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Statsautorisert revisor
Ingebret G. Hisdal
Styreleder i Revisorforeningen

Kommentaren

Det nytter
Den pågående prosessen i EU om reform av revisjons - 
markedet er en bekreftelse på at sentrale ramme- 
betingelser for revisjonsbransjen besluttes utenfor 
Norges grenser. Denne utviklingen har pågått over lang 
tid og viser også viktigheten av harmonisering både på 
europeisk og globalt nivå.

Revisorforeningen har i mange år fulgt 
utviklingen innen EU og andre regioner 
tett, og jobbet målrettet for å påvirke det 
som skjer. For å kunne gjøre våre syns-
punkter gjeldende på europeisk plan, er 
vår aktive deltagelse i den europeiske revi-
sororganisasjonen, Féderation des Experts 
comptables Européens (FEE), blitt vikti-
gere og viktigere. Det kan ikke være tvil 
om at FEE har greid å få frem gode faglige 
argumenter i det pågående EU-arbeidet.  
I forrige utgave av Revisjon og Regnskap 
kommenterte jeg hva saksordføreren i 
Committee on Legal Affairs ønsker av 
forslag til endringer i EU-kommisjonens 
lovforslag til reform av revisjonsmarkedet. 
Mange av begrunnelsene for saksordføre-
rens endringsforslag er i samsvar med de 
faglige argumentene som FEE har kom-
met med i en konstruktiv prosess med 
byråkrater, politikere og andre interesse-
grupper.

Nordisk samarbeid – viktigere enn noen 
gang
For at vår stemme skal bli hørt i FEE, er 
samarbeidet mellom de nordiske revisor-
foreningene gjennom Nordisk Revisorfor-
bund (NRF) helt avgjørende. NRF ble 
stiftet i 1932 og er faktisk verdens eldste 
internasjonale revisorforbund. Ved å frem-
stå som én organisasjon både i forhold til 
FEE og andre internasjonale organer, får vi 
innpass i styrende organer som vi ikke ville 
hatt mulighet til som enkeltstående nor-
diske organisasjoner. I FEE er NRF repre-
sentert med et medlem i det såkalte Execu-
tive – det organet som er ansvarlig for den 
daglige virksomheten. I tillegg stiller NRF 
med en rådgiver (technical advisor) for sin 
representant som deltar på alle møtene i 

Executive. For øyeblikket er Norunn  
Byrkjeland, tidligere styreleder i Revisor-
foreningen, NRFs representant i Executive. 
Jens Røder, daglig leder av NRF, er Norunns 
rådgiver i FEE. Denne representasjonen i 
FEEs viktigste styrende organ gir oss en god 
mulighet til ikke bare å holde medlemmene 
i Revisorforeningen orientert om hva som 
skjer, men også en unik mulighet til å 
fremme våre synspunkter i en konstruktiv 
dialog med våre nordiske venner.

Trenger vi nye revisjonsstandarder  
for SME-markedet?
Det pågår for tiden en diskusjon i mange 
land om de internasjonale revisjonsstan-
dardene (ISAene) er hensiktsmessige for 
revisjon av foretak i SME-segmentet.  
I forslaget til reform av revisjonsmarkedet 
har EU også tatt til orde for viktigheten av 
en proporsjonal anvendelse av ISAene ved 
revisjon av små og mellomstore foretak. 
Det store spørsmålet er om en slik anven-
delse av de nåværende ISAene er veien å 
gå, eller om det er behov for å tenke helt 
nytt for å utvikle et sett av globale revi-
sjonsstandarder som er tilpasset små og 
mellomstore foretak. Det blir fra mange 
hold hevdet, og med rette, at proporsjonal 
anvendelse av de eksisterende standardene 
er krevende. ISAene er utarbeidet for å 
dekke revisjonen av store og komplekse 
foretak. Det er ikke uproblematisk å foreta 
en hensiktsmessig og konsistent nedskale-
ring av standarder som i utgangspunktet er 
utarbeidet for å dekke handlinger og 
dokumentasjonskrav ved revisjon av slike 
komplekse strukturer.

