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Annonsebilag utgitt av Den norske Revisorforening

– Jeg tror revisjonsplikten har vært en sovepute 
for bransjen i mange år. Her på kontoret er vi vel-
dig positive til det som skjer. Nå må vi ut og selge. 
Ting kommer ikke dettende i fanget på oss lenger. 
Det gjør at vi må være mer kreative. Det er der-
for vi har starter opp regnskapskontor. Det blir 
et tilbud til de som ikke vil ha vanlig revisjon. 
Vi har også vært på salgskurs og lært oss å jobbe 
med kundebehandling på en mye mer spennende 
måte. Samtidig øker kravene til at vi må være helt 
fremme kompetansemessig. Det skjerper oss alle 
sammen, sier Waqar Zia. 

Zia jobber i et revisjonsfirma på 12 personer 
i det som heter RevisorGruppen, ved Kolbotn 
utenfor Oslo. Nå er det blitt fire nye kolleger etter 
at de også startet opp med regnskapsvirksomhet 
gjennom selskapet RG Regnskap AS.

– Jeg var nylig på ferie i USA i noen uker. Jeg 
møtte flere på min alder som hadde samme ut-
danningsbakgrunn som det jeg har. Der er de vel-
dig opptatt av å beholde jobben. Mister du jobben 
er det mye vanskeligere å komme inn i arbeids-
markedet igjen. Den problemstillingen føler jeg 
ikke er noe å bekymre seg for som revisor her i 
Norge, sier han.

Etter videregående skole begynte Zia på BI og 

gikk der tre år innen fagområdet økonomi og ad-
ministrasjon.

– Jeg valgte å ta et bredere kurs enn det rene 
revisorstudiet. Nå vil jeg ta masteren som gir meg 
en spesialisering slik at jeg blir statsautorisert 
revisor. Etter BI hadde jeg en del vikariater og 
jobbet med alt fra å være fra regnskapsfører til 
controller. Jeg begynte i RevisorGruppen i 2007, 
og har stortrivdes hele tiden, sier han.

Angrer ikke karrierevalget
Waqar Zia liker å jobbe i team, og føler samarbei-
det med kolleger har vært viktig i de oppdragene 
han har vært på frem til nå.

– Når du kommer ut fra studiene så har du red-
skapene, men du kan ikke bruke dem. I revisor-
bransjen jobber du alltid sammen med en som er 
mer erfaren som er en form for mentor for deg. 
Det er veldig lærerikt. Samtidig får jeg mye an-
svar og får mulighet til på jobbe selvstendig.

Jeg har en veldig spredt kundegruppe. Alt fra 
varehandel til frivillige organisasjoner. Det gjør 
at hverdagen blir variabel. Jeg er ute flere ganger 
i uken hos kunder. Arbeidsdagen er fleksibel. Jeg 
kan jobbe på kveld hvis jeg har noe privat jeg må 
gjøre på dagtid. Så lenge jeg leverer så er det in-

gen som spør når jeg er på jobb. Venner av meg 
som jobber i bank må være på jobb hver morgen 
klokken 0800. Jeg er glad jeg ikke har det slik. 
Jeg gleder meg hver dag jeg skal på jobb, sier han.

Faglig utvikling
Zia innrømmer at man må være glad i tall for å 
like dette yrket, men fremhever samtidig at det er 
så mye mer.

– Jeg lærer hele tiden noe nytt. Det kommer 
hele tiden nye regler, lover og skjemaer som vi 
må sette oss inn i, drøfte med andre og være en 
rådgiver i forhold til. Du må kunne kommunisere 
og drive kundepleie. Det er ikke slik at vi sitter 
på et kontor og produserer papirer og knuser tall. 
Det er en myte. Når du først har kommet inn i 
bransjen er det få som slutter, sier han.

 
Starter videreutdanning
Waqar Zia synes det som er mest spennende med 
jobben er at han hele tiden får arbeide med for-
skjellige kunder.

– På noen av oppdragene er jeg ikke revisor, 
men rådgiver. Det er en helt annen rolle. Det er 
spennende å kunne hjelpe ledelsen i en bedrift 
med å gjøre ting bedre. Jeg synes det er veldig 
stimulerende når jeg ser at en kunde jeg har job-
bet med gjør det bra. Når kunden er fornøyd med 
det vi gjør, blir jeg motivert, sier han. 

Sikker og utfordrende jobb
Waqar Zia (28) ble ferdig uTdanneT reviSor fra bi for fem år Siden. Han 
merker en ny giv blanT kollegene nå Som de ikke lenger Har SovepuTen med 
aT alle bedrifTer er lovpålagT å uTføre reviSjon. nå vil Han Ta maSTer og 
bli STaTSauToriSerT reviSor.
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Vi er et lokalt revisjonsfirma på Forus ved Stavanger. Av våre ansatte er fem 
statsautoriserte og tre registrerte revisorer, alle med lang erfaring fra små og 
mellomstore virksomheter.

