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Utenfor kontoret. F.v.: Arve Lønning, Anne Marit Langåker, Turid Sund og Reidar Sund.

Reidar Sund Revisjon AS:

Revisjonsfirma i idylliske omgivelser
- Vi må vel ha de fineste revisjonslokalene
på Haugalandet. Reidar Sund tar på seg et
lite smil. På kaien i Åkrahamn, med god utsikt over Grunnvikjå, styrer han revisjonsfirmaet Reidar Sund Revisjon AS med stø
hånd. 18 år er gått siden oppstart.

- I tillegg til lovpålagte revisjonstjenester
yter vi rådgivning innen skatt, avgift, regnskap og selskapsrett. Det er fire ansatte, samtidig som vi nå ønsker å utvide med ytterligere én stilling. Men vi fokuserer hele tiden
på å holde oss små, og har de senere år hatt
inntaksstopp av nye kunder, sier han.

Det var i 1991 Reidar Sund bestemte seg for
å starte for seg selv, etter ni år som ansatt i
ett av de store revisjonsfirmaene, PricewaterhouseCoopers.

Nedslagsfeltet er hovedsakelig Haugalandet,
med hovedtyngde på Karmøy, Haugesund
og Bømlo. Virksomheten innbefatter også
revisjon av 50 foretak i Stavanger-regionen
samt 10 i Oslo-området, forteller Sund.
- Integritet og tillit, det er det som er stikkordene. Vi legger vekt på å yte god service.

Veksten i Reidar Sund Revisjon AS var jevn
og god fra første dag.
- I 2005 fikk vi muligheten til å flytte virksomheten til kaiområdet i Åkrehamn. Et område som har vært i sterk utvikling de siste
årene sier han, stolt og ydmyk.
Spennende kundeportefølje

Reidar Sund Revisjon AS har i dag en kundeportefølje på 280 foretak. Kundene utgjør
små og mellomstore foretak innen de fleste
bransjer.

Faglig påfyll

Alle hos Reidar Sund Revisjon AS tar del i
Den norske Revisorforenings faglige oppdateringsprogram, noe som innebærer kontinuerlig kursing innenfor aktuelle områder.
Samtidig ligger revisjonsfirmaet langt fremme hva programvare innen fagfeltene revisjon og skatt angår.
- Vi jobber hele tiden med å ligge i front.

Lokalene ligger idyllisk til ved Grunnvikjå i Åkrehamn.
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