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Medlemssider

− Jeg tror ikke nød ven dig vis at pri sen blir 
av gjø ren de, men mer det be ho vet virk som-
he te ne har for sik ker het i for hold til sine 
regn ska per. Det vil all tid være et ter spør sel 
etter høy sik ker het, både blant virk som he-
ter og ban ker, in ves to rer og and re bru ke re 
av regn ska pet. Det er jo snakk om to for-
skjel lige pro duk ter.
 
Der som pri sen på en er klæ rings stand ard ikke 
blir ve sent lig la ve re enn re vi sjon: vil det da 
bli noen et ter spør sel etter den?

− Jeg har egent lig det sam me sva ret på det 
som oven for. Selv med en mind re be spa-
rel se kan det ha be tyd ning i da gens øko no-
mis ke kli ma, og hvis en virk som het ikke 
har be hov for re vi sjon, kan selv en mind re 
be spa rel se gjø re at virk som he ten vel ger 
ut vi det gjen nom gang frem for re vi sjon.

For ven ter dere at and re land vil ut vik le et 
lig nen de pro dukt? 
EU-kom mi sjo nen har fulgt ar bei det med 
stan dar den nøye, og har også luf tet tan ker 
om en ny stand ard for SMB-seg men tet. 

Med er klæ rings stan dar den har vi i Dan-
mark gått noen skritt vi de re enn det and re 
land i EU har gjort. Jeg tror at man også i 
and re land der små virk som he ter blir re vi-
dert, føl ger med på det som skjer i Dan-
mark. Når vi har gjort oss noen er fa rin ger 
med er klæ rings stan dar den og de vi ser seg å 
være po si ti ve, tror jeg fle re vil føl ge etter. I 
og med at stan dar den er ba sert på ISRE 
2400, er grunn stei nen lagt, av slut ter Jep-
sen. 

DnR-kon fe ran sen  
er stat ter Geilokonferansen
Til høs ten blir det en helt ny kon fe ran se på Gar der mo en til er stat ning for tre tiår med 
kon fe ran ser på Gei lo. – Vi skal vi de re fø re den høye fag li ge kva li te ten med de bes te 
fore le ser ne, sam ti dig som vi med nye spen nen de so siale ar ran ge men ter skal gjø re 
DnR-kon fe ran sen til en opp le vel se for del ta ker ne. Og så er jo Gar der mo en lett til gjen-
geligfordeallerfleste,sieradm.direktørPerHanstadiRevisorforeningen.

Sett inn meg som for fat ter
Bruk bil det Per Han stad med bil
de teks ten:
ÅRETS HAP PE NING: Per Han
stad me ner at DnRkon fe ran sen 
bør bli årets hap pe ning i re vi
sjons bran sjen.

DnR-kon fe ran sen ar ran ge res 27. og 28. 
au gust 2013 på Cla ri on Ho tel Oslo Air-
port, Gar der mo en, som bare lig ger fem 
mi nut ter fra fly plas sen. I lø pet av to ef fek-
ti ve da ger vil del ta ger ne få 14 ti mer med 
god kjent et ter ut dan ning. – I til legg blir det 
et spen nen de so si alt pro gram og blant 
an net er Jo Nes bø alle rede book et, sier 
Han stad.

For ny ing
Det har ikke vært en lett be slut ning å flyt te 
en kon fe ran se som i så man ge år har 
be tydd svært mye både for man ge med-
lem mer og for for enin gen. Etter å ha vært i 
kon takt med man ge av re vi sjons sel ska pe ne 
som tra di sjo nelt har del tatt på Gei lo og 
ana ly sert nøye de sis te åre nes eva lue rin ger, 
me ner vi at tids punk tet er rik tig for å gjø re 
den ne end rin gen, sier han.

– Det er sik kert noen som vil mene at 
Gar der mo en ikke er det mest spen nen de 

rei se må let, men jeg er helt sik ker på at vi 
har kom met frem til et to tal kon sept som 
vil gi den en kelte del ta ke ren en god opp le-
vel se. Ar ran ge men tet vil være i flek sib le og 
topp mo der ne kon fe ran se lo ka ler og alle 
rom lig ger på ett plan, noe som gjør det 
en kelt og over sikt lig. Del ta ker ne slip per 
også all lo gi stik ken ved å bo og ha kurs på 
fle re for skjel lige ho tel ler sam ti dig som vi 
nå kan sam le alle til et fel les so si alt ar ran-
ge ment, sier Han stad.

So si alt og fag lig
I til legg til det so siale vil vi som van lig ha 
et rik hol dig fag lig pro gram der kurs del ta-
ker ne kan vel ge fra en meny av kurs. – Vi 
har lagt vekt på å skaf fe de bes te fore le-
ser ne og reg ner med å ha hele pro gram met 
på plass i lø pet av feb ruar. Det blir fra 
sam me tids punkt mu lig å mel de seg på via 
våre in ter nett si der: revisorforeningen.no

Det te bør kun ne bli årets hap pe ning i 
re vi sjons bran sjen, av slut ter han.

ÅRETS HAP PE NING: Per Han stad me ner 
at DnRkon fe ran sen bør bli årets hap pe ning 
i re vi sjons bran sjen.
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