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Kursavgift – meld på flere 
deltakere

Når du melder deg på et kurs på revisor-
foreningen.no, kan du melde på flere del-
takere samtidig. Husk da at det kan være 
ulik kursavgift om deltakeren(e) er med-
lem, ikke-medlem eller med i Oppdate-
ringsprogrammet. Endelig totalpris for 
kurset kan ikke settes før påmeldingen er 
behandlet av oss. Den enkelte deltakeren 
vil motta en endelig kursbekreftelse fra 
Revisorforeningen med korrekt kursavgift.

Ett år etter revisjonsplikten

Vi har i løpet av høsten ringt daglig leder  
i 100 revisjonsfirmaer av ulik størrelse for 
å høre om hvordan det går med bransjen 
ett år etter at revisjonsplikten falt bort for 
de minste aksjeselskapene.

Hovedinntrykket fra ringerunden er at de 
fleste har blitt mindre påvirket av at revi-
sjonsplikten falt bort enn det de hadde 
fryktet (5–10 % netto omsetningsreduk-
sjon), og at det råder en nøktern optimisme 
hva angår fremtiden for bransjen. Tilgangen 
på nye oppdrag generelt er vesentlig redu-
sert, men gode relasjoner med eksisterende 
klienter, advokater og regnskapsførere 
bidrar fortsatt positivt med nye klienter.

Det synes som de fleste revisjonsfirmaene 
har opprettholdt antall ansatte, men veldig 
få sier at de har vekstambisjoner i årene 
som kommer.

Det rapporteres om relativt lite satsing på 
nye tjenesteområder som regnskapsføring  
og annen type rådgivning. De aller fleste har 
imidlertid tatt ut autorisasjon som regn-
skapsfører/regnskapsførerselskap og er klare 
til å satse dersom det skulle bli nødvendig 
eller ønskelig. Mange mener at det er en stor 
utfordring å oppnå tilfredsstillende lønn-
somhet innenfor regnskapsførervirksomhet.

Fortsatt vurderer mange firmaer samarbeid 
med andre firmaer i en eller annen form.

RavnInfo med søk innen 
frivillig pant

I RavnInfo er det nå mulig å gjøre søk når 
det gjelder frivillig pant. Du kan enkelt 
søke opp detaljert informasjon over klien-

ters frivillige pantstillelser. − Dette er noe 
norske revisorer bestiller på årsbasis fra 
Brønnøysundregistrene. Muligheten for  
å kunne hente ut slik informasjon 
løpende, er et ønske mange revisorer  
har meldt inn til oss, sier Øyvind Øksnes  
i AAA Soliditet/RavnInfo.

AAA Soliditet og Purehelp

I omtalen av våre avtalepartnere innen 
foretaks-, kreditt- og regnskapsinforma-
sjon i Revisjon og Regnskap nr. 6 - 2012, 
kom vi i skade for å skrive at Purehelp er 
en del av AAA Soliditet. Det er ikke riktig. 
De to er fremdeles separate selskaper – og 
konkurrenter.

Spørretjenesten – hvorfor 
gis ikke skriftlige svar?

Det reises fra tid til annen spørsmål om 
hvorfor Revisorforeningen ikke gir  
skriftlige svar på spørsmål som stilles  
gjennom spørretjenesten.

Spørretjenesten er et lavterskeltilbud for 
medlemmer i Revisorforeningen. Hver 
måned mottar foreningen mer enn 500 
spørsmål fordelt på ulike fagområder, og 
på årsbasis brukes mer enn fem årsverk på 
å håndtere disse.

Spørretjenesten skal være en støtte i situa-
sjoner der du som medlem trenger en 
faglig diskusjonspartner. Våre fagpersoner 
skal bidra til å opplyse og veilede om eksis-
terende regler på en måte som gjør deg 
bedre i stand til å vurdere og konkludere i 
forhold til den konkrete problemstillingen 
du står overfor.

