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ÅRSBREV 2021  

Jula nærmer seg nok en gang. Vårt første år med kontor i Børsa går ubønnhørlig mot slutten. 
Situasjonen i samfunnet har gjort at vi ikke har hatt noen offisiell åpning av kontoret i Børsa, vi hadde 
tenkt å ha en åpen dag for kunder og forbindelser, men det har ikke føltes som noen god ide i 2021.   
Covid-19 har preget også dette året i større grad enn vi kanskje forventet, og vil fortsatt prege livene 
til oss alle ei god stund framover ser det ut til. Det ser heldigvis ut til at de fleste av våre kunder har 
kommet seg gjennom nok et krevende år og er klar for nye tak framover. Samlingspunktene og 
arrangementene der man treffes har blitt få, vi ser fram til at ting normaliserer seg, samtidig som vi 
er takknemlige for at ting tross alt har gått veldig bra for oss som bedrift og for de aller fleste av våre 
kunder. 
 
Vi ansatte en ny medarbeider i november, Iveta har funnet seg godt til rette og vi ser fram til å bli 
bedre kjent med henne framover. Hun jobber stort sett med kunder i Tripletex og mange av de som 
bytter til Tripletex programvare vil stifte bekjentskap med henne i 2022. 
 
Regnskapsbransjen digitaliseres i raskt tempo, vi føler vi henger godt med på digitaliseringen. Vi kan 
tilby helelektronisk regnskap for de som ønsker dette, ta kontakt hvis dere vil gå over til scanning av 
bilag og EHF-faktura.  
 
Vi ønsker å si takk til alle våre kunder for positiv omtale og hyggelige tilbakemeldinger. Fornøyde 
kunder er den beste reklamen et selskap kan ha. Vi er selvfølgelig også takknemlig for at dere sier ifra 
om ting som dere enten er misfornøyd med eller ønsker forklaring på, vi svarer etter beste evne. 
 
To år med Covid-19 har endret oss alle på forskjellig vis. Vi er blitt mer digitale, vi er vant til 1 meters 
avstand og vi handhilser ikke lenger. Våre ansatte og kunder har tatt utfordringene på strak arm.  
Noen dager på hjemmekontor, massiv testing av skolebarn og bilag levert i kasse, enten ved 
inngangen i Børsa eller i kassen på COOP Skaun. Jeg vil benytte anledningen til å takke ansatte og 
kunder for godt samarbeid i året som snart er historie. 
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Vi er fortsatt avhengig av å få bilag levert i god tid. De aller fleste er flinke og leverer hvis vi sender en 
påminnelse via SMS eller mail, håper dere fortsetter med det. Skatteetaten er strenge med 
tvangsmulkt ved fristbrudd så dette må vi være nøye på. Vi prøver å holde regnskapene oppdaterte 
og rapporter blir sendt ut ved periodeavslutninger. Hvis dere ønsker «skreddersydde» 
rapporter/rutiner, gi oss beskjed. 
 
Hvis noen ønsker en gjennomgang eller rådgivning utover det dere får som standard er det bare å gi 
beskjed. Vil benytte anledningen til å reklamere litt for rådgivingsbiten, ta en prat før store innkjøp 
og endringer. Det er mye lettere å gi råd på forhånd enn å korrigere etterpå. 
 
Det kommer stadig nye løsninger som gjør at regnskapsføringa blir mer effektiv, da vi fakturerer etter 
medgått tid vil dette komme kundene til gode. Det vil fortsatt være god butikk å ha bilagene i orden. 
Sett i perm etter fakturadato, 01.01 nederst i permen 31.12. øverst for de som levere papir. For de 
som bruker elektronisk løsning er det viktig at det som kommer av papirfaktura, kortkjøp i butikk osv 
blir scannet slik at vi får det med i regnskapet. 
 
Nye priser fra 01.01.22 vil være: -      Regnskap, fakturering og lønn kr 720,- pr time 

- Årsoppgjør og rådgivning kr 940,- pr time 
 

Kontoret er stengt for besøkende uten avtale fram til vi får nye retningslinjer fra Regjeringen.  
Ring eller send mail for å avtale møter så ordner vi det. VI har møterom der det går greit å holde 
avstand. 
 
I 2022 vil vi prøve å holde kontoret åpent hver dag fra 0800-1600 (09-15 i ferien. Det vil fortsatt være 
mulighet til å levere bilag i kasse både ved inngangen i Børsa og i kassen ved inngangen til 
gammelkontoret på COOP Skaun. 
 
Årsbrev, varetellingslister etc. ligger på nettsida (de som har yrkesbil, taxi eller lastebil må skrive opp 
km stand pr 31.12). I tillegg ligger standarsfrister og kontaktinfo der. Det ligger også lenker, nyheter 
og bransjenytt på nettsida, håper dette faller i smak og blir noe som kommer kundene til gode. 
 
 
 
 
 

Vi ønsker alle ei riktig God Jul og et fredfullt Nytt År! 
 
 
 

Jon Haldor   Siv Anita    Jostein    Leif Erik     Gurill     Unni    Berit   Simone   Iveta 


