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Sidene er forfattet av:
Praksismedlemskap  
i Revisorforeningen
Er du klar for å begynne praksisperioden 
som revisor? Tilgang til Revisorforeningens 
tjenester og produkter kan være svært nyt-
tig for deg i din nye jobb! Som praksis-
medlem i Revisorforeningen får du gode 
rabatter på alle våre kurs, fagbøker, tids-
skrifter m.m. Les mer om praksismedlem-
skapet på revisorforeningen.no under 
menyen «Medlem» og meld deg inn i dag!

Veiledning regnskaps-
føring
Veiledningen er nylig oppdatert. Påloggede 
medlemmer finner veiledningen under 
menyen «Faglig informasjon» – «Regn-
skapsføring» på revisorforeningen.no.

ISA standarder m.m.

Oppdaterte standarder i PDF-format er 
tilgjengelig under menyen «Faglig informa-
sjon» – «Revisjon» på revisorforeningen.no.

Handlehjelp
Under «Bøker og tidsskrifter» er det kom-
met en ny meny som enkelt forklarer ste-
gene i bestilling av bøker på revisorfore-
ningen.no.

Firmaprofilering på  
forlagsprodukter
Påloggede medlemmer og firmaer har 
tilgang til menyen «Firmaprofilering» 
under «Bøker og tidsskrifter» – her finner 
du informasjon om firmaprofilering som 
vi tilbyr på våre forlagsprodukter.

Nye medlemmer 18. april – 29. mai

Medlemmer med revisorgodkjenning
Loyd Espen Fagereng, 1977, (Stat.aut.) Ernst & Young 
Roger Malvin Hole, 1966, (Stat.aut.) AS Revision
Liv Anne Kildal, 1973, (Reg.rev.) Telenor Shared Services
Henriette Gjørtz Howden, 1981, (Reg.rev.) Balder Revisjon
Rikard Johan Jonsson, 1981, (Reg.rev.) BDO
Øystein Faraasen, 1980, (Reg.rev.) BDO
Odd-Erik Vold, 1986, (Reg.rev.) BDO
Pål Knudsen, 1983, (Reg.rev.) Ernst & Young 
Elin Petersen, 1961, (Stat.aut.) Sticos AS
Christel Tomaszewski, 1969, (Reg.rev.) LNL Revisjon AS

Praksismedlemmer
Marianne Oddan, 1986, Revisjon Midt-Norge IKS

Medlemsfordeler
Som medlem i Revisorforeningen har du 
og ditt firma tilgang til en rekke fordelsav-
taler. Blant disser er:

Nordisk Kontorforsikring AS 
Forsikringer – for bedrift og privat

Quality Broker AS 
Profesjonsansvarsforsikring for revisorer og 
regnskapsførere

Storebrand 
Tjenestepensjon og banktjenester

24SevenOffice 
Regnskapssystem i skyen og Hult og Lil-
levik lønn

Lederkilden 
Rådgivningsverktøy for revisor

Sticos 
Regnskapsførermetodikk, årsoppgjør, per-
sonal, faglig info – oppslag og spørretje-
neste

Info Tjenester 
Personal, arbeidsmiljølov, trygd, lønn mv. 
– oppslag og spørretjeneste

RavnInfo 
Foretaks- kreditt- og regnskapsinformasjon 
på nett – del av AAA Soliditet/Dun & 
Bradstreet

Purehelp.no 
Foretaks- kreditt- og regnskapsinformasjon 
på nett, herunder omfattende spørretje-
neste

Idium 
Web bransjeløsning – enkelt på nett

Mer om medlemsfordelene finner du i 
Verktøykassen på revisorforeningen.no



Revisorjus 
Arntzen de Besche har spisskompetanse og omfattende erfaring 
med tvisteløsning og rådgivning i revisjons- og revisorjus.

www.adeb.no

Prosedyre >>

Firmaets prosedyregruppe består
av advokater med lang erfaring
- fra advokatvirksomhet, Regjering-
sadvokaten, EFTA-domstolen,
EF-domstolen og som dommere
ved de alminnelige domstolene.
Flere av firmaets advokater regel-
messig som voldgiftsdommere.

Advokatene Fred A. Gade, Kåre 
I. Moljord og Terje Granvang 
har spisskompetanse og omfat-
tende erfaring med tvisteløsning 
og rådgivning innenfor generell 
revisjons- og regnskapsjus; særlig 
i tilknytning til ansvar for revisor, 
ledelsen, styremedlemmer og 
advokater.

Om oss >>

Arntzen de Besche er et av landets 
ledende advokatfirmaer med flere 
enn 90 advokater og med kontorer 
i Oslo, Stavanger og Trondheim.  
 
Vi er et internasjonalt orientert 
advokatfirma som dekker de fleste 
forretningsjuridiske områder. Våre 
advokater er anerkjente spesial-
ister innenfor ulike fagområder og 
bransjer. Vi bistår og rådgir  
virksomheter i det private 
næringsliv og offentlig sektor.

Les mer på www.adeb.no

Kontakt oss >>

Fred A. Gade
Partner
tlf. 98 29 45 43
fag@adeb.no

Kåre I. Moljord
Partner
tlf. 98 29 45 68 
kim@adeb.no

Terje Granvang
Partner
tlf. 98 29 45 94 
tgr@adeb.no

TRONDHEIM — 73 87 12 00OSLO — 23 89 40 00 STAVANGER — 52 87 45 00VÅRE KONTORER: 


