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Jan Morten Eskilt og
Eratio vil revolusjonere
regnskapsbransjen.

Mener regnskap er overpriset i Norge:

Garanterer
halv pris

Les også: Verdens første kunstig intelligens-motor • Robotenes inntog i DNB • Venter på regnskapsfabrikkene

Regnskapsnykommer i Arendal

VIL BLI STORE: Eratio har i dag hovedsete i Arendal og er nå i ferd med å etablere seg i Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia. Fra venstre: Grethe Nilsen, Karina Baltzer, Simona Duman, Trude Solheim. Ruben Hansen, Jan
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Tilbyr
kundene
halv pris

– Regnskap er ekstremt dyrt i Norge, sier Jan Morten
Eskilt. Nå tilbyr han nye kunder halv pris hvis de
bytter til det nystartede regnskapsbyrået Eratio.
BJØRN HENNING GRANDAL

bhg@finansavisen.no

«Send oss regningen fra din nåværende
autoriserte regnskapsfører for de siste 12
månedene og vi reduserer
prisen med 50 prosent».
Budskapet fra regnskapsbyrået Eratio i Arendal er
klokkeklart.
– Regnskap er ekstremt
høyt priset i Norge. Hos oss
er alt digitalt og i skyen og
vi trenger ikke å være lokalisert rett ved kunden. Til
oss leverer ikke kundene
permer med bilag. Alt blir
levert elektronisk Dette er
årsakene til at vi kan levere våre tjenester til langt
lavere priser enn det som
er normalt i bransjen. Som
oftest vil vi være minst 50
prosent lavere på pris, sier
Eratio-gründer Jan Morten
Eskilt.

Ingen nybegynner

Morten Eskilt og Laleh Kamizi.

Foto: Arild Lange Nilsen

innen bemanning, drift og byggoppfølging
for offshoreindustrien. Bedriften omsetter i dag for over to milliarder kroner og
har mer enn 10.000 ansatte og 21 kontorer
verden over. I april i fjor solgte
Eskilt seg ut av OSM.
– Bjørn Tore og jeg kom
frem til en avtale vi begge var
happy med, så for meg ble et
salg riktig. Vi var gründerne
av selskapet og eide brorparten av aksjene.
Eskilt ønsker ikke å si noe
om hva han fikk for aksjene
sine i OSM.
– OSM er en tilbakelagt
periode av livet mitt. Nå konsentrer jeg meg om å drive
regnskapsbyrå, sier han.

Ingeniører
har alltid vært
relativt billig
arbeidskraft i
Norge, mens
merkantile
tjenester
etter min
oppfatning
har vært for
høyt priset

Eskilt etablerte Eratio i november i fjor og regnskapsbyrået har vært operativt
siden 1. mars 2017. Han er
imidlertid langt fra å være noen nybegynner i business. For snart 29 år siden startet
Eskilt og kameraten Bjørn Tore Larsen opp
Arendalsbedriften OSM, som ble en gigant

100 prosent online

Eratio markedsfører seg som
et regnskapsbyrå som er spesialist på digitale løsninger,
som gjør at de kan utføre
regnskapstjenester for små
og mellomstore bedrifter
til noe Eskilt karakteriserer
som meget hyggelige priser.
– Vi leverer våre tjenester
100 prosent online, automatisert og papirløst. Papir blir overhode ikke
lagret hos oss og det trenger heller ikke
kundene å gjøre.
Eskilt mener at det jobber alt for
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Jeg har ambisjoner om
å bygge dette stort og
det må skje nå
mange i regnskapsbransjen i dag og
at mange av byråene driver lite effektivt.
– Teknologien er der og det er egentlig
ikke vanskeligere at man bare må ta den
i bruk. Jeg er en svoren tilhenger at hyllevarer og standardsystemer. Vi jobber
utelukkende med Visma eAccounting,
som er et trygt system som stadig er i utvikling, sier han.
Da Eskilt drev OSM var han med på å
flytte regnskapsavdelingen til Filippinene.
– Ingeniører har alltid vært relativt billig arbeidskraft i Norge, mens
merkantile tjenester etter min oppfatning har vært for høyt priset. Nå har vi
teknologi som tar seg av mange av arbeidsoppgavene som man måtte utføre
manuelt tidligere. Fortsatt er det imidlertid mange bedrifter som skriver ut de
elektroniske fakturaene de mottar, legger
de i en perm og leverer de til regnskapsfører som deretter bokfører de manuelt.
Dette koster naturligvis penger og er helt
unødvendig arbeid, sier han.

Vil vokse

Eratio har i dag i overkant av 150 kunder
og målet er å mer enn doble kundeantallet
innen årsskiftet.
– Målet vårt da vi startet opp var en
ny kunde pr. arbeidsdag det første året
og 250 kunder når året er omme. Det ser
vi ut til å kunne klare. Etter årsskiftet er
ambisjonene å vokse videre og ha rundet
3.000 kunder ved utgangen av år tre. Alt
skal være basert på organisk vekst og lave
priser.
I dag jobber de fleste regnskapsfører ut
fra standardiserte timesatser. Det gjør ikke
Eskilt og Eratio.
– Timepriser er gammeldags og fy-fy
i min verden. I dag er det ikke mange
regnskapsfører som går ut med en fastpris på oppdraget, men det må vi tørre
å gjøre og det gjør vi. Skulle det vise
seg at det blir store volumendringer
underveis på oppdraget må det gå an
å forhandle seg frem til en ny pris med
kunden, sier han.

Ruller ut konseptet

Eratio er i ferd med å rulle ut konseptet
sitt i Danmark og snart står også Sverige,
Finland og Storbritannia for tur.
– Med vår teknologi er det egentlig
uinteressant hvor hovedkontoret ligger. Vi
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HØYT PRISET: - Regnskap er ekstremt høyt priset i Norge, Jan Morten Eskilt.
holder til i Arendal, men vi har likevel flest
kunder i Oslo og Bergensområdet. Nå har
vi ansatt en sjef for vårt Danmark-kontor
og det samme kommer vi til å gjøre i Sverige og Finland.
Eskilt tror ikke at det kommer til å by

på problemer å sikre seg nok kompetente
medarbeidere.
– Nei, regnskapsførere er det ikke
mangel på. Jeg har ambisjoner om å bygge
dette stort og det må skje nå. Det er mange
i bransjen som kommer til å fortsette på
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gamlemåten i noen år til og det er deres
kunder vi må sikte oss inn på. Vi jakter
ikke etter de mest avanserte kundene. Vårt
nedslagsfelt er små og mellomstore bedrifter. Det er her de store volumene ligger, sier
Jan Morten Eskilt.