Spørretjenesten skal ikke utføre tradisjo-
nell saksbehandling og utredning. Det 

Kommunikasjonssjef
Stephen Bråthen
Den norske Revisorforening

Sidene er forfattet av:

Med lem mer med re vi sor god kjen ning
Ståle Raastad Hansen, 1978, (Stat.aut.), FGH Revisjon AS, Sandefjord
Nina Ose Kvalsund, 1970, (Reg. rev.), BDO AS Avd. Sandvika
Jørn Are Lund, 1973, (Stat.aut.), BDO AS, Bergen
Øyvind Arne Gjendem, 1955, (Reg. rev.), KPMG AS, Ålesund
Tone Mari Flatland, 1982, (Stat.aut.), Ernst & Young AS, Oslo
Kai Arne Halvorsen, 1976, (Stat.aut.), PwC, Kristiansand
Janne Gryte Malmin, 1966, (Reg. rev.), FSS Revisjon AS, Sandnes
Linn Messel, 1982, (Reg. rev.), Erga Revisjon AS, Stavanger
Marianne Nesdal, 1975, (Stat.aut.), FSS Revisjon AS, Sandnes
Vegard Andorsen, 1980, (Stat.aut.), KPMG AS, Ålesund
Tove Berit Melby Egner, 1956, (Reg. rev.), Wifo Revisjon AS, Aurskog
Ove Jakobsen, 1962, (Reg. rev.), Reg. revisor Ove Jakobsen, Sperrebotn
Jørgen Haugli, 1980, (Stat.aut.), KPMG AS, Oslo
Morten Tandrevold, 1981, (Reg. rev.), BDO AS, Sandnes

Prak sis med lem mer
Tilde Christensen, 1986, PwC, Tromsø
Elin-Kristine Hammervold, 1986, PwC, Tromsø
Eivind Lien, 1987, Ernst & Young AS, Hønefoss
Linda Kobbenes Seljeseth, 1975, BDO AS Avd. Ulsteinvik
Frida Hatlø, 1953, BDO AS Avd. Ulsteinvik
Kari Hoel, 1968,, Sandberg Revisjon AS, Hamar
Evelyn Kleppe, 1966, RevisorGruppen Møre AS, Larsnes
Magnus Wilhelmsen, 1988, Nitschke AS, Stabekk
Hilde Torper, 1975, BDO AS Avd. Gardermoen
Hilde Kristin Nordby, 1989, BDO AS Avd. Gardermoen
Steinar Berg Steine, 1985, Ernst & Young AS, Lillehammer
Kim Lystvet, 1984, Mazars Revisjon AS, Oslo

Nye med lem mer 2. oktober − 11. november
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Vi gir deg bedre tid

LønnsomhetOversiktKvalitet Suksess

PowerOffi ce har gitt oss
12 % økt lønnsomhet
May-Liz Christensen, DMC Regnskap AS

PowerOffi ce er vår mest 
lønnsomme investering på lenge
Sue K Remme, Asker og Bærum Revisjon AS Asker

Vi er meget godt fornøyd
med PowerOffi ce!
Erling Vestgård, Dagling leder, Økonor Vest-Lofoten Leknes

Medlemsfordeler

Som medlem i Revisorforeningen har du 
og ditt firma tilgang til en rekke fordels-
avtaler. Blant disse er:

Nordic Insurance Brokers AS 
Forsikringer – for bedrift og privat

Quality Broker AS 
Profesjonsansvarsforsikring for revisorer  
og regnskapsførere

Storebrand 
Tjenestepensjon og banktjenester

24SevenOffice 
Regnskapssystem i skyen med full bank-
integrasjon og omfattende integrasjoner til 
andre systemer. Terningkast 5 i PC-World.

Lederkilden 
Rådgivningsverktøy for revisor

Sticos 
Regnskapsførermetodikk, personal, faglig 
info – oppslag og spørretjeneste

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

RavnInfo 
Foretaks-, kreditt- og regnskapsinforma-
sjon på nett – del av AAA Soliditet

Purehelp.no 
Foretaks-, kreditt- og regnskapsinforma-
sjon på nett, herunder omfattende gratis-
tjeneste

Idium 
Web bransjeløsning – enkelt på nett

Mer om medlemsfordelene finner du  
i Verktøykassen på revisorforeningen.no

ville stilt langt større krav til kvalitetssik-
ring av faktum og et mer omfattende 
arbeid med utarbeidelse av skriftlige svar. 
Det ville igjen medført vesentlig økte saks-
behandlingstider, økte kostnader og større 
ansvar og risiko for foreningen.

En tilgjengelig spørretjeneste hvor man 
ikke fakturerer den enkelte henvendelsen, 
er viktig for svært mange medlemmer. 
Derfor er den også viktig for foreningen. 
For at den skal fylle sitt formål også i 
fremtiden, er det helt avgjørende at tjenes-
ten fortsatt kan gjennomføres på en ufor-
mell og kostnadseffektiv måte. Skriftlige 
tilbakemeldinger er, slik vi vurderer det, 
ikke forenlig med dette.


