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4. Interne kvalitetskontrollsystemer
I henhold til revisorloven har Revisorkonsult AS etablert et kvalitetskontrollsystem. Systemet
ivaretar de krav som stilles i revisorloven og til de krav som er nedfelt i ISQC 1 "Kvalitetskontroll for revisjonsselskap som utfører revisjon og begrenset revisjon av
regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester".
Vårt kvalitetskontrollsystem består av to hovedelementer:
• Retningslinjer for å oppnå målsetningene
• Beskrivelser av rutiner som er nødvendige for å gjennomføre og overvåke
etterlevelsen av retningslinjene.
Revisorkonsult AS har utarbeidet retningslinjer og rutinebeskrivelser for følgende
områder/elementer:
1. Lederansvar for kvalitetssikring
2. Relevante etiske krav
3. Aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag (herunder AHV)
4. Menneskelige ressurser
5. Gjennomføring av oppdrag
6. Overvåkning
7. Klagehåndtering
Styret og daglig leder har det øverste ansvaret for kvalitetssystemet i Revisorkonsult AS.
Ansvar for å utvikle, oppdatere og vedlikeholde det interne kvalitetskontrollsystemet er
delegert til leder for strukturkapitalen i Revisorkonsult AS som er Ole Bjarne Bekkos.
Vi benytter Visma Descartes som vårt revisjonsverktøy. Visma Descartes er utviklet på basis
av revisjonsstandardene. Visma Descartes dokumenterer alle de aktiviteter vi utfører for våre
revisjonskunder. Revisjonsprosessen er strukturert slik at ansvarlig revisor er involvert helt fra
planlegging og risikovurdering av revisjonsoppdraget frem til revisjonen er avsluttet og
revisjonsberetningen er avgitt.
Vi har ekstern kvalitetskontroll fra Finanstilsynet hvert 3. år. Våren 2019 hadde vi stedlig
selskapstilsyn fra Finanstilsynet knyttet til revisjon av bank og andre kunder.
Uavhengighet
Det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for å gi betryggende sikkerhet for at Revisorkonsult
AS og våre ansatte opptrer uavhengig der det er påkrevet ifølge revisorloven,
Revisorforeningens etiske regler samt eventuelle etiske krav i annen lovgivning.
Tilsynelatende uavhengighet er like viktig som faktisk uavhengighet, slik at også omverdenen
oppfatter oss som uavhengig.
Dersom det skulle oppstå tvil om hvilke tjenester vi kan utføre for våre revisjonskunder har
oppdragsansvarlig ansvar for å vurdere om oppdraget truer vår uavhengighet og eventuelt
sette i verk tiltak som hindrer dette.

Hovedkontor
Tynset

ø

e

0

Parkveien 1, 2500 Tynset
+ 47 62 20 21 80
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo

f)

e

0

Østensjøveien 36, 0667 Oslo
+ 47 911 80 082
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros

ø

e

0

Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
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