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SENSORVEILEDNING 
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  

 
a) Revisorloven § 5-7 annet ledd krever at revisor gjennomgår arbeidet utført av revisor i 

datterselskap av betydning for konsernregnskapet og at gjennomgangen skal dokumenteres på en 
måte som er tilstrekkelig til å kunne etterprøve arbeidet.  ISA 600 punkt 30 og 31, jfr. punkt a54-
A55 angir de mer spesifikke kravene til konsernrevisors involvering i arbeidet som utføres av 
revisor (annen en konsernrevisor) i konsernenheter. Dette beskrives slik: 

Dersom en revisor i en konsernenhet gjennomfører revisjon av den finansielle informasjonen til en 
vesentlig konsernenhet, skal konsernrevisjonsteamet være involvert i risikovurderingen til 
konsernenhetens revisor for å identifisere særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder 
vesentlig feilinformasjon. Typen, tidspunktet for og omfanget av involvering avhenger av 
konsernrevisjonsteamets forståelse av revisoren i konsernenheten, men skal minst omfatte: 

(a)  En diskusjon med revisoren i konsernenheten eller konsernenhetsledelsen om de av 
konsernenhetens forretningsaktiviteter som er vesentlige for konsernet. 

(b)  En diskusjon med revisoren i konsernenheten om sannsynligheten for at konsernenhetens 
finansielle informasjon inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil. 

(c)  En gjennomgåelse av revisoren i konsernenhetens dokumentasjon av identifiserte særskilte 
risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Denne 
dokumentasjonen kan være i form av et notat som gjenspeiler revisoren i konsernenhetens 
konklusjon med hensyn til de identifiserte særskilte risikoene. 

Dersom det identifiseres særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feil-
informasjon i en konsernenhet der en revisor i en konsernenhet utfører revisjonsarbeidet, skal 
konsernrevisjonsteamet vurdere hensiktsmessigheten av de videre revisjonshandlingene for å 
håndtere disse risikoene. Konsernrevisjonsteamet skal ut fra sin forståelse av revisoren i konsern-
enheten beslutte om det er nødvendig å være involvert i utførelsen av de videre revisjons-
handlingene. 

b) Særskilte risikoer i enheter som du selv reviderer skal håndteres ved å følge retningslinjene i ISA 
315.29 og ISA 330.15,18 og 21. Som konsernrevisor reviderer du ikke den aktuelle enheten selv. 
Kravene i disse standardene er derfor ikke relevante og din håndtering får et annet omfang. ISA 
600.30.(c) tilsier at konsernrevisjonsteamet foretar en gjennomgåelse av revisoren i 
konsernenhetens dokumentasjon av identifiserte særskilte risikoer for at konsernregnskapet 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Denne dokumentasjonen kan være i form av et notat som 
gjenspeiler revisoren i konsernenhetens konklusjon med hensyn til de identifiserte særskilte 
risikoene. ISA 600.30 tilsier videre at dersom det identifiseres særskilte risikoer for at 
konsernregnskapet inneholder vesentlig feil-informasjon i en konsernenhet der en revisor i en 
konsernenhet utfører revisjonsarbeidet, skal konsernrevisjonsteamet vurdere hensiktsmessigheten 
av de videre revisjonshandlingene for å håndtere disse risikoene. Konsernrevisjonsteamet skal ut 
fra sin forståelse av revisoren i konsernenheten beslutte om det er nødvendig å være involvert i 
utførelsen av de videre revisjons-handlingene. 

c) Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet er ansvarlig for styring, oppfølging og 
gjennomføring av konsernrevisjonsoppdraget i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende 
lovmessige og regulatoriske krav, og for at revisjonsberetningen som utstedes er hensiktsmessig 
etter omstendighetene. Følgelig skal revisjonsberetningen til konsernregnskapet ikke henvise til en 
revisor i en konsernenhet, med mindre dette er påkrevet ved lov eller forskrift. Dersom en slik 
henvisning er påkrevet ved lov eller forskrift, skal revisjonsberetningen angi at denne 
henvisningen ikke reduserer den oppdragsansvarlige revisoren for konsernets eller 
revisjonsselskapets ansvar for konklusjonen i revisjonsberetningen for konsernet, jf. ISA 600.11.  

