Totalleverandør av tjenester innenfor
regnskap, fakturering og inkasso

HAMMERSBORG REGNSKAPS- OG
INNBETALINGSSERVICE AS (HBRI AS)
Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS tilbyr tjenester innenfor
regnskap, fakturering og innkreving.
Våre kunder er blant annet:
• Alle typer boligselskaper
• Næringsselskaper
• Selskaper med egen økonomiavdeling som
• ønsker bistand til fakturering og innkreving
• Privatpersoner og personlige selskaper som driver med utleievirksomhet
• Foreninger
• Barnehager
HBRI er et autorisert regnskapsbyrå. Vi har utviklet betryggende systemer og rutiner
for å ivareta våre kunders ulike behov. Våre medarbeidere har solid erfaring og
spisskompetanse innenfor regnskap og innkreving.
Ved å overlate hele eller deler av regnskapsførselen til oss frigjøres kapasitet og
ressurser til inntektsgivende aktiviteter.
Vi ønsker å være en støttespiller for våre kunder og stiller høye krav til oss selv når
det gjelder faglig nivå, service, tidsfrister og tilgjengelighet.

REGNSKAPSTJENESTER
Vi kan tilby følgende tjenester:
• Regnskapsførsel
• Kontering og bilagsregistrering
• Økonomiske rapporter
• Bankavstemming
• Underregnskap
• Boligopplysninger til megler ved salg
Leverandøroppfølging
• Vi sørger for at regninger blir betalt på forfallsdato slik at man unngår høye og
unødvendige purre- og inkassoomkostninger.
• Inngående fakturaer blir kontrollert mot merverdiavgiftsregisteret.
• Elektronisk godkjenning av fakturaer
Lønninger
• Lønnsutbetalinger
• Lønns- og årsoppgaver
Årsregnskap
• Fullstendig årsregnskap med noter
• Skattefordeling med ligningsoppgaver.
• Utfylling av ligningspapirer
Innberetning av skatter og avgifter
• Merverdiavgiftsoppgjør
• Overføring av skattetrekk og arbeidsgiveravgift til skattemyndighetene.

FAKTURERINGS- OG
INNKREVINGSTJENESTER
Vi sørger for hurtig og korrekt fakturering. Vi foretar tett oppfølging av kundefordringer ved daglig registrering av innbetalinger og purringer i henhold til
avtalte rutiner og frister. Risikoen for tap reduseres og likviditeten i selskapet
ivaretas.
Vi kan tilby følgende tjenester:
• Produksjon og utsendelse av fakturaer
• Mulighet for avtalegiro og e-faktura
• Registrering av innbetalinger
• Avstemming av reskontro
• Produksjon og utsendelse av purrebrev og inkassovarsel
• Produksjon og utsendelse av rentenotaer
• Telefonpurring
• Saldolister/restanselister
• Oversendelse av krav til inkasso
• Boligopplysninger til megler ved salg
Innkreving ved utleie
Vi tilbyr innkreving av leie ved utleie, både til privatpersoner og til selskaper innenfor
utleie av boliger og/eller næringslokaler.

HAMMERSBORG INKASSO AS (HI AS)
HI har lang erfaring i innkassering av utestående fordringer og kan tilby følgende
tjenester:
•
•
•
•
•

Purretjeneste
Inkasso
Overvåking
Møtefullmektig
Web-basert nettkontor

Innkreving av husleie og felleskostnader er vårt spesialområde. Vi tilbyr fleksible
systemer og behandlingsprofiler for alle typer krav som tilfredsstiller ulike ønsker og
behov.
Vårt mål er at vi ved hjelp av dyktige og erfarne medarbeidere, effektive system og
rutiner skal kunne tilby våre kunder de beste tjenester.
•
•
•
•
•
•
•

Ingen abonnementsavgift
Hovedstol og renter remitteres 100%
Ingen debitering i uløste saker, kun evt. offentlige gebyrer
Samme saksbehandler følger saken fra registrering til avslutning
Oppdragsgiver kan selv bestemme saksgang og behandlingsprofil
Meget gode rapporter
Alle våre saksbehandlere er bevillingshavere, godkjent av Kredittilsynet og Norske
Inkassobyråers Forening
• Tilgang til nettkontor
• Automatisert filoverføring mellom oppdragsgivers reskontro/regnskapssystem og
inkassosystemet.

TILLEGGSTJENESTER
I tillegg til fakturering, innkreving, inkasso og regnskap kan vi tilby våre oppdragsgivere tilleggstjenester innenfor bolig- og næringsforvaltning. HBRI AS er et selskap i
OBOS og våre kunder kan derfor benytte seg av tjenester levert av andre selskaper i
OBOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrerommet – en nettportal for styremedlemmer
Budsjettering
Prosjektregnskap
Energiregnskap
Årsmeldinger/styreberetning
Deltakelse på årsmøter/generalforsamlinger
Innsendelser til Brønnøysundregistrene
Lån og innskudd til bolig/næringsselskap
Sparekonto
Kassakreditt
Rabattavtaler på strøm, olje, telefoni, bredbånd og kabel-tv
Tekniske tjenester, vedlikehold og rehabilitering
Forsikring
Kurs for styremedlemmer
Føring av aksjebok/pantenoteringer
Vaktmestertjenester
Hjemmesideløsning

Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice AS
HBRI AS				Postadresse:
Tlf. 02333			
Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo
Faks 22 86 59 49		
E-post: hbri@hbri.no		
Besøksadresse:
www.hbri.no			
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo

HI AS				Postadresse:
Tlf. 23 25 61 60			
Postboks 6620, St. Olavs Plass, 0129 Oslo
Faks 23 25 61 69
E-post: hi@hammersborg.no
Besøksadresse:
www.hammersborg.no		
Møllergata 39, inngang fra 			
						
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
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Hammersborg Inkasso AS

