BEDRIFTSPROFILEN

Effektiviserer bedrifter
Viser til unike verktøy som gjør regnskap og
økonomi enklere og mer tilgjengelig for byråets
kunder.
I den gamle meierigården i Karmsundsgaten lages
det ikke lenger ost og fløte. I stedet har det vokst
frem et kontorfellesskap som gjerne går under
navnet kunnskapsparken - eller bare ”meieriet”.
Adminn Partner as spiller her en sentral rolle som
vertskap, og damene i resepsjonen tar vennlig i mot
oss, enten vi skal til Haugaland Vekst, Haugesundsregionens Industri og Næringsforening, Destinasjon
Haugesund eller de mange andre bedriftene som
har kontorer i bygget.
Adminn Partner er likevel først og fremst et regnskapsbyrå, som tilbyr regnskaps- og økonomitjenester
til alle typer firma, i alle bransjer, små og store.
Selskapet har i løpet av de 5 siste årene hatt en jevn
og stabil vekst - til i dag å bestå av til sammen 8
ansatte med høy kompetanse og godt humør.
- Høsten er den beste tiden for regnskapsfolk – så
det er lett å få oss til å smile nå, sier daglig leder,
Kjell Rune Hellesund.
Som autorisert regnskapsførerselskap tilbyr Adminn Partner hele spekteret av regnskapstjenester.
De har egne folk som driver med utfakturering på
vegne av kundene, fakturaoppfølging og purring,
samt betalingstjenester, alt sammen godt integrert
i regnskapet slik at alle prosesser blir rasjonelle og
effektive. Adminn Partner er også stolt av å kunne
tilby til sine kunder en prisgunstig løsning for elektronisk fakturabehandling.

Adminn Partner er en del av et kontorfellesskap som gjerne går under
navnet kunnskapsparken. Bl.a. spiller de en viktig rolle som vertskap.
F.v. Marianne Gaard, Nina Aursland og Liv Christiansen tar vennlig imot
deg. Foto: Haakon Nordvik

- Vi har brukt mye ressurser på å utvikle dette systemet, sier Hellesund, og understreker at dette er
en teknologi som benyttes av både store og små
kunder i byrået.
- Vi tilbyr altså et svært prisgunstig alternativ til løsninger, som på grunn av kostnadsnivå helst har vært
forbeholdt store organisasjoner. Bilagsnett fungerer
på den måten at Adminn Partner blir opprettet som
fakturamottak for kunden. Faktura blir skannet og
straks gjort tilgjengelig på kundens PC for godkjenning. Siden lastes bilaget direkte inn i regnskapet
for betaling og føring. En annen stor fordel med bilagsnett er at kunden hele tiden har et tilgjengelig
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JOBB & NÆRING

Som autorisert regnskapsførerfirma tilbyr Adminn Partner as hele spekteret av regnskapstjenester. Her i meierigården holder de til. F.v.: Linda E.
Opsal, Liv Christiansen, Reidunn Solberg, Marianne Johnsen, Nina Aursland, Marianne Gaard, Johannes Måge og Kjell Rune Hellesund.
Foto: Haakon Nordvik

arkiv for sine inngående fakturaer. Disse kan videresendes per e-post eller skrives ut, og kunden
kan selvsagt velge å betale dem selv.
Regnskapsfører har en viktig rolle i alle virksomheter, uansett om en velger å gjøre det selv eller setter ut jobben til et byrå. Det å ha en løpende god
oversikt over økonomien i sin bedrift er en sentral
faktor for suksess. Aldri har vel dette vært mer aktuelt enn i disse dager, da vi alle følger spent med på
hvordan de store bølgene i verdens finansmarkeder,
med børs-, valuta- og renteuro, skal slå ut her hos
oss. Det å ha faglig utførte og hele tiden oppdaterte
regnskaper, vil uansett alltid være en fordel, både i
forhold til egen oversikt og økonomistyring, og ikke
minst i forhold til alle kravene som stilles. Reidunn
Solberg, som er styreleder i Adminn Partner og selv
autorisert regnskapsfører, brenner for dette.
- Det er fordi vi mener det er viktig at bedriftsledere og –eiere er klar over hvilken jungel av krav og
regler som gjelder for regnskap og myndighetsrapportering, sier hun. Mange gjør jo denne jobben
på en utmerket måte selv, men som regnskapsbyrå
kan vi tilby et miljø av fagfolk, som jobber effektivt
med disse oppgavene, som har det riktige verktøyet
og som sørger for nødvendig rapportering, dokumentasjon og oppbevaring. Hos regnskapsfører får
du rett og slett tilgang på en økonomisk rådgiver,
og kundene velger selvsagt selv hvor mye de ønsker av rådgiving og analyse. Stadig flere stiller seg
spørsmålet om en selv ikke skal gjøre mer av det en
kan best og heller overlate regnskapet til proffene.
- Dette merkes også godt hos Adminn Partner, men

vi tar gjerne imot flere kunder, sier Kjell Rune
Hellesund.
Adminn Partner har som målsetting å være blant de
ledende innenfor regnskap og økonomisk rådgiving på Haugalandet. Selskapet har i dag et godt og
langvarig samarbeid med for eksempel Resq og
QPC, som selv er ledende innen for sine områder
i Norge. Kjell Rune Hellesund og Reidunn Solberg
oppfordrer til å ta kontakt for en nærmere prat om
eventuelle løsninger for din bedrift.

Nå er det ledige kontorlokaler i kunnskapsparken! Ta kontakt med Kjell Rune Hellesund
på tlf. 922 87 100 for mer informasjon.

Karmsundgt. 51, 5531 Haugesund
Tlf.: 51 01 08 08
Fax: 52 86 61 13
E-post: post@adminn.no

