REVISORKONSULT AS - ÅPENHETSRAPPORT 2021

Side 1

ÅPENHETSRAPPORT 2021
For REVISORKONSULT AS, org.nr. 928 942 767
Åpenhetsrapport avgis med hjemmel i den nye revisorloven og revisjonsforordningen
artikkel 13. Slik rapportering er pålagt Revisorkonsult AS fordi selskapet reviderer foretak av
allmenn interesse (banker).

A-aksjene og B-aksjene gir ulike rettigheter i selskapet. Hver A-aksje gir 1 stemme på
generalforsamling, mens B-aksjene ikke gir stemmerett. Hver B-aksje gir utbytterett, mens Aaksjene ikke gir utbytterett. For øvrig gir aksjene like rettigheter.
Eierne av A-aksjene er:
Ola Arne Røsteggen Daglig leder, styremedlem
Rune Negård
Styrets leder
Ole Bjarne Bekkos
Petter Gullikstad
Styremedlem
Egne aksjer
Sum

3 600 aksjer
1 825 aksjer
1 825 aksjer
1 825 aksjer
925 aksjer
10 000 aksjer

Eierne av B-aksjene er:
OAR AS
Heleid av Ola Arne Røsteggen
Rune Negård
Styrets leder
Jorabe AS
Heleid av Ole Bjarne Bekkos
Progress Consult AS Heleid av Petter Gullikstad
Egne aksjer
Sum

140 400 aksjer
71 175 aksjer
71 175 aksjer
71 175 aksjer
36 075 aksjer
390 000 aksjer

36,00 %
18,25 %
18,25 %
18,25 %
9,25 %
100,0 %
36,00 %
18,25 %
18,25 %
18 25 %
9,25 %
100,0 %

Selskapet er dermed per 31.12.2021 eid av følgende reelle rettighetshavere:
•
•
•
•

Ola Arne Røsteggen
Rune Negård
Ole Bjarne Bekkos
Petter Gullikstad

- eierandel 39,67 %
- eierandel 20,11 %
- eierandel 20,11 %
- eierandel 20,11 %

Heleid datterselskap: Revisorkonsult AS etablerte i 2011 et heleid datterselskap
RK Rådgivning AS som fra og med 2012 har utført regnskaps- og/eller rådgivnings-tjenester.
Styret i RK Rådgivning AS består av: Petter Gullikstad, styrets leder og styremedlemmene
Ola Arne Røsteggen og Rune Negård. Ole Bjarne Bekkos er daglig leder i selskapet.
I 2021 har RK Rådgivning AS hatt 4 ordinære bokføringsoppdrag, samt ca. 30 oppdrag
vedrørende årsavslutning for kunder som ikke er revisjonspliktig.
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1. Juridisk struktur og eierskap
Revisorkonsult AS er organisert som et aksjeselskap. Selskapets aksjekapital er på kr 200 000
fordelt på 2 aksjeklasser: 10.000 A-aksjer a kr 0,50 og 390 000 B-aksjer a kr 0,50.
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2. Eventuelt samarbeid med andre revisorer eller revisjonsselskaper
Revisorkonsult AS har ikke inngått samarbeidsavtaler med andre revisorer eller
revisjonsselskaper.
3. Styringsstrukturen i Revisorkonsult AS
Revisorkonsult AS er et aksjeselskap hvor generalforsamlingen er selskapets høyeste organ.
Selskapets styre består av;

Daglig leder ansettes av styret og har kontorsted på Tynset. Daglig leder har tett kontakt med
hver enkelt partner/oppdragansvarlige revisorer. Rune Negård er oppdragsansvarlig og
kontorleder i Oslo. Petter Gullikstad er oppdragsansvarlig og kontorleder på Røros.
3 av eierne er oppdragsansvarlige revisorer. Dette er Ola Arne Røsteggen, Rune Negård og
Petter Gullikstad. Oppdragsansvarlig revisor underskriver revisjonsberetninger og utøver
øvrige attestasjonsoppgaver på vegne av selskapet.
4. Intern kvalitetsstyring
I henhold til revisorloven og revisjonsforordningen har Revisorkonsult AS etablert et
kvalitetskontrollsystem. Systemet ivaretar de krav som stilles i revisorloven og til de krav som
er nedfelt i ISQM 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. Organisering og system for kvalitetssikring
2. Risikovurdering av virksomheten
3. Revisjonskvalitet
4. Styring og ledelse
5. Ressurser
6. Etikk og uavhengighet
7. Aksept og fortsettelse av klientforhold
8. Oppdragsgjennomføring
9. Informasjon og kommunikasjon
10. Overvåking
11. Dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet
12. Informasjonssikring – IKT og personopplysninger
13. Antihvitvasking
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Rune Negård
styrets leder
Ola Arne Røsteggen styremedlem og daglig leder
Petter Gullikstad
styremedlem
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14. Arbeidsmiljø og HMS
15. Økonomi og administrasjon
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.
Pga. sykefravær har partner Rune Negård forestått oppdatering av dokumentasjonen i 2021.
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.