Partnere: Ola Hausberg, Åge Slettebø, 
  Reid Ingve Skulevold, Tor Ove Grøtteland
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Annonsetekst:

Vi har over 20 rådgivere, revisorer og regn-
skapsførere, fordelt på kontorsteder i Aure, 
Kristiansund, Nesset, Sunndal, Surnadal og 
Tingvoll.

Ta kontakt for revisjon, eventuelt regnskaps-
føring av ditt regnskap. 

Tlf. 715 715 00
www.nordmore-revisjon.no

STØRST PÅ NORDMØRE!

På riktig kurs

Rådgivning,  
revisjon og god 
nattesøvn! 

– Vi har nesten ikke hatt utskiftning av sta-
ben. Det gir oss god kontinuitet og stabili-
tet, sier Ove Fjørtoft i Revisjonskompaniet 
Midt-Norge.

13 ansatte, derav en statsautorisert og seks regis-
trerte revisorer, utgjør Revisjonskompaniet Midt-
Norge. 

Staben på Sluppen i Trondheim kan kalle seg 
rutinert.

– Kundene treffer alltid en revisor de kjenner, 
og her er det en flat organisasjon som gjør at vi er 
lett tilgjengelige. Vi er heller ikke redde for å jobbe 
ekstra, sier Ove Fjørtoft, som er en av fem partnere 
i selskapet.

– Vi sitter ikke i slips, og ingen kunder må søke 
audiens hos oss. Vi kan ordne et møte på dagen 

hvis nødvendig. Strekker ikke tiden til på da-
gen, tar vi det på kvelden, sier daglig leder Geir 
Landrø, som for øvrig aldri har vært på jobb i dress 
og slips.

Rause ReVisOReR
I dag har selskaper som omsetter for mindre enn 
fem millioner kroner ikke lenger  revisjonsplikt, 
men det betyr ikke at behovet for revisor er min-
dre. 

– Det er mange som bruker oss som samtale-
partner. Noen bedriftseiere har få andre å snakke 
om regnskapet med. Å ta regnskapspraten med 
oss, gjør samtalen ved middagsbordet hjemme 
hyggeligere, sier Landrø.

Ann Kristin Eggan legger til:
– Vi vil tilby de nye tjenestene. Det kan være 

nye behov for forenklet revisorkontroll, revisjon 
av deler av regnskap og revisorutarbeidelse av års-
regnskap. I tillegg gir vi særattestasjoner, som for 
eksempel til Skattefunn og Innovasjon Norge. Og 
selvsagt; vi gjør også ordinær revisjon, sier Eggan.

TROFasTe kuNDeR
Revisjonskompaniet har erfaring innen de fles-
te bransjer. Kundeporteføljen strekker seg fra 
Mosjøen i nord til Oslo i sør, inkludert en svipptur 
innom Sverige og Danmark. 

– I tillegg til Midt-Norge, er Helgeland med 
Mosjøen og Brønnøysund et naturlig satsningsom-
råde, sier partner Trond Morten Forsmo, som er 
fra Mosjøen.

En revisor skal være en uhildet og uavhengig part. 
– Dette begrenser vår rådgivning til våre revi-

Tradisjon og fornyelse
sjonskunder. Men til kunder som vi ikke revide-
rer, kan vi tilby bedriftsrådgiving som for eksem-
pel i skatte- og avgiftsspørsmål,  verdivurderin-
ger og ved arv- og generasjonsskifte, sier Landrø. 

Revisjonskompaniet Midt-Norge har trofaste 
kunder. De eldste kundene har selskapet revidert 
i over 30 år, og nye kunder kommer til og er alltid 
velkommen.

– Vi har trivelige lokaler og flere møterom, men 
er også ute hos kunden. Sist fredag satt jeg ved spi-
sebordet hjemme i stua til en kunde og jobbet. Den 
påsmurte brødskiva og kaffen smakte fortreffelig, 
men aller best var praten, sier Eggan.

Revisjonskompaniet Midt-Norge AS | www.revisjonskompaniet.no

Fra venstre mot høyre:

Thomas Garlid, 
Marit O. Landrø,  
Gunhild Landrø,  

Anne Mari Strømmen, 
Stig Inge Solheim,  

Marianne Moe,  
Julia Parshina,  

André Gossmann,  
Sissel Frøseth,

Trond Morten Forsmo, 
Ann Kristin Eggan,  

Geir Landrø og  
Ove Fjørtoft.
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