Selv om revisorer i konsernenheter kan utføre arbeid i forbindelse med regnskapene til 
konsernenhetene for konsernrevisjonsformål og følgelig er ansvarlig for deres funn, konklusjoner 
eller meninger basert på dette arbeidet, er den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet eller 
selskapet til den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet ansvarlig for konklusjonen i 
revisjonsberetningen for konsernet, jf. ISA 600.A8. 

d) Følgende forhold må drøftes;  
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- om du har tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for din konklusjon om 
konsernregnskapet 

- om forholdet er gjennomgripende for konsernregnskapet slik at revisor må komme til en 
konklusjon om at han ikke kan uttale seg 

- om revisor kan vise til revisoren i konsernenheten i sin revisjonsberetning 

For særskilte risikoer er kravet i ISA 600.30.(c) at konsernrevisjonsteamet foretar en 
gjennomgåelse av revisoren i konsernenhetens dokumentasjon av identifiserte særskilte risikoer 
for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Denne dokumentasjonen kan være 
i form av et notat som gjenspeiler revisoren i konsernenhetens konklusjon med hensyn til de 
identifiserte særskilte risikoene. I dette tilfelle har vi ikke klart å gjennomføre denne obligatoriske 
handlingen. Oppgaven inneholder ikke opplysninger om handlingene i ISA 600 pkt 30 (a) og (b) er 
gjennomført. Kandidatene kan forutsette at handlingene ikke er gjennomført. Vi har heller ikke 
mottatt rapportering i det format og omfang som vi har bedt om. Totalt trekker dette i retning av 
at vi ikke har tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon om 
årsregnskapet.  

ISA 600.A15 sier at når konsernrevisjonsteamet ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis, skal følgene av dette vurderes i henhold til kravene i ISA 705. 
Denne standarden skiller mellom situasjoner når revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig 
og hensiktsmessig revisjonsbevis om vesentlige elementer i regnskapet, som skal lede til forbehold 
fra revisor, jf. ISA 705.7.b) og situasjoner hvor revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis om vesentlige elementer i regnskapet som har gjennomgripende 
betydning for regnskapet. Den siste situasjonen skal lede til at revisor ikke uttaler seg om 
regnskapet, jf. ISA 705.9.  

I denne situasjonen er det opplyst at revisor ikke har tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis 
om et datterselskap. Datterselskapet utgjør ca. 20 % av resultatregnskapet og balansen i 
konsernet. Dette innebærer, avhengig av datterselskapets regnskap, at alle linjene i resultatet, 
balansen og notene omfattes av forholdet. Sagt på en annen måte; revisor har tilstrekkelig og 
hensiktsmessig revisjonsbevis for 80 % av all informasjonen i konsernregnskapet. En 
tommelfinger regel kan være at grensen mellom forbehold og en situasjon hvor man ikke uttaler 
seg passerer før man når 50 % av resultat og/eller balanseverdier. Like viktig som de tallmessige 
forholdene er de kvalitetsmessige forholdene ved at store deler av regnskapet påvirkes av 
situasjonen. Det er likevel en ganske sikker konklusjon at situasjonen neppe har gjennomgripende 
betydning for konsernregnskapet. Kandidatene kan komme til at situasjonen har 
gjennomgripende betydning for regnskapet og konkludere med at revisor ikke kan uttale seg om 
regnskapet som helhet. Løsningen beror på skjønn og de forutsetninger som legges til grunn i 
besvarelsen.  

Det skal som hovedregel ikke vises til den andre revisorens rolle i grunnlaget for konklusjonen i 
revisjonsberetningen, med mindre en henvisning er nødvendig for å gi en adekvat forklaring av 
omstendighetene, jf. ISA 600.A9.  

 
Oppgave 2  Økonomiske vanskeligheter 

a) Aksjeloven § 3-4 sier at selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er 
forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det skal gjøres en helhetlig 
vurdering av selskapets totalsituasjon hvor selskapets reelle situasjon skal legges til grunn, 
herunder mere/mindre verdier på eiendeler og gjeld samt ikke balanseførte forhold. Styrets 
vurdering bør dokumenters grundig. 

 

Aksjelovens § 3-5 regulerer styrets handleplikt når det må antas at egenkapitalen er lavere enn 
forsvarlig, jfr. § 3-4, eller selskapets egenkapital må antas å ha blitt mindre enn halvparten av 
aksjekapitalen. Styret skal da straks behandle saken og skal innen rimelig tid innkalle 
generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet 
ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå 
tiltak for å rette på dette.  Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt, eller slike 
tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst. 

