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FORORD VED DAGLIG LE DER

Plus Revisjon er i rask utvikling og har i dag en variert kundemasse med små og
mellomstore selskaper. Vi holder til i Oslo sentrum hvor også mange av våre kunder er
basert.
Gjennom å være et mindre uavhengig revisjonsforetak sikrer vi høy revisjonskvalitet og
verdiskapning for våre kunder. Vi oppnår dette ved å ha stabile revisjonsteam hvor alle
medarbeidere har den rette kompetansen og den nødvendige erfaringen. Effektiv og åpen
kommunikasjon tilrettelegges og styrkes av våre engasjerte medarbeidere gjennom et høyt
kompetansenivå. Dette skaper et godt fagmiljø og hvor kvaliteten i alle ledd av
revisjonsprosessen er sikret av dyktige revisorer.
Dette legger også et grunnlaget for en bred forståelse av våre kunder og deres omgivelser.
Vi tror dette er sentralt for å gi gode kundeopplevelser og for å bidra til at våre kunder
driver virksomhet i samsvar med lovgivningen.
Plus Revisjon gjennomfører årlig en kundemonitorundersøkelse (B2B) mot sine kunder i
samarbeid med Aalund. Vi er stolt av at undersøkelsen utført i 2019, som viser at, våre
kunder gjennomsnittlig opplever en høyere tilfredshet hos Plus Revisjon i forhold til
bransjen generelt.
I dagens marked er fleksibilitet og evne til å implementere nye verktøy og prosesser viktig.
Som et uavhengig foretak er vi da i en fordelaktig posisjon og kan tilpasse oss riktig, både
med hensyn til nye krav til revisjonsbransjen og våre kunders problemstillinger. Dette
krever kompetanse og vi anser derfor våre medarbeidere som vår viktigste ressurs.
En bedriftskultur som understøtter integritet og åpen diskusjon, er sentralt for å skape
trivsel og fokus på de riktige tingene. I Plus Revisjon mener vi dette skapes av holdninger og
verdier hos våre medarbeidere og ledere, i kombinasjon med intelligente
kvalitetskontrollsystemer og oppdateringsprogrammer.

Bent Wessel Eide
Daglig leder
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1 INNLEDNING
I henhold til revisorlovens § 5a-2 skal revisjonsselskap som reviderer foretak som har
utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel i et regulert marked i EØS-land
årlig avgi en åpenhetsrapport.
Åpenhetsrapporten har til hensikt å gjøre våre kunder, samarbeidspartnere og andre
interessenter lettere i stand til å gjøre seg opp en formening om vår virksomhet. I Plus
Revisjon AS er vi opptatt av å levere profesjonelle tjenester av høy kvalitet, og vi ønsker å
synliggjøre hvordan vi kontinuerlig arbeider for å sikre dette.

2 ORGANINSERING, EIE RSKAP OG STYRINGSSTRUKTUR
Plus Revisjon AS (org.nr. 990 422 052) er et godkjent revisjonsselskap med kontorer i
Rosenkrantz’ gate 20, Oslo. Selskapet er organisert som aksjeselskap med
generalforsamlingen som øverste styrende organ.
Vår kjernevirksomhet er revisjon og bistand inne relaterte områder som årsoppgjør, skatt
og avgift. I tillegg yter vi rådgivningstjenester innen transaksjonsstøtte og økonomisk
styring. Plus Revisjon AS eies av selskapets to partnere, Bent Wessel Eide (66,6 %) og
Kolbjørn Framhus (33,4 %). Bent fungerer som selskapets daglige leder og styreleder, med
Kolbjørn som styremedlem.
Plus Revisjon har ikke formalisert samarbeid med andre selskaper, men vurderer etablering
av internasjonal deltakelse i konstellasjoner som kan gi den riktige faglige støtte basert på
kundemassens geografiske tilhørighet, og kompleksitet generelt. Behov for ekstern støtte
etableres i dag adhoc, noe som sikrer god fleksibilitet og fri tilgang til den beste støtten til
enhver tid.

