BEDRIFTSPROFILEN

Bøhn Regnskap AS satser på trivsel på en trygg og god arbeidsplass som lar kundene fokusere på det de er best til. Fra venstre Olav Bøhn, Hulda Valtysdottir, Theis Leon Stueland, Julia Edvardsen,
Kjartan Medhaug, Edel Torland Eng, Helge Meyer Eide, Anne-Reidun Langseth, Einar Langåker og Kåre Njål Bøhn. Øystein Vigdal, Ottar Brekkå, Sigfrid Grindhaug, Martha Sevik og Astrid Klæhaug
Bøhn var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Gir kundene mer tid
Når Bøhn Regnskap AS tar seg av regnskapet, kan kundene fokusere på det de er
best til. Mange av kundene er fiskere, bønder, leger, håndverkere og bedrifter innen
detaljhandel. De fleste kundene holder
til på Haugalandet, men gullsmedkjeden
Mestergull er kunde på landsbasis.

Regnskapsfirmaet som holder til på Åkra ble
startet av Olav Bøhn i et kjellerlokale i 1977.
I dag eier han bedriften sammen med broren
Kåre Njål Bøhn. Nå har bedriften 15 ansatte
og forventer en omsetning på 13 millioner
i 2009. En tredjedel av bedriftens ansatte er
autoriserte regnskapsførere.
Regnskapsteknologi

170 aksjeselskap og 300 personlige firma er
i dag i porteføljen. Tjenestene Bøhn Regnskap AS tilbyr er regnskap, årsoppgjør, forretningsførsel, regnskapsførerjuss, styrearbeid, lønnsarbeid og fakturering.
- Vi jobber for det meste ut fra våre lokaler i Åkra sentrum, sier personalsjef Kjartan
Medhaug, - men vi tar også uteoppdrag der
vi sitter ute hos kunden. Noen kunder gjør
også regnskapsjobben selv koblet direkte til
våre systemer. Vi gir dem assistanse der de
trenger det.
- Med dagens teknologi kan vi jobbe fra
hvor som helst, skyter styreleder Kåre Njål
Bøhn inn. - Uansett hvor vi er kan vi hjelpe
kundene våre, enten de har faglige utfordringer eller et systemproblem.
Større krav

Gründer Olav Bøhn ser på seg selv som sju-

ende far i huset. Han jobber mest med rådgivning og styrearbeid. Ikke som styremedlem, men med all administrasjonen rundt
kundenes styrearbeid.
- På den ene siden blir det stadig større
krav til rapportering og dokumentasjon ,
sier han. – Det er blitt viktigere for bedrifter
å ha gode fagfolk og rådgivere å støtte seg til
i administrasjonsarbeidet. Hele tiden kommer det nye lover og regler. På den andre siden er innrapporteringssystemene blitt enklere. Skatteetaten skal ha ros for å ha gjort
hverdagen mye bedre. All rapportering skjer
i dag på altinn.no, og fungerer veldig bra.
Forretningsførsel

Mange selvstendig næringsdrivende har ikke
tid til å ta seg av håndteringen av de daglige
administrative rutinene. Spesielt fiskere kan
være borte lange tider av gangen, og da tar
Bøhn Regnskap AS seg av forretningsførselen.
- Vi tar oss av alt papirarbeidet for båter,
bønder, sameier og eiendomsselskap, forteller Kåre Njål Bøhn. – På den måten får de
kontroll over alt som skjer og trenger ikke
bekymre seg over voksende papirbunker
eller at utfakturering eller utbetalinger skal
glippe. Det blir mer effektivt og rimeligere
enn om de skulle gjort det selv.

Effektiv drift

Ved å bruke regnskapsbyrå kan også mindre
bedrifter få tilgang til avansert teknologi i
den daglige driften. Det gir en effektiv utnyttelse av ressursene. Et regnskapsbyrå gir
også en ekstra trygghet for at lover og regler
blir fulgt.
- Noen velger oss til all sin forretningsførsel fra å åpne posten til å levere ferdig regnskap klar til revidering, sier Olav Bøhn. – For
andre utfører vi enkelte elementer avhengig
av hvilken kompetanse de har i bedriften og
hvilke arbeidsoppgaver de velger å sette ut.
Alle kombinasjoner er mulig. Vi tror enhver
bedrift driver mest effektivt når de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og la
oss gjøre det vi er best til.
Nettverk

Bøhn Regnskap AS er medlem i NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.
Foreningen har over 5000 medlemmer i
Norge, og Olav Bøhn var for noen år siden
styremedlem.
- Det er viktig med nettverk, sier han. Vår
bransje er i vekst, og kravene til korrekt
regnskapsførsel blir stadig større. Vi kurser
oss hele tiden, og har også et godt samarbeid
med de andre regnskapsbyråene på Haugalandet.

- Noen ganger fungerer vi også som et
vikarbyrå om kunder trenger hjelp når bedriftens nøkkelpersoner er borte for kortere
eller lengre tid, sier Kjartan Medhaug.
– Er den som kjører lønn for eksempel
syk på lønningsdagen stepper vi inn og gjør
jobben. Årlig rapporterer vi lønn for 3000
lønnstakere.
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