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Medlemssider

Uni ver sum stu dent survey 2013:

Slik er våre stu dent med lem mer
Stu dent med lem me ne i Re vi sor for en in gen er eld re enn and re øko no mi stu den ter, men 
for ven ter like vel å tje ne mind re. De er opp tatt av fag lig opp læ ring og ut vik ling og ser 
på de stør ste re vi sjons sel ska pe ne som de mest at trak ti ve ar beids gi ver ne. Det te iføl ge 
Uni ver sum stu dent survey 2013.

Redaktør Alf Ask lund,  
Den nor ske Re vi sor for en ing

Un der sø kel sen ble ut ført av ana ly se- og kon-
su lent by rå et Uni ver sum i peri oden januar–
mars 2013 og Re vi sor for en in gen var sam ar-
beids part ner i for bin del se med gjen nom  fø-
rin gen av un der sø kel sen. Av de 3713 øko no-
mi stu den te ne som svar te, var 321 med lem-
mer av Re vi sor for en in gen (her et ter be nevnt 
stu dent med lem mer). Det ut gjør om kring en 
tred je del av våre stu dent med lem mer.

Svar pro sen ten var for delt i for hol det 42/58 
mel lom menn og kvin ner, noe som stem mer 
godt med med lems mas sens kjønns for de ling.

Mens gjen nom snitts al de ren på de av våre 
stu dent med lem mer som svar te var 28,3, år 
var gjen nom snit tet for de and re øko no mi stu-
den te ne i un der sø kel sen 23 år. Våre med lem-
mers for ven te de års lønn etter endt stu dium 
var 423 184 kro ner før skatt, mens and re 
øko no mi stu den ter for ven tet 441 112 kro ner. 
Om kring 6 av 10 i beg ge grup pe rin ge ne tar 
en bache lor, mens 4 av 10 tar en mas ter.

For vent nin ge ne til lønn er for våre med lem-
mer om trent på sam me nivå som i fjor, 
mens and re øko no mi stu den ter for ven ter  
en del høye re lønn enn det de gjor de i fjor.

Ser vi på lønnsforventningene hos våre med-
lemmer fordelt på de som hhv. tar bachelor 
og master, ser vi at bachelor-studentene nå 
forventer lavere lønn enn de gjorde i fjorår-
ets undersøkelse, mens master-studentene 
forventer høyere. Forskjellen i lønnsforvent-
ninger hos bachelor- og master studenter 
har økt fra 36 000 i fjor til 60 000 i år. 

I årets undersøkelse forventer de som tar en 
bachelor en årslønn på i underkant av 
403 000 (ca. 412 000 i fjorårets undersø-
kelse) mens master-studentene forventer en 
årslønn på 463 000 (ca. 448 000 i fjorårets 
undersøkelse).

Mest at trak ti ve ar beids ste der
På spørs mål om i hvil ke fem virk som he ter 
som stu dent med lem me ne helst vil job be 

(ide al employer) kom mer de sto re re vi sjons sel-
ska pe ne på topp. Sto re offent lige in sti tu sjo ner, 
Stat oil og sto re ban ker er også po pu læ re.

Blant and re øko no mi stu den ter kom mer tre 
av de stør ste re vi sjons sel ska pe ne på topp 
10-lis ten, men Stat oil og DnB top per den ne 
lis ten.

Virk som he ter DnR-med lem me ne helst 
vil job be hos
1. Ernst & Young (45 %)
2. KPMG (40 %)
3. PwC (Price wa ter house Coo pers) (34 %)
4. Skat te eta ten (29 %)
5. BDO (28 %)
6. De loit te (28 %)
7. Riks re vi sjo nen (16 %)
8. Stat oil (14 %)
9. DnB (12 %)
10. Spa re bank 1 (9 %)

Virk som he ter and re øko no mi stu den ter 
helst vil job be hos
1. Stat oil (24 %)
2. DnB (24 %)
3. Ernst & Young (16 %)
4. Aker Solutions (15 %)
5. PwC (Price wa ter house Coo pers) (15 %)
6. Mc Kin sey & Com pa ny (14 %)
7. Nor ges Bank (12 %)