 

http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19970613z2D44z2EK3#gL19970613z2D44z2EzA73z2D4
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Vurderingen skal prinsipielt gjøres løpende gjennom året og det er den samme realitets situasjon 
som angitt i § 3-4 som skal legges til grunn.  
 

b) Aksjelovens § 3-4 krever at et aksjeselskap til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som 
er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Ansvaret påhviler 
selskapets styre.  

Styrets vurderinger vil kunne inneholde betydelig grad av skjønn knyttet til hvilke momenter som 
er relevante og hvordan de er vurdert. Som en konsekvens vil revisors vurderinger nødvendigvis 
også måtte innebære en betydelig grad av skjønn. Revisors vurderinger vil for eksempel ta i 
betraktning selskapets økonomiske situasjon, forventet netto inntjening, likviditet, arbeidskapital, 
tilgang til kapital fra eiere og långivere, tidspunkter for og størrelsen på låneforfall og 
rentebetalinger, muligheter for og avtaler om salg av eiendeler, eventuelle merverdier i eiendeler, 
art og kompleksitet av eiendeler, virkelig verdi av immaterielle eiendeler som goodwill, FoU og 
utsatt skattefordel, uavklart garantiansvar, lånebetingelser (ansvarlige lån, gunstige rente- og 
nedbetalingsbetingelser), eventuelle forsikringer, eventuelle garantier fra eiere, relevante lovkrav 
mv. 

En god økonomisk situasjon med høy egenkapital, god likviditet og inntjening tilsier at 
vurderingene kan være noe enklere. Et selskap hvor det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, 
med mange skjønnsmessige estimater, nedadgående eller redusert inntjening over tid og med 
anstrengt likviditet tilsier høy grad av aktsomhet fra revisor. 

c) At styret ikke har overholdt sin handleplikt kan være erstatningsbetingende for selskapets styre. 
Vedrørende denne typen forhold skal revisor:  

 Påpeke i nummerert brev, jf. revl. § 5-4 jf. § 5-2.4.4 

 Gjøre merknad i revisjonsberetningens uttalelse om årsberetningen, jf. revl. § 5-6.4. 
Eksempel M6.a i DnRs eksempelsamling for revisjonsberetninger kan benyttes som 
utgangspunkt i slike situasjoner. 

 Gjøre merknad i revisjonsberetningen, jf. revl. § 5-6.7. Eksempel M6.a i DnRs 
eksempelsamling for revisjonsberetninger kan benyttes som utgangspunkt i slike 
situasjoner. Når revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter 
og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene, 
må revisor vurdere fratreden i samsvar med bestemmelsene i revl. § 7-1. 

 

Oppgave 3  Misligheter i stiftelse 
 

Revisor må kommunisere om misligheter til rett tid og til det riktige ledelsesnivået for å informere 
dem som har hovedansvaret for å forhindre og avdekke misligheter om forhold som er relevante for 
deres ansvarsområde, jf. ISA 240 punkt 40. Oppgaven presiserer at styremedlemmer er involvert. 
Det er derfor hensiktsmessig at revisor vurderer å søke juridisk bistand eller kommuniserer direkte 
med hele styret samt ledelsen på samme tid, jf. ISA 240 punkt 41 a jfr. A63.  

Kommunikasjonen i henhold til ISA 240 kan være muntlig, men revisjonsdokumentasjonen må 
inneholde (skriftlig) hva som er kommunisert jf. revl. § 5-3 første ledd annet punktum og ISA 240 
punkt 46.  

Dessuten krever revisorloven § 5-2 fjerde ledd nr 3 jf. 5-4 at revisor skriftlig påpeker misligheter 
som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet i nummerert brev til styreleder i stiftelsen. Fordi 
brevet gjelder forhold som kan føre til ansvar for medlemmer av styret skal også samtlige av 
stiftelsesstyrets medlemmer motta kopi. . Kopi av revisors brev med påpekninger som nevnt i 
revisorloven § 5-2 fjerde ledd skal fortløpende sendes til Stiftelsestilsynet, jfr. stiftelsesloven § 44 
første ledd. 

Revisor kan vurdere å rapportere forholdet til politiet i henhold til bestemmelsene i revl. § 6-1 
fjerde ledd. Det er ingen krav om, men antagelig et godt råd, at slik rapportering gjøres skriftlig. 

http://www.rettsdata.no/direkte?grlink=gL19990115z2D2z2EzA77z2D1
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Kravene om skriftlighet i revisorloven § 5-3 første ledd og nummererte brev i § 5-2 fjerde ledd 
gjelder i tillegg til denne bestemmelsen. 

