Vi er ikke ekstremklatrere ...
Selvfølgelig er vi ikke det – men vår kunnskap og innsats kan likevel få din virksomhet til å nå nye høyder!
Vår nærhet til kunden gjør at vi har øye for detaljer som er unike for deg og din virksomhet. Alle selskapene
i Revisorgruppen har et felles fokus: Å gjøre en god jobb, på en effektiv måte.

Tilstede der kunden er

Riktige grep gir resultater

Der andre kun ser tørre tall og kolonner, ser vi et
potensiale som kan benyttes til å spille kundene våre
gode. Slik leverer vi resultater du er tilfreds med!

Som revisorer er vi myndighetenes tillitspersoner,
samtidig som det å bygge tillit hos kundene er
avgjørende. Vi skal gi både gode råd og støtte. Målet
er å løse oppgavene på rett måte, slik at kunden kan
konsentrere seg om egen forretningsdrift.

Revisorgruppen består av en rekke selvstendige revisjonsselskaper, og våre ansatte går på jobb over hele landet,
fra nord til sør. Fordelen ved å alltid være lokalkjent er
uvurderlig – både for oss og kundene våre.
Revisorgruppen verdsetter betydningen av internasjonalt
samarbeid, og er medlem i UHY – en verdens
omspennende sammenslutning av revisjonsselskaper.

I tillegg til revisjon, har vi lang og god erfaring og
kompetanse innenfor bl.a. skatterett, avgiftsrett,
selskapsrett og regnskap. All spesialkompetanse som
finnes i Revisorgruppen deles på tvers av selskapene,
for å sikre kundene våre de beste tjenestene!

FORSIKRINGSMEGLING I FOKUS

i Fokus as
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
www.ifokusas.no

Overlat ansvaret for bedriftens forsikringer til en profesjonell diskusjonspartner og rådgiver i alle forsikringsforhold og bruk heller kreftene på
bedriftens kjernevirksomhet.
Vi er objektive og kjøper fremforhandlede forsikringsløsninger i det åpne
forsikringsmarkedet, tilpasset bedriftens risikoprofil og behov.
Ring Marius Lunde, 932 60 606 i dag, så får du vite mer om oss og
forsikringsmegling.
VI GJØR FORSIKRING ENKLERE!

Et smart valg
En god arbeidsplass skaper trygge medarbeidere – og da er alt mulig. Mange gode tilbakemeldinger fra
kundene, gir trivsel og entusiasme hos oss. Vi har en god aldersspredning blant våre ansatte, og alle i
Revisorgruppen møtes årlig til lærerike og hyggelige fagdager. Er du med neste gang?

Ny i bransjen?

Erfaren ringrev?

Som nyutdannet drømmer du gjerne om en jobb med
perfekt balanse mellom ansvar, variasjon i oppgaver og en
trygg arbeidsgiver. I Revisorgruppen vet vi mye om hva
en nykommer i faget verdsetter og trenger, og vi er flinke
til å overføre kompetanse og dele bransjeinnsikt. Hos oss
hjelper vi hverandre til å nå nye mål – det skaper glede,
mestringsfølelse og fellesskap. Vi vil gjerne høre fra deg!

Revisorgruppen er et helt naturlig siktemål også for dem
som har opparbeidet seg mye erfaring. Det vi ser etter
er selvstendige, åpne og yrkesstolte medarbeidere, som
ønsker å skape gode og målbare resultater for kundene
våre. Ta kontakt med oss!

IT trenger ikke være stress
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Gjennom kunnskap skaper vi konkurransekraft for våre kunder.
Kontakt oss for uforpliktende samtale:
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Kontakt oss for uforpliktende samtale:
T: 22 72 19 00 E: salg@kippr.no W: kippr.no

Ta kontakt – vi ser fram til å høre fra deg.
Oscars gate 30. 0307 OSLO.
Postboks 7154 Majorstuen. 0307 OSLO.
post@rg.no
Telefon: 23 20 49 00
www.rg.no
Her finner du oss:
Arendal • Bergen • Drammen • Førde • Hamar • Heimdal • Hønefoss • Kolbotn
Kristiansand • Kvam • Namsos • Oslo • Sarpsborg • Steinkjer • Stjørdal • Trondheim • Åndalsnes
Medlem av UHY International, en sammenslutning
av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper

Digital signering. Sikker deling.
Gjør som Revisorgruppen og effektiviser signering og fildeling i bedriften din.

• 107473 • www.jsnorge.no

Applikasjonen installeres enkelt i alle operativsystemer og lar deg gjennomføre
signaturer effektivt og enkelt med et av Norges raskeste signeringssystem.
Unngå GDPR-problematikk ved sensitive data.
Med Sifr Sign kommer rett informasjon til rett person.

Kontakt oss i dag for 14 dager gratis prøvetid.
SIFR AS

Nedre Storgate 6
3018, Drammen
975 336 21

post@sifr.no

www.sifr.no

