påvirker drift, likviditet og balance

Samarbejd i budget123 - både internt med dine kolleger og 
eksternt med dine rådgivere

budget123 er let at gå til
Du får en intuitiv brugerflade 

Du får en konsistent model baseret på 

regnskabspraksis

Du får en genkendelig struktur adopteret 

fra din virksomheds kontoplan



Du behøver ikke være revisor

budget123 afstemmer drifts-, balance- og likviditetsbudgettet 

efter hinanden. Det giver systemet en indre sammenhæng, 

som minimerer risikoen for fejl.

Du behøver ikke være IT-chef

budget123 er internetbaseret, så du har adgang fra enhver 

computer med internetforbindelse og absolut ingen 

bekymringer om opgradering, backup, sikkerhed og software.

Skab fokus med tal og diagrammer

Entydig grafik gør, at du nemt gennemskuer tallene, og at 

eventuelle afvigelser bliver synlige.

Fleksible rapporter gør, at du kan sætte fokus på netop de 

nøgletal, der er vigtige for din virksomhed.

Din hjælp

Online manual med instruktionsfilm.

Support over mail og telefon.

Online en-til-en undervisning i programmets brug.

Seminarer, der udvikler dine kompetencer i budget123.



budget123 er dynamisk budgetstyring

budget123 er et smart online system til dynamisk budgetstyring 

og fleksibel rapportering. Du lægger nemt og hurtigt budgetter 

for drift, balance, moms og likviditet, og den løbende opfølgning 

sker automatisk. Træk præcis den rapport, du har brug for, og få 

tallene vist i overskuelige diagrammer.

budget123 er udviklet specielt til dig med en lille eller mellemstor 

virksomhed. Vi ved, at uanset hvad du handler med, så er tid en 

mangelvare, og derfor har vi gjort økonomistyringen let 

tilgængelig for dig. Hurtig implementering og høj brugervenlighed 

betyder, at du skaber værdi med budget123 efter kort tid.

Bestil budget123 på budget123.dk, 
eller ring 21 85 18 65

Egelundsvej 18        

5260 Odense S        

21 85 18 65

budget123@budget123.dk        

budget123.dk

budget123 er det bedste 
budget-værktøj, jeg har mødt. 
Det program gør det ligefrem 
sjovt at lægge budget, for det 
er nemt at gå til, og det 
leverer brugbare tal – også til 
ikke-regnskabseksperter.

Niels Vrang
CEO i Gubra

Tidligere var det tastearbejde i 3 
dage bare for at få et overblik, og 
så var likviditetsdelen stadig ikke 
med. budget123 er billigt og 
vanvittigt hurtigt at implementere.

Dorthe Milling 
Koncerndirektør for Milling Hotels


