Medlemssider notiser
Sidene er forfattet av:

Kommunikasjonssjef
Stephen Bråthen
Den norske Revisorforening

24SevenOffice med gratis
løsning
Revisorforeningen lanserer nå gratisløsnin
gen ONCE i samarbeid med 24Seven
Office. 24SevenOffice ONCE er løsnin
gen for revisorer som har behov for et
regnskapssystem for kunder med få trans
aksjoner pr. år.

24Seven Office ONCE er en kostnadsfri,
nedskalert versjon av byråløsningen. Det
er et nettbasert regnskapssystem, som
blant annet innebærer at backup og sikker
het er fullt ut ivaretatt. 24SevenOffice
ONCE inneholder bilagsregistrering for
manuell bokføring, reskontro samt alle
nødvendige rapporter. Det følger også med
en egen kundetilgang for å lese rapporter.
24SevenOffice ONCE sikrer kravet til god
regnskapsskikk og baserer seg på sporbar
het i alle ledd.

Nye bedriftsavtaler innen
telefoni
Revisorforeningen har inngått gunstige
fordelsavtaler med både Telenor og Ventelo.
Revisjons- og regnskapsførerselskaper til
knyttet Revisorforeningen får gjennom avta

lene gode rabatter på mobiltelefoni, mobilt
bredbånd, fasttelefoni og internettilgang.
Vi har valgt å inngå to telefoniavtaler slik at
du som medlem får valgmuligheter. Gjen
nom avtalene sikres du gode rabatter både
hos markedslederen Telenor, som mange
allerede har et etablert kundeforhold til, og
hos utfordreren Ventelo. Begge er solide,
seriøse aktører med et landsdekkende tilbud
innen alle viktige produktkategorier.
Revisjons- og regnskapsførerfirma tilknyttet
Revisorforeningen, og som allerede er kunde
i ett av de to selskapene, vil bli kontaktet og
gitt mulighet til å knytte seg til avtalen. Det
er selvsagt også mulig selv å ta kontakt med
sin leverandør og be om å bli tilknyttet.
Mer om telefoniavtalene finner du i Verktøy
kassen på revisorforeningen.no. Du må
være innlogget for å få tilgang.

24SevenOffice ONCE blir en erstatning
for regnskap bokført i programmer som
for eksempel Excel og er en løsning til
passet revisorer som har behov for å føre
enkle årsregnskap for selskaper med få
transaksjoner. Dette kan være holdingsel
skaper, investeringsselskaper og andre sel
skaper med en beskjeden aktivitet. Det er
en begrensning på 150 bilag pr. klient/år.
− Vi har hatt et ønske om å kunne tilby
våre medlemmer en effektiv løsning for
enkle årsregnskap med få transaksjoner.
24SevenOffice ONCE dekker nettopp
dette behovet, men er ikke løsningen for
revisorer som ønsker å ha regnskapsførsel
som et forretningsområde. For de som har
ambisjoner innenfor regnskapsføring,
anbefaler vi byråversjonen av 24Seven
Office, sier adm. direktør Per Hanstad
i Revisorforeningen.

Nye medlemmer 12. november 2012 − 7. januar 2013
Medlemmer med revisorgodkjenning
Øyvind Høgås Steen, 1986, (Reg.rev.), Bis Maskin AS, Spydeberg
Lena Sundstrøm, 1972, (Stat.aut.)
Erik Løkken Østli, (Stat.aut.), KPMG AS, Hamar
Guro Helen Mørkedal, 1967, (Reg.rev.), SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund
Elin Jeanette Strand, 1985, (Reg.rev.), Bakermester Klausen AS, Krokstadelva
Anne-Kari Rindal, 1968, (Reg.rev.), Sandberg Revisjon AS, Hamar
Fredrik Lydhus Amundrød, 1978, (Stat.aut.), PwC, Stavern
Thomas Ulset, 1975, (Stat.aut.), KPMG AS, Trondheim
Tonette Bjørgård, 1973, (Stat.aut.), Salmar ASA, Kverva
Phuong Ngoc Lam, 1976, (Reg.rev.), KPMG AS, Hamar
Kjell Christian Arnvard, 1974, (Reg.rev.), Ernst & Young AS, Moss
Tonje Bråthen, 1981, (Reg.rev.), Ernst & Young AS, Moss
Vibeke Wålen Østerhaug, 1968, (Reg.rev.)
Stig Rune Framnes, 1972, (Stat.aut.), PwC, Drammen
Marianne Larsen, 1985, (Stat.aut.), Troms Offshore Management AS, Tromsø
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Bjørn Erik Refsnes, 1981, (Stat.aut.), Bereo Revisjon AS, Bergen
Mikael Strandenæs, 1978, (Stat.aut.), Nordea Bank Norge ASA, Oslo
Kari Sundgot, 1979, (Reg.rev.), Svindal Leidland Myhrer & Co AS, Lillestrøm
Jørn-Didrik Marcussen, 1976, (Stat.aut.), Deloitte AS, Haugesund
Kathrine Eidissen Hansen, 1983, (Stat.aut.), KPMG AS, Oslo
Aleksander Sjøgård Knutsen, 1984, (Reg.rev.), PwC, Tromsø
Pål Sund, 1976, (Stat.aut.), Sticos AS, Trondheim

