
HVITVASKING
Utfordringer ved innhenting av dokumentasjon
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RSM Norge

• RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Våre kontorer ligger sentralt i Oslo, 
Hordaland, Agder og Rogaland. 

• Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, og vi hjelper deg også gjerne med rådgivning innen advokattjenester, skatt 
og avgift, transaksjonsstøtte, regnskap/IFRS, informasjonssikkerhet, gransking og risikostyring. 

• Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper til konsern med betydelig størrelse og 
børsnoterte selskaper. Vi har en solid posisjon blant eierstyrte virksomheter.

• Vi har bred erfaring fra revisjon av større og mindre konsernstrukturer med flere typer virksomheter lokalisert i flere land.

• Vi er ambisiøse både på våre egne og kundenes vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Vi ønsker 
å være med å skape og sikre verdier i din virksomhet, og vårt bidrag skal være et resultat av godt samarbeid og høy kvalitet.
Ved åpenhet og en løpende, god dialog med deg som kunde skal vi sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst 
og merverdi.

Nøkkeltall

Antall ansatte: 190
Herav antall partnere: 35
Omsetning, MNOK: 300

Antall kunder: 6 500
Antall kontorer: 9
Markedsposisjon: 6

2



Risikobaserte kundetiltak

Våre rutiner
• Benytter standardskjema ved opprettelse av nye kunder
• Firmaattest for selskap
• ID kontroll av daglig leder og styrets leder (i dag: Penneo eller kopi av pass, 

førerkort el.)
• Risikovurdering (lav, middels, høy)

– Type kunde
– Kundeforhold
– Produkt
– Transaksjoner

• Identifisering og dokumentering av reelle rettighetshavere
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Løpende oppfølging i revisjonen

Ny dokumentasjon innhentes ved
• Endring av nøkkelpersoner som daglig leder og styrets leder
• Endringer i kundeforholdet som tilsier en annen risikoprofil
• Endring i reelle rettighetshavere

I tillegg høst 2018: i forbindelse med ny hvitvaskingslov og etter en internkontroll hos 
oss hvor vi ser at vi ikke er konsekvente med hvor vi oppbevarer dokumentasjonen i 
forbindelse med hvitvasking har vi valgt å ta en totalopprydding i våre arkiver.
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Utfordringer

• Tidsbruk:
– Minst 30 min pr. kunde (6 500 kunder x 30 min = 3 250 timer).

• Avdekke sanksjoner og PEP-er
• Finne reelle rettighetshavere
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Kontaktpersoner

Siv.ing. Fra NTNU, og MIB fra NHH. 
Bransjeerfaring fra retail og FMCG som 
controller/ analytiker, og olje/ gass og 
geomatikk som økonomisjef
E: po@rsmnorge.no M: +47 97 95 40 08

Per Øyvind Stene
CFO

E: hrb@rsmnorge.no M: + 47 95 0 42 78

Hans Ragnar Berg
Partner | daglig leder

Statsautorisert revisor som primært jobber 
med finansiell revisjon og rådgivning. Bred 
erfaring med advokatselskap av ulik 
størrelse.
E: kjf@rsmnorge.no M: +47 41 92 50 83

Kjersti Fåsetbru
Manager

E: rp@rsmnorge.no M: +47 95 27 24 24

Ragnar Pettersen
Partner | hvitvaskingsansvarlig
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