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Kommentaren

Effektiv revisjon,  
og ikke på  
bekostning av kvalitet
Er dagens leveransemodell av revisjonstjenester godt nok tilpasset de utfordringene  
vi ser med hensyn til effektivitet? Antagelig kan vi gjøre en rekke ulike enkelttiltak 
som i sum reduserer den tiden vi bruker på revisjonen uten at dette går ut over kvaliteten.
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I 2011 rekrutterte vI  
293 ledere og fagspesIalIster 
Innen økonomI og regnskap
Fast eller midlertidig – vi finner den beste kandidaten.

Konsulent utleie
Ingvild Smistad – 46 95 22 26
Ingvild.smistad@randstad.no

ReKRutteRing til fast stilling
Mona Gabrielsen – 91 74 69 17
Mona.gabrielsen@randstad.no

Vi er inne i en tid preget av store endringer. 
I næringslivet har de siste årene med 
finanskrise og uro skapt behov for kost-
nadskutt og effektivisering. En konsekvens 
av dette er at det økonomisk globale tyngde-
punktet flytter seg stadig nærmere 
om råder med lavere kostnadsnivåer  
enn det vi har i den vestlige verden. I vår 
bransje merker vi dette gjennom hyppigere 
anbudsrunder og et større fokus på pris. 
Enkle økonomiske sammenhenger fortel-
ler at når topplinjen går ned, går også 
bunnlinjen ned, men mindre en samtidig 
kan redusere kostnadene tilsvarende.

Effektivisering?
Som profesjon har vi et strengt regelverk  
å forholde oss til, og dette regelverket  
setter klare rammer for hva vi må gjøre. 
Som en viktig samfunnsaktør, med stor 
betydning for vårt økonomiske system,  
er det helt avgjørende at omverdenen har 
tillit til den jobben vi gjør. Samtidig opp-
lever jeg at vi som bransje har fokusert 
nokså lite på hvordan vi kan effektivisere 
revisjonen. Fokuset har de siste årene, og 
det er kanskje ikke så merkelig, vært rettet 
mot kvalitet i revisjonen og stadig nye krav 
og forventninger til revisor. Det er ikke 
unikt for vår bransje at vi er underlagt 
klare standarder for hva vi skal gjøre og 
hvordan. Det å produsere biler, bygge skip 
og rigger, bygge hus, utvikle og produsere 

legemidler, er alle eksempler på bransjer 
hvor det stilles strenge kvalitetskrav til  
den jobben som skal gjøres.

Bransjens attraktivitet
Utviklingen går i en retning med høyere 
forventninger til revisor (særlig i forhold  
til å avverge skandaler, misligheter osv.), 
nye og strengere regulatoriske krav og et 
næringsliv som leter etter kostnadskutt og 
effektivisering (og det mener jeg de skal 
gjøre). Denne utviklingen fordrer at vi 
som revisorer også må lete etter nye, smar-
tere og mer effektive måter å gjøre jobben 
på. Lønnsomheten i bransjen er et viktig 
element i forhold til hvor attraktiv bran-
sjen over tid vil være.

Kvalitet er overordnet
Spørsmålet er om dagens leveransemodell 
av revisjonstjenester er godt nok tilpasset 
de utfordringene vi ser med hensyn til 
effektivitet? Jeg mener det er et berettiget 
spørsmål. Kvalitet i leveransen vil naturlig-
vis være overordnet, men jeg tror likevel  
at det er mulig å gjøre revisjonsleveransen 
mer effektiv. Hva kan vi gjøre og hvilke 
muligheter har vi? Det finnes nok ikke noe 
enkelt svar på det. Svaret ligger sannsynlig-
vis i en rekke ulike enkelttiltak som i sum 
kan redusere den tiden vi totalt sett  
bruker. Utnytter vi de mulighetene som 
ligger i teknologiske løsninger godt nok? 

Får vi nok ut av IT-revisjonen som gjøres? 
Gjør vi for mye jobb på mindre risikofylte 
områder? Benytter vi «riktig» arbeidskraft 
gjennom hele leveranseprosessen? Kan vi 
standardisere arbeidsprosessene i større 
grad? Er det noe å hente på enda bedre 
planlegging av oppdraget?

Riktig fokus
Effektivitet handler om mer enn bare  
å redusere tiden som brukes. Effektivitet 
handler også om å få mer ut av den tiden 
som brukes, bruke tiden på de riktige 
områdene og derigjennom kommunisere 
enda mer relevant informasjon tilbake  
til kunden. Det handler også om god  
planlegging og det å stille klare og tydelige 
forventninger til kunden osv.

Utenom boksen
Jeg tror at vi som bransje har mange 
muligheter til å levere våre tjenester på  
en enda mer effektiv måte enn vi gjør i dag 
uten at det går ut over kvaliteten. For å få 
til det må vi utfordre dagens leveranse-
modeller, og antagelig også «tenke litt 
utenom boksen».
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Akelius Revisjon hjelper deg med å oppfylle
dokumentsjonskravene i RS på en svært
effektiv måte.