8. The Bos ton Con sul ting Group (10 %)
9. KPMG (10 %)
10. In nova sjon Nor ge (9 %)

Kar rie re mål
På spørs mål om hva som er vik tigst i for-
hold til kar rie re mål (career goals), er  
føl gen de fak to rer helt på topp:
1. Å være i en sik ker stil ling/sta bil jobb  

(to be secure or stab le in my job)
2. Å ha en god ba lan se mel lom jobb og fri tid
3. Å ha en jobb som er in tel lek tuelt ut ford-

ren de

Høyt kom mer også fak to rer som uavhen gig-
het, å være en eks pert/ha eks per tise samt å 
job be med en me nings full sak/job be for 
fel les ska pet.

Fore truk ne bran sjer
På spørs mål om fore truk ne bran sjer, der det 
kun ne vel ges inn til tre al ter na tiv, valg te hele 
94 % al ter na ti vet re vi sjon og regn skap, 26 % 
valg te ban ker, 13 % valg te kon su lent virk som-
het (Management and strat egy con sult ing) 
mens 12 % valg te of fent lig sek tor. In gen and re 
bran sjer ble valgt av mer enn tre pro sent.

At trak ti ve job ber
På spørs mål om hva som får job ber til å 
frem stå som at trak ti ve, for del te sva re ne seg 
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Ofte stil te spørs mål

Om ofte stilte spørsmål
I den ne spal ten gjen gis ut valg te spørs mål som er kom met til Revisorforeningens hen ven del ses sys tem. Re vi sor for en in gen har etter 
bes te evne av gitt svar ba sert på de kon kre te saks for hold, men på tar seg ikke retts lig an svar for rik tig he ten, full sten dig he ten el ler 
an ven de lig he ten av de svar som er gjen gitt.

Skan ning av bi lag og kra vet til 
kon troll spor
Ka te go ri: Bok fø ring

Spørs mål: Et sel skap skan ner inn bi la-
ge ne, og pa pir bi la ge ne blir ma ku lert.  
Er det krav om at bilagsnummeret skal 
frem gå på pa pir ut skrif ten hvis man skri ver 
ut det elek tro nisk lag re de bi la get?

Svar: Kra vene i bokføringsloven § 4 nr. 7 
og § 10 til at det skal fore lig ge et to veis 
kon troll spor mel lom do ku men ta sjon, spe si-
fi ka sjo ner og plik tig regn skaps rap por te ring 
i hele oppbevaringsperioden, gjel der også 
ved over gang til et elek tro nisk opp be va-
rings me di um. Bok før te opp lys nin ger skal 
lett kun ne føl ges fra do ku men ta sjon via 
spe si fi ka sjo ner frem til plik tig regn skaps rap-
por te ring. Det skal li ke le des på en lett kon-
trol ler bar måte være mu lig med ut gangs-
punkt i plik tig regn skaps rap por te ring  
å kun ne fin ne til ba ke til do ku men ta sjo nen 
for de en kelte bok før te opp lys nin ge ne. 
Der som kon troll spo ret ikke er lett å føl ge, 

er det krav til do ku men ta sjon av kon troll-
spo ret, jf. bokføringsloven § 6 an net ledd  
og NBS 2 Kon troll spo ret punkt 3.

Ved elek tro nisk opp be va ring stil les det ikke 
krav om at identifikasjonskoden skal frem gå 
av sel ve do ku men ta sjo nen av de bok før te 
opp lys nin ge ne. Det er til strek ke lig med 
an gi vel se av identifikasjonskode i fil navn, 
el ler at and re løs nin ger be nyt tes for å etab-
le re et kon troll spor som er mu lig å føl ge,  
jf. NBS 2 Kon troll spo ret pkt. 2.3.3.

Hvis ut skrif ten der imot tas i for bin del se 
med at man vel ger å gå til ba ke til pa pir -
basert opp be va ring av bi la ge ne, må man 
påse at bilagsnummeret frem kom mer på 
ut skrif ten. Kra vet til kon troll spor skal 
iva re tas også etter at man har skif tet opp-
be va rings me di um.

