Fravelge revisor?
For 'mindre aksjeselskaper' kan det være aktuelt å levere selvangivelse og årsregnskap
uten først å gå veien om fordyrende revisjon. Revisjon har etterhvert blitt en kostbar

utgiftspost for næringsdrivende med aksjeselskap. Norske revisorers timepris er vanskelig

å få oppgitt, men ligger generelt på minst 2 til 3 ganger gjengs pris for en dyktig og

offentlig autorisert regnskapsfører. Når vi også tar hensyn til at autoriserte regnskapførere

gjerne produsserer og leverer alle dokumenter som kreves for et komplett årsoppgjør til en
langt lavere kostnad, synes det klart at mange ønsker å kvitte seg med kostbar revisjon.

Skal du starte et aksjeselskap "i det små", må det allerede før registreringen bestemmes

at "årsregnskapet ikke skal revideres". Brønnøysund har satt frist til 10. Desember for å få
meldingen registrert før årets utgang.
Myndighetenes krav
Kravene for å slippe revisjon:
Disse tre grensene må ikke være overskredet:
Omsetning ikke over kr. 5.000.000 x/ moms i 2010 og 2011.
Ansatte ikke over 10
Balansesum ikke over 20 millioner kroner
Har ditt selskap ikke over noen av disse tre kriteriene, kan du budsjettere med lavere
administrasjonskostnader allerede for 2013!
Samtidig bør det gjøres en litt mer strategisk vurdering av flere andre forhold før man

sender oppsigelsesbrev til sin revisor. Det kan være smart å tenke seg om to ganger.
For eksempel:

Vil selskapet neste år vokse seg inn i revisorkravet ved at økning i aktivitet medfører at

man overskrider en av de tre grenseverdiene? Like greit å beholde dagens revisor enn å
få på plass en ny.

Lå
ånesø
øknad til bank. Vil det snart være behov for utvidet finansiering gjennom bank, kan
det muligens vurderes som fordel å kunne fremlegge et revidert årsregnskap.

Skal hele eller deler av virksomheten selges? Det vil antagelig være tillitsvekkende for
kjøpere at årsregnskapet er revidert.

På
å den annen side:

Det er for tidlig å si hvordan banker eller kjøpere vil reagere på ureviderte årsregnskap.
Med en autorisert regnskapsfører med på laget, vil de to siste eksemplene muligens være
like godt ivaretatt uten revisjon for mindre selskaper.
Regnskapsfø
ører har kvalitetskontroll.
Regnskapsfører er under kontroll av Finanstilsynet, og har normalt full tillit hos

finansinstitusjoner. Det vil derfor være mindre nødvendig å engasjere revisor, dersom man
benytter ekstern regnskapsfører.
For aksjeselskap som selv pusler med sitt regnskap, vil revisor utvilsomt kunne ha en
kontrollerende rolle. Alternativt kan en autorisert regnskapsfører engasjeres til innsending
av aksjonæroppgaver, lønnsinnberetning, moms, årsoppgjør og selvangivelse, selv om
man selv foretar daglig bilagsbehandling av sitt regnskap.

Bortfall av pliktig revisjon har allerede medføre at revisorer har utviklet systemer for en noe
enklere revisjon. Denne kan gjerne komme til å ligge på linje med de kontroll- og

dokumentasjons- handlinger som autoriserte regnskapsførere allerede har systemer for og
benytter i dag. På denne måten vil muligens revisjonsbransjen også redusere sin høye
timepriser for tradisjonell revisjon, og ned mot regnskapsførernes nivå.
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