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Kjernen hos selskapet Revisorforum AS er som navnet 
tilsier revisjon, men de tilbyr også regnskap, skatt og 
bedriftsrådgivning. De retter tjenestene sine mot næringslivet 
og legger vekt på å kunne gi en personlig og god service.

Revisorforum har røtter fra 1990 og 
ble etablert av Eilev Stuverud og Knut 
Erik Jahr. De er i dag begge to daglig 
ledere og eier bedriften sammen. 
Revisorforum holder til i koselige 
lokaler midt i Asker sentrum, nærmere 
bestemt Erteløkka-komplekset. Her 
har de 5 parkeringsplasser til kunder 
i parkeringshuset og har også en 
ekstra inngang fra parkeringshuset 
og inn i lokalene sine.

Riktig fra start
Kundemassen er stort sett små og 
mellomstore bedrifter og de har i dag 
kun aksjeselskaper i porteføljen sin. 
Eilev Stuverud forteller at de har et 
sterkt fokus på kvaliteten i arbeidet. 
– Vi jobber alltid veldig effektivt og 
synes det er viktig å gjøre det riktig fra 
start. Kundene våre kommer stort sett 
fra Oslo og Asker, men vi har mulighet 
å ta imot kunder fra hele landet da det 
meste går over nett eller telefon, sier 
han.

God portefølje
Revisorforum har 4 ansatte som har bakgrunn som autoriserte regnskapsførere, 
statsautoriserte revisorer og siviløkonomer. Eilev og Knut har begge vært i 
bransjen siden 70-tallet og trives veldig godt. – Vi har en bra portefølje og vi gir 
alt for kundene våre. Hver dag er en utfordring og det skjer noe nytt hele tiden. 
Det er det som gjør det så gøy å jobbe her, sier Eilev. Revisorforum tar av seg 
revisjonen for blant annet halvparten av alle McDonalds restaurantene i Norge. 
De har ca. 115 kunder delt på revisjon og regnskap og kundene kommer fra 
alle typer bransjer og bedrifter. 

Allsidige og tilgjengelige
– Det finnes mange som tilbyr samme tjenester på markedet i dag, men vi 
merker dem ikke så godt da det er nok kunder til alle, sier Eilev og legger til 
at styrken til Revisorforum ligger i at de er allsidige og at de har svært god 
tilgjengelighet. – Vi legger vekt på service og er alltid på telefon for kunden, 
sier han. – Omsetningen vår ligger på ca. 4 millioner kroner, og vi er veldig 
fornøyde der. Målet vårt er å holde oss stabile og ha kapasitet for nye kunder, 
avslutter han.

Askerveien 57, 1384 Asker
Telefon 66 75 81 81
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Kvalitet og service i fokus

Har du en bil som du vil skjemme bort litt mer enn vanlig, 
bør du ta deg en tur innom Car SPA en del av Oslo 
Skinnspesialisten AS som holder til i Kakkelovnskroken 
i Oslo. Car SPA er det første firmaet i Norge som 
introduserer profesjonell autodetailing. Her skreddersyr 
de et komplett bilspa som passer din bils behov.

Gregor Dauksza og Thomas Stepniak er gründere av denne bedriften 
som åpnet november 2011. 
Sammen med sine to ansatte 
legger de stor vekt og fokus på 
impregnering av skinn, farging/
reparasjon av bruksslitasje, rens 
og beskyttelse av seter og interiør. 
Utvendig spesialiserer de seg på 
fjerning av riper, hologrammer og 
lakkforsegling. De har agenturet 
på Cquartz Finest en unik og 

verdensledende keramisk nanoteknologisk forsegling. 

Kort sagt alt som skal til for å restaurere og holde en bil vedlike 
- en total makeover.

Lang internasjonal erfaring fra bransjen
Gregor er utdannet mekaniker og vært i bilpleie-bransjen i 22 år. Han  
har tidligere jobbet som arbeidsleder i Norges største bilpleiesenter 
som holdt til på Økern. Da det ble lagt ned valgte han og Thomas, som 
allerede da var kollegaer, å starte opp for seg selv. Thomas har i 10 år 
jobbet på Mercedes i Tyskland før han kom til Norge og begynte å jobbe 
sammen med Gregor. Thomas har tatt 15-20 forskjellige kurs innenfor  
bilpleiebransjen, så han har mye erfaring og lang ansiennitet med seg. 
Begge har en stor lidenskap til hva de driver med og får med seg hver 
minste detalj i arbeidet sitt. Til sammen har de over 40 år med erfaring og 
man kan derfor trygt si at disse karene vet hva de holder på med. De har 
også lisens til å gi opplæring innenfor restaurering av biler til andre. 

Kun kvalitetsprodukter
De har mange store internasjonale samarbeidspartnere, hvor blant 
annet Lederzentrum er en av dem. De importerer også produktet Koch- 
Chemie. Koch- Chemie er det eneste firmaet som utvikler sine produkter 
i nært samarbeid med ledende bilprodusenter og de blir grundig testet 
av uavhengige forskningsinstitutter. Disse produktene blir sett på som 
noen av de beste på internasjonalt marked. Mercedes- Benz, BMW, Audi 
og VW er noen av bilindustriene som er kunde av produsenten og de er 
veldig fornøyde med resultatet som disse produktene gir.

Mange faste kunder
De har mange faste kunder som kommer fra rundt om i Norge og de 
har opplevd en stor økning siden oppstarten. Det mangler ikke på gode 
tilbakemeldinger fra nye og faste kunder som er kjempefornøyde med 
behandling og service. Med tiden håper de å få muligheten til å tilby andre 
firmaer profesjonell opplæring innenfor bilpleie og restaurering. Dette er 
en bedrift hvor de tar deg imot med et smil om munnen og gjør det de kan 
for å yte best mulig service. 
Så ikke nøl med å komme til Car Spa / Oslo Skinnspesialisten AS for å gi 
bilen din en behandling den aldri før har fått.

Skjem bort bilen din på 
Car SPA!

www.bedriftstema.no
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