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PRAKTISK PRØVE I 
REVISJON 

 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

Torsdag 30. oktober 2014 

 

kl. 09.00 – 21.00* 

 

*Prøvetiden er normert til 4 timer. 

Prøven skal dokumentere at kandidaten er egnet til å påta seg revisjonsoppdrag. Den skal i første 
rekke teste om kandidaten kjenner de relevante bestemmelser og reguleringer i ulike praktiske 
situasjoner. 

Praktisk prøve skal gjennomføres som hjemmeeksamen. Dette innebærer å benytte hjelpemidler 
av forskjellig art. Prøven skal vise kandidatens evne til å praktisere sine kunnskaper, og i praksis 
vil revisorene nettopp måtte ha evne til å finne frem i relevant materiale. Forutsetningen om 
hjemmeeksamen innebærer at kandidaten skal jobbe selvstendig med oppgaven.  

Kandidaten må redegjøre for eventuelle forutsetninger som er funnet nødvendige for besvarelse 
av oppgavene. Det skal i størst mulig utstrekning vises til relevante lover, forskrifter og aktuelle 
rundskriv, standarder, uttalelser og lignende. 

Det forventes at spørsmålene besvares med korte redegjørelser. 

Karakteren bestått oppnås om prestasjonen tilfredsstiller de faglige minimumskrav som er 
nødvendig for at vedkommende er egnet til å praktisere som ansvarlig revisor.  

Innholdet i og kravene til praktisk prøve må sees i sammenheng med at kandidatene allerede har 
gjennomført bachelor i revisjon eller master i regnskap og revisjon og har minst to år variert 
praksis i revisjon. Det gis derfor "bestått" til besvarelser som bedømmes i karakterområdet A-D.  

Besvarelser som bedømmes til karakter E eller dårligere gis "ikke bestått".  
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Oppgave 1   Konsernrevisjon 
 
Du er oppdragsansvarlig revisor for et konsern.  Du benytter en annen revisor til å revidere en 
vesentlig konsernenhet i utlandet. Du har allerede hatt et møte i konsernrevisjonsteamet hvor blant 
annet vesentlighet og risikoer ble diskutert. Det ble identifisert en særskilt risiko i den aktuelle 
konsernenheten som kan være vesentlig for konsernregnskapet. Det er laget og sendt en instruks til 
konsernenheten.  

 

a) Beskriv hvordan du vil involvere deg i arbeidet som utføres av revisor i den vesentlige 
konsernenheten. 
 

b) Hvordan vil du som konsernrevisor vurdere den særskilte risikoen som er identifisert i den 
aktuelle vesentlige konsernenheten?  
 

Revisoren i den vesentlige konsernenhet i utlandet reviderer ca. 20 % av konsernets resultat og 
tilsvarende andel av balansen 

 
c) Er det mulig å henvise til den andre revisoren i revisjonsberetningen for konsernet? 

 
Rapporteringen fra revisoren i den vesentlige konsernenhet i utlandet er i form av kopi av utkast til 

revisjonsberetning og en e-post hvor revisoren gir uttrykk for at han er ferdig med revisjonen og vil 

signere en ren revisjonsberetning når han mottar signerte årsregnskaper fra ledelsen. I samme e-post 

gir han uttrykk for at revisjonsprosessen har forløpt greit. Rapporteringen er ikke i det format eller 

omfang du har bedt om i din instruks. Du ber om innsyn i revisorens arbeidspapirer for selv å vurdere 

kvaliteten på revisjonsarbeidet. Du nektes innsyn i arbeidspapirene. 

d)  Hvilke konsekvenser har dette for revisjonsberetningen for konsernet?  
 

Oppgave 2  Økonomiske vanskeligheter 
 
a) Et aksjeselskap har økonomiske vanskeligheter. Hvilke bestemmelser gjelder etter aksjeloven for 

selskapets styre i en slik situasjon?   
 
b) Hvordan vurderer revisor om styret har overholdt bestemmelsene det spørres om i a)? 

 

c) Revisor vurderer at aksjeselskapets styre ikke har overholdt bestemmelsene det spørres om i a). 
Hvordan skal revisor håndtere dette i sin rapportering?  

 
 
Oppgave 3  Misligheter i stiftelse 
 
Under revisjonen av en stiftelse, har du avdekket transaksjoner som indikerer at et styremedlem har 

gjort underslag av eiendeler som kan medføre vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet.  

Hvem vil du vurdere å kommunisere og eventuelt rapportere dette til, og hvordan?  

Oppgave 4  Revisjonsberetning  
 
Du er i ferd med å gjøre dine siste vurderinger etter fullført revisjon av et oppdrag. Du har bedt om at 
selskapets regnskapssjef og administrerende direktør undertegner en skriftlig uttalelse om at de har 
oppfylt sitt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med god regnskapsskikk. Når du får 
uttalelsen med signaturer oppdager du at uttalelsen "Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten 
til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som 
vi er kjent med" er strøket. Det er transaksjoner med nærstående parter i regnskapet og du er opptatt 
av om ledelsen har gitt deg all informasjon om disse.   

 
Beskriv konsekvensene for revisjonsberetningen.  
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Oppgave 5  Revisjon av annen informasjon i årsrapporten i et selskap av allmenn 
interesse 

 
Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisjon av annen informasjon i årsrapporten 
i et selskap av allmenn interesse? 
 

 


