BEDRIFTSPROFILEN

Kallesten Revisjon
Da Reidun Medhaug flyttet tilbake til Karmøy for at hun og mannen skulle få beholde
gården med boplikt, fikk Haugalandet et nytt
revisjonsfirma. Kallesten Revisjon AS er en
avdeling av firmaet med samme navn som
holder til på Tananger utenfor Stavanger.

Reidun Medhaug har vært i bedriften siden
1986. Hun er ansvarlig revisor, og nå avdelingsleder på Karmøy. Etterhvert kom også Randi
Medhaug til som revisormedarbeider, men til
tross for samme etternavn og felles fødselsdag
er de to ikke i slekt.
- Reidun hadde ikke lyst til å slutte hos oss,
og vi ville gjerne beholde henne i bedriften,
forteller eier og styreleder Kenneth Kallesten. – Det første året jobbet hun ut fra hjemmekontor, men etterhvert bestemte vi oss for
å etablere et avdelingskontor her. For meg var
det helt naturlig, også fordi jeg opprinnelig er
skudenesbu og derfor har sterk tilknytning til
Karmøy.
Del av et fellesskap
Kallesten Revisjon har hatt kontoradresse på
Åkra i vel fire år, med kunder fra hele Haugalandet. Sentralt har bedriften nitten ansatte, på
Karmøy er de to.
- Det er veldig fint for oss å være del av en
større bedrift, mener Reidun Medhaug. – da har
vi flere å diskutere med. Vi snakker sammen
nærmest daglig, og har felles kontormøter hver
måned. Det at vi er bortimot tjue i hele bedriften, gjør at vi raskt finner kollegaer som har
kjennskap til de samme problemstillingene vi
jobber med. Men vi har også et fint fellesskap
her lokalt på huset med både regnskapsbyrå
og advokatkontor. Vi spiser lunsj sammen på
tvers av bedriftsgrensene hver dag, veldig sosialt og også faglig nyttig.
- Det er viktig at kundene kan ha en god dialog med sin revisor, sier daglig leder i Kallesten
Revisjon AS Herbjørn Vestvik. – Det er noe som
kan være lettere i et lite firma, enn i et stort.
Hos oss tilbyr vi både den høye servicegraden,
som et større firma kan levere, og en fast revisor å forholde seg til.
- Det skal være en lav terskel for å henvende
seg til oss, sier Reidun Medhaug. – Mange setter pris på en rask avklaring på spørsmål de
måtte ha, og det kan vi gi.
Jungel av krav
Hovedkundegruppen til Kallesten Revisjon i
Åkra er små og mellomstore bedrifter, fra alle
typer bransjer. En revisor er underlagt Kredittilsynet, og for å beholde autorisasjonen er faglig oppdatering viktig. Revisoren har plikt til å
holde seg oppdatert på lover og regler, og må
delta på en del kurs i løpet av året.
- Næringslivet opererer i dag i en jungel av
krav, mener Kenneth Kallesten. – Små bedrifter
trenger mye hjelp. Det er viktig at de har noen
å spille på lag med. Revisoren er en naturlig
samarbeidspartner, og er der for å fange opp
problemstillinger i bedriften.
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JOBB & NÆRING

Bak fra venstre; daglig leder i Kallesten Revisjon AS og registrert revisor Herbjørn Vestvik og styreleder, eier og registrert revisor
Kenneth Kallesten. Foran; avdelingsleder på Karmøy og registrert revisor Reidun Medhaug sammen med revisormedarbeider på
Karmøy Randi Medhaug.

- Noen få bedrifter reviderer vi en gang i året,
men de fleste kundene tar vi inn til delårsrevisjon i løpet av høsten. Eller i det minste gjennomgår vi resultatregnskap og balanse pr. 31.8.
Ellers er vi her for kundene våre hele året, sier
Reidun Medhaug. – Vi kan også rådgi i skattemessige problemstillinger, eierskifte, kapitalendring og generasjonsskifte. Denne typen
prosesser må uansett ofte innom en revisor.
- Vi rådgir også nystartede bedrifter i oppstartsfasen, sier Kallesten. – Fra valg av selskapsform til gjennomføring av selve stiftelsesprosessen.
Detektiver
Det er ikke lenger slik at revisoren gjennomgår
bilag for bilag, nå går det mer på analyser og
vurderinger.
- Jobben vår kan være litt av et detektivarbeid,
sier Herbjørn Vestvik, - når vi gjennomgår et
regnskap ser vi like mye etter hva som ikke er
ført som hva som faktisk står i regnskapet. Er
det noe som mangler, og er alle lovkrav oppfylt.
- En ting som er veldig strengt er riktig håndtering av skatt og avgifter, mener Reidun Medhaug. - Det er ikke tilstrekkelig at skatten er
betalt, penger for trukket skattetrekk skal også
være avsatt på egen konto.

- Vi har dyktige og oppdaterte medarbeidere,
sier Kallesten, - og det er vår største ressurs.
En god arbeidsplass
I tillegg til den faglige oppdateringen er Kallesten Revisjon opptatt av det sosiale, og også
de ansattes helse. Bedriften skal være en god
arbeidsplass, enten det er på hovedkontoret på
Tananger, eller avdelingskontoret på Karmøy.
- I et stillesittende yrke som vi har er det viktig å fokusere på trim, mener Vestvik. - Hos oss
får alle ansatte som sykler til jobben utbetalt kr.
3,50 pr kilometer. Dessuten oppfordrer vi alle
ansatte til å gjennomføre 30 minutters trim 60
ganger i perioden fra januar til juni, ved deltakelse i vår interne årlige trimaksjon.
- Det tilsvarer trim tre ganger i uken, skyter
Reidun Medhaug inn, - og vi har hundre prosent deltakelse selv om trimmen foregår i vår
travleste periode. Selv har jeg ikke så lang vei
til jobben, men jeg spaserer nesten hver dag.
I juni har vi trekning av reisegavekort til alle
som er med på trimaksjonen, og det er en god
gulrot!
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