Dersom konklusjonen blir proporsjonal 
anvendelse, må det nedlegges et betydelig 

arbeide i å utvikle gode og praktikable 
løsninger for hvordan en slik nedskalering 
skal gjennomføres. Kanskje tiden er inne 
til å starte med helt blanke ark? NRF  
er opptatt av at det foretas en grundig 
gjennomgang av de to alternativene, og  
at dette arbeidet gjennomføres i regi av det 
globale standardsettende organet IAASB.  
I forbindelse med NRFs årsmøte i Bergen 
i august i år var dette temaet for en interes-
sant og frisk diskusjon med styrelederne i 
The International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) og i International  
Federation of Accountants (IFAC). Som  
et ledd i vurderingen av EUs forslag til 
reform av revisjonsmarkedet, opprettet 
FEE en Executive Task Force om bruk av 
internasjonale revisjonsstandarder innen 
EU. Komiteen ble ledet av Per Hanstad og 
resultatet har blitt en Policy Statement fra 
FEE om anvendelse av ISAene innen EU. 
Tiden vil vise om IAASB vil sette temaet 
på sin dagsorden, men jeg er overbevist 
om at NRF gjennom sine representanter  
i både europeiske og internasjonale  
organer vil holde debatten levende.

I skrivende stund har jeg fått vite at 
Norunn, i skarp konkurranse med mange 
sterke kandidater, er nominert til å bli nytt 
styremedlem i IFAC. Nominasjonen er et 
uttrykk for NRFs sterke posisjon interna-
sjonalt og en anerkjennelse for det arbeidet 
som Norunn har gjort i FEE. Selv om 
valget av Norunn først skjer på IFACs 
årsmøte i midten av november, drister jeg 
meg allerede nå til å gratulere Norunn og 
NRF med denne utnevnelsen. Som sagt, 
det nytter!

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 
293 ledere og fagspesialister innen 

det kryr av selverklærte 
spennende bedrifter
i Norge

økonomi og regnskap til norske 
bedrifter. Vi som gjør jobben er 
selv erfarne økonomer som forstår 
både ambisjonene til kandidatene 
og bedriftenes behov. Det lønner 
seg å ha kontakt med Randstad.

www.randstad.no
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For informasjon  
og påmelding, se 
 revisorforeningen.no

Fagdager 2012
To dager med oppdatering og nyheter innenfor 
regnskap, revisjon og skatte rett! 

Dag 1

Plenum: God regnskapsskikk i et internasjo-
nalt  perspektiv 

Du kan velge mellom 18 forskjellige kurs og 
delta én eller begge dager. Her er kursoversikten:

•  Finansielle instrumenter – hva er status, og hvor går veien videre?

• SA 3802 for andre selskapsformer en AS/ASA 

•  Nye aktuelle dommer og administrative uttalelser fra skatte- og 
 selskapsrettens område 

• Aktuelt fra Finanstilsynet 

• Fisjon – utvalgte problemstillinger og utfordringer fra praksis 

• Uavhengighet – et blikk på lovens regelverk og praktiske utfordringer

• Konserninterne transaksjoner – hva er kontinuitetsgjennomskjæring?

• Praktisk bruk av ISA 600-ISA 620

•  Oversikt over aktuelle dommer og forvaltningsavgjørelser innen 
 merverdiavgift

Dag 2

• Utvalgte temaer fra revisjonsstandardene

• Bruk av utenlandske arbeidstakere og selskaper

•  Fremtidens foretaksrapportering – hva skjer innen området som 
 betegnes Integrated Reporting?

• Utvalgte temaer innen IFRS 

• Utvalgte revisjonsspørsmål 

• Mva-utfordringer ved omorganiseringer

• Utvalgte bokføringsspørsmål 

•  Inntektsføring og erfaringer med NRS’ veiledning  
«Regnskapsføring av inntekt» 

• Hvordan gjennomføre gransking ved mistanke om regelbrudd

Sted og tid
Fornebu 26. og 27. november
 

Fusjon og Fisjon  
– med vekt på regnskaps messig gjennomFøring
Kurset gir en oversikt over regnskapsregelverket for fisjon og fusjon og en 
gjennomgåelse av den praktiske anvendelsen av dette regelverket. Det gis 
også en kortfattet oversikt over sentrale aksjerettslige og skatterettslige 
endringer på fisjons- og fusjonsområdet de seneste årene.
 
Faglig ansvarlige
Statsautoriserte revisorer Britt Kjersti Jåstad og Eirik Hordvik, KPMG
 
Steder og tider
Oslo 3. desember Harstad 11. desember
Bergen 4. desember Bodø 12. desember
Trondheim 5. desember

etikk og risikohåndtering  
– hvordan unngå etisk svikt?
Forstå hovedpunkter i noen av de etiske utfordringer som møter revisor ved 
utførelsen av revisjonsoppdraget. Kjenne til sentrale risikofaktorer bak etisk 
svikt og ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å 
motvirke dem.
 
Faglig ansvarlige
Advokat, dr. juris Sverre Blandhol
Cand. philol Jørgen Hanson
 
Sted og tid
Oslo 5. desember
 
 

utvalgte regnskapsspørsmål For små Foretak
Kurset vil ta for seg en rekke praktiske problemstillinger på utvalgte områder. 
Varige driftsmidler får en betydelig plass, som følge av de vesentlige endrin-
gene på dette området i NRS 8 med virkning fra 2011. Eventuelle endringer 
i NRS 8 i 2012 vil bli omtalt.
 