Revisor kan ha plikt til å rapportere etter bestemmelsene i hvitvaskingsloven § 18. Rapporteringen 
skal være elektronisk.   

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er foretatt i 
samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig, jfr. stiftelsesloven § 44 annet ledd.  

Forholdet kan være grunnlag for en bemerkning i revisjonsberetningen etter bestemmelsene i 
revisorloven § 5-6 jfr. ISA 705 eller 706. Konklusjon avhenger av profesjonelt skjønn.  

Oppgave 4  Revisjonsberetning  
 

ISA 550.26 krever at revisor innhenter en skriftlig uttalelse om identiteten og relasjonen til 
nærstående parter og at regnskapsføringen i samsvar med kravene i god regnskapsskikk.  
 
Revisor skal avgi en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 
når ledelsen ikke avgir de skriftlige uttalelsene som kreves i ISA 580.10 og 11. Revisjonsberetninger 
av denne typen følger kravene i ISA 705.9, jf. pkt 16 ff.  

 
Det er gitt et eksempel på en slik beretning i DnRs eksempelsamling for revisjonsberetninger M15 
som tydeliggjør hvordan dette skal håndteres i revisjonsberetningen.  
 

Oppgave 5  Revisjon av annen informasjon i årsrapporten i et selskap av allmenn 
interesse 

Her vil det være naturlig først å definere hva annen informasjon i en årsrapport er. Etter ISA 
720"Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det 
reviderte regnskapet" punkt 1 vil informasjon utover årsregnskapet og revisjonsberetningen være 
annen informasjon. Styrets årsberetning vil falle innenfor definisjonen.  

For årsberetningen mv angir revisorloven § 5-1 i første ledd at revisor skal vurdere om opplysninger 

i årsberetningen og i eventuell redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b om 

årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning 

av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om opplysningene er konsistent med årsregnskapet. 

Plikten gjelder tilsvarende for de opplysninger som minst skal gis i redegjørelser for 

samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c første ledd, samt for opplysninger som er inntatt i 

redegjørelser for samfunnsansvar gitt i annet dokument enn årsberetningen, jf. regnskapsloven § 3-

3 c sjette ledd. Revisorloven § 5-6 fjerde ledd punkt 4 angir videre at revisor i sin revisjonsberetning 

skal uttale seg om opplysningene er i samsvar med lov og forskrifter og om de er konsistente med 

årsregnskapet. 

For annen informasjon i årsrapporten utover årsberetningen gjelder da ISA 720 punkt 6 som sier at 

revisor skal lese slik annen informasjon for å identifisere eventuelle vesentlige uoverensstemmelser 

med det reviderte regnskapet. 

 Dersom revisor identifiserer en vesentlig uoverensstemmelse ved lesing av de andre opplysningene, 

skal revisor vurdere hvorvidt det reviderte regnskapet eller de andre opplysningene må korrigeres i 

henhold til ISA 720 pkt. 8.  

Dersom revisor kommer til at det er nødvendig å korrigere det reviderte regnskapet, og ledelsen 

nekter, skal revisor modifisere konklusjonen i revisjonsberetningene i samsvar med kravene i ISA 

705, jf. ISA 720 pkt 9. 

Dersom det er nødvendig å korrigere de andre opplysningene og ledelsen nekter, skal revisor 

kommunisere dette forholdet til styret, jf. ISA 720.10. Det samme følger av kravene i revisorloven § 

http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=295931&sortby=grsort%20+grtitle&terms_and=revisjonsberetning&hilite=revisjonsberetning*;&#gISA580NOz2D10
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?grid=295931&sortby=grsort%20+grtitle&terms_and=revisjonsberetning&hilite=revisjonsberetning*;&#gISA580NOz2D11
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19980717z2D56z2EzA73z2D3B
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19980717z2D56z2EzA73z2D3C
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19980717z2D56z2EzA73z2D3C
http://abo.rettsdata.no/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19980717z2D56z2EzA73z2D3C
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5-2 fjerde ledd. Revisor vurderer også konsekvensene for revisjonsberetningen. Som oftest vil slike 

forhold håndteres i revisjonsberetningen som et "annet forhold", jf. ISA 720.10 og ISA 706.   

Slike situasjoner kan lede til at det blir nødvendig å trekke seg fra oppdraget, jf. ISA 720.10 (c).  