Rapport om intern kvalitetskontroll i Revisorkonsult AS
I henhold til revisjonsforordningen er Revisorkonsult AS pålagt å dokumentere
internkontrollen i selskapet. Rapport av internkontrollen i 2021 er utarbeidet og behandlet i
styret i selskapet pr. 22. desember 2021. Selskapets revisor, Nitschke AS, har bekreftet
internkontrollrapporteringen pr. februar 2022.
5. Tidspunktet for siste periodiske kontroll
Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse definert som børsnoterte foretak, banker
og forsikringsselskaper, skal underlegges periodisk kontroll fra Finanstilsynet hvert tredje år.
Finanstilsynet avholdte tilsyn hos Revisorkonsult AS i 2019. Finanstilsynet har varslet ny
periodisk kontroll i april 2022.
6. Selskaper av allmenn interesse
Revisorkonsult AS har revidert følgende selskaper av allmenn interesse siste regnskapsår:
Bjugn Sparebank
Haltdalen Sparebank
Opdals Sparebank
RørosBanken Røros Sparebank
Stadsbygd Sparebank
Tolga-Os Sparebank
Ørland Sparebank

org.nr. 937 902 085
org.nr. 837 902 622
org.nr. 937 901 569
org.nr. 956 548 888
org.nr. 937 902 352
org.nr. 816 793 432
org.nr. 937 901 925

7. 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,
Revisjonsforordningen og 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.
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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.
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Dersom det skulle oppstå tvil om hvilke tjenester vi kan utføre for våre revisjonskunder har
oppdragsansvarlig revisor ansvar for å vurdere om oppdraget truer vår uavhengighet og
eventuelt sette i verk tiltak som hindrer dette.
Vi har gjennomført en uavhengighetsvurdering internt i henhold til revisjonsforordningens
krav.
8. Eiernes vederlag
Eiernes godtgjørelse består av lønn og utbytte. Det er bedriftens resultat som bestemmer
størrelsen på utbyttet. Lønn er utledet ut fra en kombinasjon av ansiennitet, ansvar og
arbeidsinnsats. Ingen ansatte har resultatavhengig lønn.

9. Retningslinjer for rotasjon
For Revisorkonsult AS er rotasjon aktuelt i forbindelse med revisjon av allmennyttige foretak.
For tiden er det snakk om syv sparebanker.
Samme revisor kan være oppdragsansvarlig for til sammen maksimalt syv årsoppgjør for hver
klient. Etter at denne perioden er ute, må det utnevnes en ny oppdragsansvarlig revisor på
oppdraget.
Tidligere oppdragsansvarlig skal være helt ute av revisjonsteamet de kommende tre
årsoppgjør. Dette er ikke til hinder for at tidligere oppdragsansvarlig kan bistå internt hos oss,
men i forhold til kunden skal vedkommende ikke fremstå som en del av revisjonsteamet.
Etter tre årsoppgjør, kan den tidligere oppdragsansvarlige tre inn igjen som oppdragsansvarlig
revisor dersom det er ønskelig.
Styret går årlig gjennom dette (i august-september), og blir sammen enig om hvem som skal
være oppdragsansvarlig på den enkelte klient for det kommende årsoppgjøret.
8. Omsetning i selskapet
Revisorkonsult AS hadde i 2021 en omsetning på 30,5 mnok. mot 29,2 mnok. i 2020 og
25,7 mnok. i 2019.
Omsetningen i Revisorkonsult AS de siste 3 år har fordelt seg som følger på ulike tjenester:
Inntekter totalt
Tjenesteområder (1.000 kr)
Lovpålagt revisjon
Attestasjonsoppdrag (lovpålagt)
Årsregnskap og skatteoppgaver
Rådgivning
Regnskapsføring
Sum inntekter

Netto oms.
2019
14 387
652
1 848
7 728
747
25 362

Netto oms.
2020
15 153
1 243
2 181
9 473
1 136
29 186

Netto oms.
2021
17 262
915
2 439
9 174
780
30 570

I 2019 og 2020 reviderte vi 8 sparebanker. I 2021 var antallet redusert til 7 sparebanker etter
at Surnadal Sparebank ble innfusjonert til Sparebank 1 Nordmøre.
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Det er utarbeidet egne retningslinjer for godtgjørelser fra selskapet.
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Inntekter – kunder med allmenn
interesse (1.000 kr)
Lovpålagt revisjon
Merarbeid revisjon inkl. attestasjoner
Konsulenttjenester – vedr. skatt
Andre tjenester inkl. attestasjoner m
Sum inntekter

Netto oms.
2019
2 385
0
176
1 788
4 349
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Netto oms.
2020
2 567
0
195
2 501
5 263

Netto oms.
2021
2 390
2 075
0
328
4 793

9. Etterutdanningspolitikk
Revisorkonsult AS har som policy at alle våre ansatte skal opprettholde og utvikle sin
kompetanse innenfor de områder de arbeider. Alle oppdragsansvarlige revisorer skal
gjennomføre en etterutdanning minst tilsvarende revisorlovens krav til etterutdanning.
Revisormedarbeidere oppdateres gjennom årlige internkurs og ulike nettkurs. I tillegg deltar
disse på aktuelle kurs i regi av Revisorforeningen.
For partnere og medarbeidere med særkompetanse innenfor sine felt kreves at de
opprettholder sin kompetanse også gjennom egenlesing av fagstoff, dommer, uttalelser mm.
Kompetansebehovet for den enkelte ansatte blir gjennomgått i årlige medarbeidersamtaler.
Vi har gjennomført en intern kontroll av ansattes etterutdanning i henhold til
revisjonsforordningens krav.
10. Erklæring fra styret
Vi viser til åpenhetsrapporten punkt 4 om hvordan kvalitetskontrollen er organisert og
strukturert og hvordan kravene til uavhengighet er ivaretatt.
Styret i Revisorkonsult AS har gjennomgått selskapets retningslinjer og systemer for
kvalitetskontroll og uavhengighet. Vi mener at disse fungerer som forutsatt.

Tynset, 17. mars 2022

Rune Negård
Styrets leder
Petter Gullikstad
Styremedlem

Ola Arne Røsteggen
Styremedlem / Daglig leder
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Fra 2021 er lovpålagte attestasjoner for bankene mv. «flyttet» opp i egen linje, merket
«merarbeid revisjon».
Total omsetning fra allmenne foretak utgjorde 15,7 % av vår omsetning i 2021.
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