Regnskapspliktens inn hold for  
et NUF
Ka te go ri: Regn skap

Spørs mål: Hva inne bæ rer regn skaps -
plikten for et NUF?

Hva med nettobalansen til av de lin gen  
i Nor ge (NUF-et − fi li alen)? Blir det egen-
ka pi tal el ler mel lom væ ren de (gjeld) mot 
«mor sel ska pet» i ut lan det?

Svar: For uten land ske fore tak hvor den 
nor ske virk som he ten dri ves gjen nom en 
fi li al i Nor ge (NUF), inne bæ rer regn skaps-

plik ten at det skal ut arbei des års regn skap 
og års be ret ning for den nor ske fi li alen 
(«av de lings regn ska pet») i hen hold til regn-
skaps lo vens reg ler. Det te i til legg til ut ar-
bei del se av års regn skap og års be ret ning for 
det uten land ske sel ska pet i hen hold til 
hjem sta tens reg ler. For å kun ne an ven de 
regn skaps lo vens for enk lings reg ler for små 
fore tak i fi li alens regn skap, er det nok at 
den nor ske fi li alens virk som het opp fyl ler 
vil kå rene i regn skaps lo ven § 1–6, selv om 
den uten land ske virk som he ten to talt sett 
er stør re.

Klas si fi se ring av fi li alens (NUF-ets − avde-
lin gens) nettobalanse: Fi li alen er ikke et eget 
retts sub jekt, og har ikke spe si fik ke lov krav 
til egen ka pi tal el ler reg ler for dis po ne ring av 
egen ka pi tal. Spørs må let er da om re si du al-
pos ten skal pre sen te res som mel lom væ ren de 
mot hovedforetaket el ler som egen ka pi tal. 
Prak sis er va rie ren de og det kan ikke ut le des 
noe en ty dig svar ut fra regn skaps lo ven. Det 
fin nes ar gu men ter for beg ge løs nin ger, og 
beg ge løs nin ger må tro lig an ses in nen for 
god regn skaps skikk. Der som nettobalansen 
pre sen te res som egen ka pi tal, bør den be nev-
nes «fi li alens ka pi tal», da be gre pet egen ka pi-
tal etter vår opp fat ning ikke er så godt eg net 
for en fi li al.

Se også ar tik ke len Regn skaps- og bok fø-
rings mes si ge spørs mål for NUF i Re vi sjon 
og regn skap nr. 2 /2011 som om hand ler 
regn skaps- og bok fø rings mes si ge spørs mål 
for NUF.

re la tivt likt på de fire hovedsvaralternativene. 29 % svar te at egen ska-
per ved job ben var vik tigst, mens 26 % pro sent valg te al ter na ti vet 
med ar bei de re og kul tur. Like man ge pro sent valg te al ter na ti vet 
av løn ning og mulig he ter for for frem mel se. Fær rest (19 %) valg te 
al ter na ti vet ar beids gi vers re nom mé og image.

In nen de for skjel lige hovedsvaralternativene var det også mu lig  
å vel ge un der ka te go ri er. En opp sum me ring av en kelt ele men ter 
un der hovedsvaralternativet vi ser hvil ke fak to rer som gjør job ber 
mest at trak ti ve for våre stu dent med lem mer:

Hva som gjør job ber mest at trak ti ve
1. Fag lig opp læ ring og ut vik ling (Pro fes sio nal training and  

de vel op ment)
2. Le de re som støt ter min vi de re ut vik ling

3. Et hyg ge lig ar beids mil jø
4. Ut ford ren de ar beid
5. Kon kur ran se dyk tig grunn lønn
6. Et krea tivt og dy na misk ar beids mil jø
7. En sik ker ar beids plass
8. Va ri er te ar beids opp ga ver
9. Godt ut gangs punkt for vi de re kar rie re (Good refer ence for 

fu tu re career)
10. Vi ser re spekt for sine an sat te

Karriereprofiler
Fi gu ren på forrige side vi ser karriereprofilen til de av våre med-
lem mer som har be svart un der sø kel sen (stip let oran sje lin je) sam-
men lig net med and re øko no mi stu den ter (hel truk ken svart linje).