Faglig ansvarlig
Statsautorisert revisor Jens-Erik Huneide, PwC
 
Steder og tider
Oslo 4. desember Bodø 11. desember
Bergen 5. desember Harstad 12. desember
Trondheim 6. desember

Faglig ansvarlige for arrangementet:
Statsautorisert revisor Kristen Elstad, statsautorisert revisor Gunhild Kveine, statsautorisert revisor Frode Bohlin Lea, 

 statsautorisert revisor Bente Norbye Lie, statsautorisert revisor Tom-Morten Myrdahl, registrert revisor Elisabeth Neubeck, 
 statsautorisert revisor Cecilie Tronstad, statsautorisert revisor Anna-Carin Westberg, kurs- og forlagssjef Ellen Graham
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Oppdragsansvarlige revisOrer
Kurset gir en oversikt over hva oppdragsansvarlig revisor må ha 
kontroll på av vurderinger og dokumenta sjon, fra oppdrags
vurdering, uavhengighet, planlegging til konklusjon.

Kurset er primært egnet for oppdragsansvarlige revisorer, men 
kan også være aktuelt for praktiserende revisorer generelt.

praKtisKe Opplysninger
Foreleser:  Statsautorisert revisor  

Frode Ludvigsen, BDO 

tid og sted:  5. november 2012,  
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen  
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning
– revisor: 5 t revisjon og 2 t etikk

eiendOmsselsKaper – regnsKap, sKatt Og avgiFt
Kurset gir en oversikt over nyheter og problemstillinger som 
vedrører eiendomsselskaper innenfor fagområdene regnskap, 
skatt og avgift. 

Kurset er beregnet på revisorer, økonomi- og regnskapsansvar-
lige og andre som jobber med faglige problemstillinger knyttet til 
regnskap, skatt eller avgift i eiendomsselskaper. 

praKtisKe Opplysninger
Forelesere:  Statsautorisert revisor  

Erik Andersen, PwC 
Partner Lars H. Aasen, PwC 
Advokat Trond Ingebrigtsen, PwC

tid og sted:  12. november 2012,  
Thon Hotel Opera, Oslo

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen 
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning 
– revisor: 2,5 t regnskap og 4,5 t skatterett 
– regnskapsfører:  2,5 t finansregnskap og  

4,5 t skatterett/avgiftsrett

avgiFtsmessige  Fallgruver
Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å identifisere avgifts
messige  problemområder og fallgruver som er relevante for den 
enkelte virksomhet, og bidra til at virksomheten manøvrerer 
riktig i forhold til disse. 

Kurset er beregnet for revisorer, regnskapsførere, CFO, control-
lere og andre som har ansvaret for eller arbeider med virksom-
heters merverdi avgiftshåndtering.

praKtisKe Opplysninger
Foreleser:   Advokat Agnete Haugerud,  

Ernst & Young

tid og sted:  1. november 2012,  
Thon Conference Vika Atrium, Oslo 

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen 
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning
– revisor: 7 t skatterett 
– regnskapsfører: 7 t skatterett/avgiftsrett

pensjOner – prOduKter Og  regnsKapsFøring
Kurset gir en innføring i det norske pensjonssystemet og regn
skapsføring av pensjonsforpliktelsen, samt ulike problem
stillinger knyttet til dette. Kurset er aktuelt både for regnskaps
føring av pensjoner under god regnskapsskikk og under iFrs.

Kurset er egnet for revisorer og revisormedarbeidere, ansatte og 
ledere innen regnskap, økonomi og finans. 

praKtisKe Opplysninger
Forelesere:   Statsautorisert revisor  

Finn Espen Sellæg, Ernst & Young 
Statsautorisert revisor  
Nina Servold Oppi, Ernst & Young

tid og sted:  26. oktober 2012,  
Thon Conference Vika Atrium, Oslo

Kursavgift:  kr 3200 for medl. i Revisorforeningen 
kr 3800 for andre

Obligatorisk etterutdanning
– revisor: 5,5 t regnskap og 1,5 time annet 
– regnskapsfører: 5,5 t finansregnskap og 1,5 t rettslære

dnr Kompetanse as, postboks 2914 solli, 0230 OslO. telefon: 23 36 52 00, epost: kurs@revisorforeningen.no

Aktuelle kurs 2012
Følg med på revisorforeningen.no 
– der vil du også finne mange andre aktuelle kurs

Quality Hotel Expo, Fornebu

For påmelding  
og mer informasjon:   
revisorforeningen.no
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