Praksismedlemmer
Hallgeir Andreas Bruvik, 1983, Deloitte AS, Sogndal
Christine Kyvik, 1989, FSS Revisjon AS, Sandnes
Arne Johan Fortun, 1963, Svindal Leidland Myhrer & Co AS, Lillestrøm
Svein Viktor Ellingbø, 1979, BDO AS, Bergen
Ingvild Stuan Barmoen, 1983, BDO AS, Hamar
Stein-Bjørge Finnestad, 1988, Ernst & Young As, Moss

Medlemssider notiser
Revisor som rådgiver
– bedre medlemsrabatter
på verktøy fra Lederkilden
Revisorforeningen har forhandlet frem nye
og bedre vilkår for medlemmer som benyt
ter verktøyet «Revisor som rådgiver» fra
Lederkilden.
Rabatten er hevet fra 15 til 25 % på de til
enhver tid gjeldende priser. I tillegg gis det
svært gode volumrabatter.
Mer om verktøyet «Revisor som rådgiver»,
priser og øvrige vilkår finner du i Verktøy
kassen på revisorforeningen.no. Du må
være innlogget for å få tilgang.

Verv og vinn
Som medlem er du den beste ambassadø
ren vi har for å få kolleger og venner til å
melde seg inn i Revisorforeningen. Lyst til
å gjøre en innsats?
For å motivere deg litt ekstra gir vi deg et
gavekort på 500,- pr. ordinært medlem
eller praksismedlem du verver!
Mer informasjon finner du på:
http://bit.ly/x5oiOA

Studenter som deltar vil få:
• En måned ubegrenset tilgang til
Revisors karrierewebinarer
• To WetFeet Insider guider
• Muligheten til å vinne stipend fra Uni
versum på 8000,• Muligheten til å vinne reisegavekort på
5000,Studentundersøkelsen er allerede i gang,
og vi oppfordrer alle våre studentmedlem
mer til å delta. Det tar kun 15 minutter.
Gå inn på: http://unisurv.co/revisor
foreningen

Vi gjør det enklere for deg
å kopiere lovlig
Visste du at kopiavtalen mellom Revisor
foreningen og rettighetshaverorganisasjonen Kopinor gjør det enklere for deg som
medlem å kopiere lovlig?
Alle revisjonsfirma vil i et visst omfang
kopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter mv.
Det er lett å glemme at dette er opphavs
rettslig beskyttet materiale som det i
utgangspunktet er ulovlig å kopiere uten
særskilt tillatelse.
Avtalen mellom Revisorforeningen og
Kopinor gir ansatte medlemmer og ansatte
innen revisjon i revisjonsvirksomheter
forhåndstillatelse til å kopiere fra norske
og utenlandske publikasjoner av alle slag.
Revisorforeningen betaler kopivederlaget
på vegne av medlemmene.

Enkelt å respektere opphavsretten
Med kopieringsavtale slipper man å spore
opp opphavspersoner og utgivere for å
innhente tillatelse og avtale vederlag hver
gang det er behov for å kopiere fra opp
havsrettslig beskyttet materiale til internt
bruk i virksomheten.
Mer informasjon om Kopinor-avtalen
finner du i verktøykassen på revisor
foreningen.no

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 regnskapsinformasjon på nett – del av AAA Soliditet

Revisorforeningen og
Universum samarbeider
om studentundersøkelse
I samarbeid med Universum kartlegger
Revisorforeningen hva studenter synes er
viktig i forhold til karriere og hvilke selska
per de har positive assosiasjoner til og
ønsker å arbeide for.

Purehelp.no
Foretaks-, kreditt- og regnskapsinformasjon på nett, herunder omfattende gratistjeneste
Idium
Web bransjeløsning – enkelt på nett
Telenor og Ventelo
Rabatter på mobiltelefoni, mobilt bred
bånd, fasttelefoni og internettilgang.
Mer om medlemsfordelene finner du
i Verktøykassen på revisorforeningen.no
NR. 1 > 2013

13