Akelius Revisjon kan tilpasses klientens
størrelse, oppdragsrisiko og din egen metodikk.
Programmet er fleksibelt og kan også 
justeres underveis med hensyn til endring i
størrelse, risiko eller andre forhold.

Akelius Revisjon er delt i følgende arbeids-
områder: Basisopplysninger, planlegging,
utførelse og rapportering.

FOR MER INFORMASJON,
RING 22 34 60 00 
ELLER SE PÅ WWW.AKELIUS.NO
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Er du à jour 
med de nye internasjonale

revisjonsstandardene?

Oversiktlig trestruktur
Fungerer som en rød tråd som
guider deg gjennom hele 
planleggingsfasen.

Slutt på mange ”gule lapper”
Gir deg mulighet til å gjøre noteringer
fortløpende.

Enkele fleksible tilpasninger
Gir deg muligheten til å tilpasse
trestrukturen etter risikobehovet.

Ann_210x297_AKELIUSrev  31.05.06  14:05  Side 1

Kursene inngår i Oppdateringsprogrammet, men er åpne for alle. 
For informasjon og påmelding, se revisorforeningen.no

Kurs høsten 2012 som  
arrangeres flere steder i landet:

SEPTEMBER/OKTOBER

EtisKE Krav Og dilEmmaEr FOr rEvisOrEr
Kurset skal gi deg kjennskap til sentrale bestemmelser i regelverk og øke 
bevisstheten om revisorers adferd. Aktuelle situasjoner og gråsoner som 
revisor og kunde kan støte på i hverdagen, vil bli drøftet. Kurset er en videre
føring av tidligere etikkurs, men tidligere deltakelse er ikke en forutsetning 
for utbyttet. 

Vurdering:
Revisor: 7 t etikk

Faglig ansvarlige
Statsautorisert revisor Lasse Birkeland, BDO
Konsulent Helge Dietrichson, Nadivana Consult

SEPTEMBER/OKTOBER

sKattErEttsligE FallgruvEr
I dette kurset har vi plukket ut en rekke problemstillinger fra hele skatteret
tens område som ofte oppfattes som vanskelige, lette å overse eller misfor
stå. Enkelte selskapsrettslige og arveavgiftsrettslige problemstillinger vil 
også bli behandlet. Praktiske eksempler vil bli gjennomgått med fokus på 
hvordan man kan unngå å gjøre skatterettslige feil, samt belyse eventuelle 
ulike handlings  alternativer.

Vurdering:
Revisor: 5 t skatt og 2 t annet
Regnskapsfører: 5 t skatt og 2 t rettslære

Faglig ansvarlige
Advokat Trine Husaas, Advokatfirmaet Husaas
Advokat TrondErik Andersen, Simonsen Advokatfirma DA

OKTOBER/NOVEMBER

rEvisOrs rappOrtEringspliKtEr  
Og rEaKsjOnsFOrmEr
Kurset vil ta for seg lovbestemmelser om revisors rett og plikt til å  rapportere 
til styret, skattemyndighetene, politiet, Økokrim og Finans tilsynet. Revisors 
kommunikasjon, bruk av epost, dokumentasjon og språkbruk vil bli om
handlet. 

Vurdering:
Revisor: 7 t revisjon

Faglig ansvarlige
Statsautorisert revisor Terje Tvedt, BDO
Statsautorisert revisor Roger Kjelløkken, PWC
Statsautorisert revisor Kai Holhjem, KPMG

NOVEMBER/DESEMBER

utvalgtE rEgnsKapsspørsmål  
FOr små FOrEtaK
Kurset vil ta for seg en rekke praktiske problemstillinger på  utvalgte om råder. 
Varige driftsmidler får en betydelig plass, som følge av de vesentlige endrin
gene på dette området i NRS 8 med virkning fra 2011. I den grad det blir 
endringer i NRS 8 i 2012, vil disse endringene bli omtalt.

Vurdering:
Revisor: 7 t regnskap
Regnskapsfører: 7 t finansregnskap

Faglig ansvarlig
Statsautorisert revisor JensErik Huneide, PWC

NOVEMBER/DESEMBER

FusjOn Og FisjOn – mEd vEKt på 
 rEgnsKapsmEssig gjEnnOmFøring
Kurset gir en oversikt over regnskapsregelverket for fusjon og fisjon og en 
gjennomgåelse av den praktiske anvendelsen av dette regelverket. Det gis 
også en kortfattet oversikt over sentrale aksjerettslige og skatterettslige 
endringer på fusjons og fisjonsområdet de seneste årene.

Vurdering:
Revisor: 4 t regnskap, 1,5 t skatt, 1,5 t annet
Regnskapsfører: 4 t finansregnskap, 1,5 t skatt, 1,5 t rettslære

Faglig ansvarlig
Siviløkonom MBA – Sigrid Bøe, KPMG
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