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Kommentaren

Tillit går ikke  
ut på dato
Et sunt næringsliv handler om tillit mellom de forskjellige aktørene. Nettopp derfor vil 
heller ikke revisorenes tjenester og leveranser gå ut på dato – for de handler nettopp 
om å skape tillit.

Tiden er kommet for å gjøre noen reflek-
sjoner om veien videre for revisorbransjen. 
Gjennom de siste årene har det skjedd 
utrolig mye. Vi har hatt finanskrise, gjelds-
krise, vi har hatt bortfall av revisjonsplikt 
for de aller minste selskapene i Norge,  
vi avventer innspurten på en omfattende 
lovprosess i EU som vil har stor betydning 
også for Norge og vi avventer et lovarbeid  
i Norge. Dette for å nevne noen viktige 
hendelser.

Står støtt
Til tross for disse hendelsene vil jeg påstå 
at den norske revisjonsbransjen står støtt 
og at det generelt er høy grad av tillit til 
revisor i det norske samfunnet. Norske 
revisorer har gjennomgående høy kompe-
tanse, leverer tjenester av høy kvalitet og 
bidrar hver dag vesentlig til utviklingen  
av norsk næringsliv.

Alt fungerte ikke like godt
Mye av det som har skjedd i næringslivet, 
og ikke minst politikernes interesse for  
å iverksette tiltak for å styrke kvalitet  
i revisjonen, viser at vår rolle og den  
jobben vi gjør er svært viktig. Særlig 
finanskrisen har avdekket at ikke alt har 
fungert like godt, og det er etterspillet 
etter denne krisen vi nå ser konturene  
av i EUs lovarbeid.

Velger fortsatt revisor
Selv om de minste selskapene nå kan velge 
ikke å ha en revisor, ser vi stadig eksempler 
på at slike selskaper likevel velger en  
revisor. Så fort det er flere som eier noe 

sammen eller det er ekstern finansiering 
med i bildet, er behovet for en uavhengig 
vurdering der med én gang. Det er nett-
opp det som er årsaken til at fornuftige 
næringslivsfolk likevel velger å ha en revi-
sor som støttespiller. Jeg er overbevist om 
at den kompetansen den jevne revisor 
besitter, er av stor verdi for de aller fleste 
som driver næringsvirksomhet. Selv om 
myndighetene lenge har snakket om  
å gjøre det enklere å drive næringsvirksom-
het, er ikke behovet for vår kompetanse 
blitt mindre. Behovet for uavhengige  
vurderinger og den kompetansen bransjen 
besitter, vil øke i fremtiden.

Tillit mellom aktører
Hvert år gjennomgår styret foreningens 
strategi. Foreningens strategi skal støtte 
opp under vår visjon, nemlig visjonen om 
at Revisjon bidrar til et sunt næringsliv og 
pålitelige regnskaper. Pålitelige regnskaper 
er en forutsetning for et sunt næringsliv. 
Et sunt næringsliv handler først og fremst 
om tillit mellom aktørene (enkeltpersoner, 
institusjoner og organisasjoner, selskaper 
og myndigheter). Brukerne av regnskaper 
skal kunne legge til grunn at et revidert 
regnskap, med en ren revisjonsberetning, 
er et kvalitetsstempel og at regnskapet  
i all vesentlighet er riktig. Brukerne skal  
ha tillit til tallene og informasjonen som 
gis i et regnskap.

Hovedlinjene i strategien dreier seg ellers 
om kompetansebygging og utdanning, 
rekruttering og profesjonens rammebetin-
gelser.

Grunn til optimisme
Av den enkle grunn at næringslivets viktig-
ste verdi eller aktivum er tillit, er jeg opti-
mistisk på vegne av bransjen. Våre tjenes-
ter og leveranser handler om tillit. Tillit 
kommer heller ikke til å gå ut på dato.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til  
å takke avgående styremedlemmer for god 
innsats og engasjement for foreningen. For 
egen del takker jeg for fire spennende og 
lærerike år som nestleder og styreleder for 
foreningen. Foreningen står støtt og jeg 
ønsker ny styreleder, det nye styret og 
foreningen lykke til videre.

«Business controller søkes til spennende og fremtidsrettet bedrift»
Det kryr av selverklærte spennende bedrifter i Norge. Men hvis det ekspansive miljøet du kommer til i virkeligheten er en 
gjeng dinosaurer, betyr det ulykkelige måneder som kan sende en hel karriere i feil retning. Derfor kan det lønne seg å 
ha kontakt med Randstad. I fjor rekrutterte vi 283 ledere og fagspesialister innen økonomi og regnskap til norske bedrifter. 
Vi som gjør jobben er selv erfarne økonomer som forstår både ambisjonene til kandidatene og bedriftenes behov. 
Vi gjenkjenner dessuten dinosaurer når vi ser dem.

 Vi finner den beste kandidaten
www.randstad.no
Finance & Accounting | IT | Engineering | HR & Admin

E
lectricb

rand
y / Foto P

ål Laukli



«Business controller søkes til spennende og fremtidsrettet bedrift»
Det kryr av selverklærte spennende bedrifter i Norge. Men hvis det ekspansive miljøet du kommer til i virkeligheten er en 
gjeng dinosaurer, betyr det ulykkelige måneder som kan sende en hel karriere i feil retning. Derfor kan det lønne seg å 
ha kontakt med Randstad. I fjor rekrutterte vi 283 ledere og fagspesialister innen økonomi og regnskap til norske bedrifter. 
Vi som gjør jobben er selv erfarne økonomer som forstår både ambisjonene til kandidatene og bedriftenes behov. 
Vi gjenkjenner dessuten dinosaurer når vi ser dem.

 Vi finner den beste kandidaten
www.randstad.no
Finance & Accounting | IT | Engineering | HR & Admin

E
lectricb

rand
y / Foto P

ål Laukli



Over 60% av norske
revisorer bruker dib
Nå gir vi revisorene flere grunner til å velge dib.
I august lanserer vi en avansert dokumentgenerator!

DIBkunnskap AS     Tlf 95 40 70 70     post@dib.no     www.dib.no

www.dib.no/dokumentgenerator

Brukervennlighetsprisen 2011

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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