3 PLUS REVISJON KVALITETSKONTROLLSYSTEM
Plus Revisjon har etablert interne kvalitetskontrollsystemer i samsvar med ISQC 1
Kvalitetskontroll for revisjonsselskaper som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av
regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.
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Ansvarlig for overvåkning er daglig leder og selskapets rutiner og interne
kvalitetskontrollsystem gjennomgås i hovedsak årlig, men holdes også ajour gjennom
løpende oppdatering av Plus Revisjon corporate policy.
Etter Plus Revisjon interne kvalitetskontrollsystem skal det gjennomføres minst en årlig
syklisk kontroll per oppdragsansvarlig partner. Kontrollene utføres av annen
oppdragsansvarlig revisor i Plus Revisjon, som ikke har vært involvert i revisjonsoppdraget.
Det interne kvalitetskontrollsystemet inneholder rutiner for aksept og fortsettelse av
klientforhold. Systemet inneholder rutiner for kommunikasjon med tidligere revisor ved
klientaksept og bruk av sjekklister. Plus Revisjon interne kvalitetskontrollsystem inneholder
også rutiner for fortsettelse av revisjonsoppdrag, som inkluderer krav om vurdering av
tilstrekkelig kompetanse, ressurser og om vi oppfyller de etiske kravene.
Det interne kvalitetskontrollsystemet omfatter også den løpende kvalitetssikringen av
utført arbeid på det enkelte revisjonsoppdrag og oppdragskontroll der situasjonen krever
dette. Løpende kvalitetssikring gjennomføres for å sikre at våre retningslinjer for utførelse
av revisjonsoppdrag etterleves. En sentral del av kvalitetskontrollsystemet er også
kommunikasjon av en bedriftskultur hvor kvalitet er av avgjørende betydning og et
oppdateringsprogram som sikrer kompetansen til å etterleve dette. Kvalitetssikringen skal
sørge for at vi innhenter tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis slik at vi avgir
revisjonsberetning på korrekt grunnlag.
Kvalitetssikringen på det enkelte revisjonsoppdrag er en vesentlig del av vår interne
kvalitetskontroll for å sikre at det revisjonsarbeidet som utføres tilfredsstiller de krav som
stilles både eksternt, i form av revisorlov, revisjonsstandarder, god revisjonsskikk, og internt
i form våre egne retningslinjer.
Oppdragsansvarlig partners involvering i revisjonsprosessen er en viktig del av
kvalitetssikringen, og vårt kvalitetskontrollsystem krever derfor at oppdragsansvarlig
partner involverer seg i og godkjenner planleggingen av det enkelte revisjonsoppdrag,
herunder den valgte angrepsvinkelen for revisjonen. I tillegg skal oppdragsansvarlig revisor
gjennomgå og godkjenne resultatet av utført arbeid, herunder vurdere de vesentlige
forhold som er avdekket i forbindelse med revisjonsprosessen og som krever
oppdragsansvarlig partners oppmerksomhet.
Oppdragsansvarlig partner, senior manager eller manager på oppdraget gjennomfører
review. Dette blir gjennomført slik at arbeid utført av mindre erfarne medlemmer av
revisjonsteamet blir reviewet av mer erfarne medlemmer. Ved særlige vanskelig og
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omstridte spørsmål involveres ansvarlig revisor. Ved behov benyttes det også eksterne
fagpersoner. Det interne kvalitetskontrollsystemet inneholder også rutiner for
dokumentering av konsultasjon.

4 MEDARBEIDERUTVIKLI NG
I Plus Revisjon anser vi våre medarbeidere å være selskapets viktigste ressurs. Dette fordi
god revisjonskvalitet etterleves av dyktige og engasjerte individer. For å lykkes i markedet
legger vi derfor mye arbeid i en bedriftskultur og oppfølging av interne rutiner, som
understøtter de riktige verdiene og holdningene. Vi er opptatt av å utvikle vår
medarbeidere for å sikre at den enkelte leverer kvalitet. Det gjennomføres årlig
medarbeidersamtaler for å sikre en personlig utviklingsplan for den enkelte ansatte. Dette
bidrar også til ønsket utvikling for Plus Revisjon.
Selv om revisorloven kun setter krav til etterutdanning av oppdragsansvarlig revisor, har vi
allikevel som intern retningslinje å gjennomføre oppdateringsprogrammene på alle nivåer.
Et sterkt kompetansemiljø gjør oss i stand til å rekruttere og utvikle dyktige medarbeidere
også i fremtiden.
Ved å ta godt vare på våre kompetente og engasjerte ansatte, sikrer vi god
revisjonskvalitet.

5 ETTERUTDANNING
Plus Revisjon har som mål at opplæringsplanen, herunder oppdateringsprogrammet, skal
bidra til å videreutvikle det faglige nivået og sette oss i stand til å løse nye muligheter og
utfordringer vi og bransjen er stilt overfor. Dette innebærer at alle ansatte skal være vel
kvalifisert til å utføre sitt arbeid i henhold til revisorloven og de internasjonale
revisjonsstandardene. For å gi god service er vi avhengige av dyktige og engasjerte
medarbeidere. Opplæringen tar derfor hensyn til de ønsker som den enkelte ansatte har, i
tillegg til spisskompetanse selskapet trenger. Dette bidrar til utvikling av ønsket
spesialkompetanse.
Selskapet tilrettelegger for at alle ansatte skal følge oppdateringsprogrammet fra DNR, som
sikrer fokus på faglig oppdatering og etterlevelse av revisorlovens krav til etterutdanning.
Det gjennomføres også løpende møter og interndager med hovedvekt på kvaliteten i
revisjonsprosessen og forventninger til sunne holdninger og etikk.
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Kontroll av måloppnåelse for ettutdanningen gjøres ved oppfølging av gjennomførte kurs.
Eventuelle avvik blir fulgt opp med den enkelte. Det er i 2018 ikke avdekket avvik på dette
området.

6 UAVHENGIGHET
Det er etablert interne retningslinjer og rutiner for å sikre at krav til uavhengighet
opprettholdes. Disse retningslinjene og rutinene er kommunisert til våre ansatte, og
retningslinjene omfatter også eventuelle innleide personer. Plus Revisjon ivaretar
fortrolighetsrisikoen hos sine ansatte gjennom å løpende vurdere indikasjoner på
manglende skepsis eller for velvillig holdning hos teamet.
Det har i 2018 ikke vært avdekket tilfeller der vi har påtatt oss, eller videreført oppdrag i
strid med uavhengighetsbestemmelsene.

7 PERIODISK KVALITET SKONTROLL
I henhold til revisorloven §5b-2 er revisor underlagt periodisk kvalitetskontroll av
finanstilsynet eller den finanstilsynet utpeker. Som revisor av foretak som har utstedt
omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i EØS-land, er Plus
Revisjon underlagt slik kvalitetskontroll minst hvert tredje år.
Etter reglene i revisorloven §5a-2 om Åpenhetsrapport, skal det rapporteres om siste
tidspunkt for kvalitetskontroll. Det er foreløpig ikke gjennomført tilsyn fra Finanstilsynet.

8 FORETAK ELLER KONSERN AV ALLMENN INTERESSE
Plus Revisjon revidert følgende foretak eller konsern av allmenn interesse i 2019:


Element ASA
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