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REVISJON SOM YRKE
– SERVICE SOM STYRKE
Vi vil bidra til at bedriftene
ser verdien av revisjon.
Kunden skal oppleve oss som
ressurspersoner, mennesker
de kan ha tillit til og som
kan hjelpe dem med å tilrettelegge arbeidet, sier Sue K. Remme,
daglig leder og hovedaksjonær
i Asker og Bærum Revisjon AS.
Asker og Bærum Revisjon AS har hovedsakelig bedrifter
i ulike bransjer på kundelisten. Revisjon av organisasjoner,
stiftelser og forbund er et spesialområde. Disse inkluderer alt fra rettighetshaverorganisasjoner til friskoler
og ideelle foreninger. Uansett kundegruppe er selskapet
opptatt av å tilrettelegge revisjonsarbeidet ut fra kundens
behov. Nær kundekontakt og serviceinnstilling er derfor
en forutsetning.
- Når vi jobber med organisasjoner tenker vi organisasjonens formål og hva det er viktig for organisasjonen
å formidle i sin regnskapsrapportering. De tenker for
eksempel ikke skatt - noe som ofte er sentralt hos bedriftskunder - , men er opptatt av organisasjonens formål

og hvordan de kan få frem sitt budskap og sine særtrekk.
Ofte vil organisasjonens behov medføre at den tradisjonelle regnskapsoppstillingen og de tradisjonelle rutiner
fravikes.
- Det er få særregler, litt annet lovverk på noen fronter
ja; men dette handler vel så mye om å tenke logisk og
fornuftig med utgangspunkt i bokføringslov og regnskapslov. Her har vi en av våre sterke sider og vi kan
derfor være en god diskusjonspartner og rådgiver.
Selskapet har en uformell stil, og legger vekt på nær
kontakt med kunden.
- Vi mener det er viktig å se menneskene i systemet som
en ressurs for å løse vår kontrolloppgave. Der mener vi at
vi som profesjonelle utnytter en ressurs mange overser.
Vi møter kunden på kundens arena. Men dette betyr ikke
at vi firer på kravet til profesjonalitet eller på de kravene
som stilles til oss som revisor. Men vi kan snakkes til,
vi kan diskuteres med og vi er lydhøre. Mange oppfatter
revisor som en plikt og ikke en ressurs. Vi ønsker å
bryte denne holdningen og bidra til at organisasjonene
og næringslivet for øvrig ser verdien av revisjon.

Siviløkonom og statsautorisert revisor
Sue K. Remme.

FAKTA:
Asker og Bærum Revisjon AS
Daglig leder: Sue K. Remme
Antall ansatte: 6
Tlf: 66 76 41 00 / Fax: 66 76 41 01
E- mail: abrevisjon@abrevisjon.no
Web-side: www.abrevisjon.no
Besøksadresse:
Drengsrudbekken 31, 1383 Asker
Postadresse: Postboks 73, 1371 Asker

Dynamisk revisjonsteam: Foran fra venstre registrert revisor Ingrid Hopen Bose,registrert revisor og medeier Morten Marstrander. Bak fra venstre revisormedarbeider Eirin Borgen,
revisormedarbeider Kenneth Litleskare, Sue K. Remme og revisormedarbeider Anita U. Korslund.

