Presentasjon av

HK REGNSKAP
– våre tjenester
Etablering
av selskap
Regnskapstjenester

Rådgivning

Årsregnskap /
ligningspapirer

Rutiner og
kontroll

Systemløsninger

Fundamentet for vår virksomhet er
solid regnskapsfaglig erfaring og
kompetanse, kombinert med sterk
forretningsforståelse og evne til å
sette oss inn i kundenes behov.
HK Regnskap har medarbeidere med
bl.a.:
• Høyere utdanning innen
økonomi, regnskap og ledelse
• Autorisasjon som
regnskapsfører
• Statsautorisert revisor
• Erfaring fra ledende stillinger i
større bedrifter
• Erfaring fra styrearbeid

HK REGNSKAP
– fleksibilitet ift kunders ønsker og behov
• Valg av regnskapssystem, avklare behov for integrasjon med andre systemer (kasse, netthandel osv)
• Hvordan bilag, kontoutskrifter, avtaler osv. oversendes til regnskapsfører (skanning, post, levere perm osv)
• Attestering og godkjenning av kostnader og refusjoner av utlegg, angivelse av avdeling/prosjekt osv
• Bokføring av bilag, riktig avgiftskode, periodisering, reskontro
• Betaling av mottatte fakturaer og refusjoner/utlegg til ansatte

• Fakturering av egne kunder, registrering av innbetalinger, purrerutiner og oppfølging av utestående osv
• Lønn; input – utkast – godkjenning – utbetaling, fastlønn/timelønn, trekk, sykepenger, feriepenger,
fordelsbeskatning av goder, A-melding, terminoppgave skatt/AGA osv
• Periodisk avstemming og kontroll, innlevering av terminoppgaver MVA innen frist
• Aksjonærregisteroppgave, årsregnskap, ligningspapirer, innsendelse til Brønnøysund, protokoller osv

HK REGNSKAP
– nøkkeltall
• HK Regnskap er med sine to
kontor et mellomstort
regnskapsfirma:
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– 13 medarbeidere
– Omlag 300 kunder
– 13,2 mill kr i omsetning i 2017,
en vekst på 25% fra året før
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• 95% av alle regnskapsfirmaer
i Norge har under 10 årsverk
og dermed begrenset faglig
miljø og kapasitet

HK REGNSKAP OSLO & AKERSHUS
– ansatte
Medarbeider

Født

Ansatt

Funksjon / Kompetansenivå

Asbjørn Siqveland

1961

2010

Daglig leder, MBA/Siviløkonom

Benjamin Cramer Småstu

1973

2013

Faglig leder, Revisor, Autorisert regnskapsfører

Margrethe Hønsvall Småstu

1983

2006

Autorisert regnskapsfører (jobber 15%)

Heidi Nordblom Marthinsen

1988

2012

Autorisert regnskapsfører

Ann-Christin Gibson

1962

2016

Autorisert regnskapsfører

Hallvar Amdal

1981

2007

Regnskapsfører, Bachelor

Yulia Linker

1983

2014

Regnskapsfører, Bachelor

Hilde Mette Person

1965

2017

Regnskapsfører

Anette Kristine Meyer-Woll Perez

1989

2017

Praktikant

HK REGNSKAP SANDEFJORD
– ansatte
Medarbeider

Født

Ansatt

Funksjon / Kompetansenivå

Robert Hvidsten

1976

2007

Statsautorisert revisor, Autorisert regnskapsfører

Rune Heier

1977

2015

Autorisert regnskapsfører

Elisabeth Nielsen

1961

2015

Regnskapsfører

Ole Bjørn Rorge

1975

2016

Statsautorisert revisor, Autorisert regnskapsfører

HK REGNSKAP
- moderne og effektive arbeidsverktøy
Våre kunder representerer ulike bransjer og behov. Vi har en rekke
moderne og effektive arbeidsverktøy og velger sammen med den
enkelte kunde de systemene som er best mulig tilpasset behovene og
arbeidsoppgavene. Vi benytter derfor flere ulike IT-systemer og
leverandører, i hovedsak følgende:

HK REGNSKAP
- regnskapssystemer og brukertilfredshet
Bruk av systemer i regnskapsbyråer

Rangering basert på brukernes vurdering
(WEB-baserte regnskapssystemer)

Visma Business
Mamut
Visma DI
Uni Micro
Duett
Visma Global
Tripletex
Agro Økonomi
24Seven Office
PowerOffice OG
Xledger
Visma Scenario
Zirius
Visma eAccounting
Maestro
InfoEasy
e-conomic
Visma.net
Matrix
Accountor Online
Visma Avendo
MS Dynamics
Annet

Mest fornøyde brukere
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Kilde: Regnskap Norge

HK REGNSKAP
- hvorfor være kunde hos oss
• En kompetent samarbeidspartner
Erfarne og effektive medarbeidere som vektlegger faglig dyktighet, integritet, kvalitet og personlig
engasjement. HK Regnskap er medlem av Regnskap Norge og innehar autorisasjon som
regnskapsførerselskap fra Finanstilsynet.

• En konkurransedyktig samarbeidspartner
Moderne arbeidsverktøy og systemer, som setter kunden i fokus og som legger stor vekt på alltid å opptre
profesjonelt uten å miste den menneskelige faktor av syne. Vi skal ikke bare utgjøre en forskjell for kunden i
form av rapporter med høy kvalitet og konkurransedyktige kostnader, men også gjennom konstruktivt
samarbeid og aktiv rådgivning.

• En fleksibel samarbeidspartner
Vi er en mellomstor aktør i bransjen og har som utgangspunkt at vi tilpasser oss våre kunders ønsker og
behov. Våre kunder er ulike og har forskjellige behov og ønsker når det gjelder samarbeidet med sin
regnskapsfører. Vi tilpasser oss hver enkelt kunde og har derfor en prismodell basert på tidsbruk for den
enkelte kunde, i stedet for en fastpris-modell.

Vårt mål er å bidra med oversikt og verdiskapning for våre kunder

HK REGNSKAP
– kontaktinformasjon
HK Regnskap AS
• Kontoradresse:
Lysaker Torg 2
1366 Lysaker

• Postadresse:
Postboks 185
1325 Lysaker

HK Regnskap Sandefjord AS
• Kontoradresse:
Thorøyaveien 21
3209 Sandefjord

• Postadresse:
Postboks 1254
3205 Sandefjord

• Telefon: 410 88 088

• Telefon: 40 55 59 76

• E-post: post@hkregnskap.no

• E-post: robert@hkregnskap.no

• WEB:

• WEB:

www.hkregnskap.no

www.hkregnskap.no

