Produsert av: Regnskap Norge

5 grunner til at regnskapsføreren er din beste rådgiver
I vrimmelen av eksterne og interne rådgivere, er det et stadig tilbakevendende spørsmål
om hvem som er best posisjonert for å kunne gi de beste rådene.
Christine Lundberg Larsen leder Regnskap Norge, bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere
og regnskapsbedrifter, og mener at regnskapsføreren utvilsomt er den beste til å gi kundene råd. Ikke
bare om de tradisjonelle områdene økonomi og økonomistyring, men mange flere.
Her er hennes fem argumenter for hvorfor:
1. Ingen kjenner deg bedre
Regnskapsføreren kjenner bedriften din best. I motsetning til andre eksterne rådgivere sitter vi
nemlig helt innpå på den fortløpende driften, har innsikt i oppdaterte og historiske tall, og kan
dermed se trender og hvordan ulike grep eller skjær i sjøen kan gi utslag på økonomien.
2. Bred kompetanse
Regnskapsførerens rolle har endret seg relativt mye over de senere år, i tråd med at de mest
rutinepregede oppgavene som bilagsføring er i ferd med å bli digitaliserte. Regnskapsførernes
kompetanseområde har derfor utvidet seg, og omfatter nå et mye bredere spekter enn det
tradisjonelle. Ettersom regnskapsføreren kontinuerlig har pulsen på din bedrift, vil denne være
unikt posisjonert til å gi virksomhetskritiske råd.

3. Lønnsomhet
Fordi regnskapsføreren sitter så tett på din virksomhet, er vedkommende også den nærmeste til
å se hvilke grep du bør ta for å øke lønnsomheten din – på kort og lang sikt.
4. Beslutningsstøtte
Regnskapsførerens innsikt generer også velbegrunnede prognoser og konkrete råd om
økonomiske beslutninger. For eksempel knyttet til kreditthåndtering og likviditet, kontantstrøm,
selskapsform, finansieringsløsninger, passende it-systemer, interkontroll-rutiner (eksempelvis
personvernlovgivning), anbudsdokumenter, innkjøpsavtaler, logistikk og mye mer.
5. Langsiktighet
Regnskapsførerens relasjon til deg og din virksomhet er langsiktig i sin natur. Kjerneleveransen er
den løpende regnskapsføringen og -rapporteringen. Dette gir få insentiver for å gi deg dyre og
unyttige råd. Tvert imot vil regnskapsføreren i det lange løp være best tjent med at din bedrift er
så lønnsom som mulig. Din suksess er hans eller hennes suksess.
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