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PRAKTISK PRØVE I 
REVISJON 

 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

Torsdag 31. oktober 2013 

 

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".  

 

 
  



2 

 

Oppgave 1 Aksept av revisjonsoppdrag 
 
a) Beskriv i hovedpunkter hvilke vurderinger og handlinger det kreves at revisor 

gjennomfører før han/hun kan akseptere et revisjonsoppdrag. 
 
b) Du er ansvarlig revisor i XYZ AS og mottar forespørsel om du kan akseptere revisjons-

oppdragene for virksomhetene nedenfor. Hvilke bestemmelser og reguleringer om aksept 
av revisjonsoppdrag er sentrale i hvert enkelt tilfelle beskrevet under? 

 
(i) Et aksjeselskap hvor din ektefelles bror eier aksjer. 
 
(ii) En virksomhet som selger varer over internett. Du har ingen tidligere erfaring fra 

revisjon av denne typen virksomhet og mangler generell kompetanse på området.  
 

(iii) Et aksjeselskap hvor virksomhetens forrige revisor sa fra seg oppdraget med 
begrunnelse i revisorloven § 7-1 første ledd, og anbefaler deg at du ikke påtar deg 
oppdraget.  

 
(iv) Et aksjeselskap som skal stiftes av en god venn av deg og som skal selge 

forskjellige applikasjoner til mobiltelefoner. Du har erfaring og kompetanse fra 
revisjon av lignende virksomhet.  

 
c) Du mottar også en forespørsel om du kan akseptere attestasjonsoppdraget nedenfor. 

Hvilke bestemmelser og reguleringer om aksept av attestasjonsoppdrag er sentrale? 
 
En annen god venn planlegger å starte opp et investeringsselskap i aksjeselskaps 
form. Han ønsker ikke å velge revisor da han regner med at omsetningen vil bli 
lavere enn grensene for revisjonsplikt, men han spør om du for en "billig penge" 
kan avgi erklæring om at åpningsbalansen og redegjørelsen er utarbeidet i 
samsvar med regnskapslovens bestemmelser.  

 
Oppgave 2 Fratreden  
 

Du har vært revisor i et foretak og har i revisjonsberetningen til selskapet de to siste 
årene omtalt at skattetrekksmidler ikke er behandlet i henhold til lovens bestemmelser. 
Som revisor er du usikker på om det har sammenheng med evnen eller viljen til å ordne 
opp i forholdet.  Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for dine 
vurderinger av om du kan beholde revisjonsoppdraget?  

 
Oppgave 3 Misligheter  
 
a) Under revisjonen hos en klient, som ikke er et lite foretak etter definisjonen i 

regnskapsloven § 1-6, har du avdekket transaksjoner som indikerer underslag av 
eiendeler som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.  

 
Hvem vil du vurdere å kommunisere og eventuelt rapportere dette til, og skal 
kommunikasjonen eller rapporteringen være skriftlig? 

 
b) Under revisjonen av en lokal sparebank, avdekker du at daglig leder har bokført ugyldige 

transaksjoner rundt årsslutt med den hensikt å øke egenkapitalen slik at kravene om 
minste egenkapital i banker kan oppfylles.  

 
Hvem må du varsle, kommunisere eller rapportere til i tillegg til de du har nevnt 
under spm. a) foran?  
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Oppgave 4 Taushetsplikt 
 
Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisors taushetsplikt i tilfellene nedenfor? 
 

a) To aksjonærer hos en klient er uenige om verdien av en post i regnskapet. En av dem 
ber deg som revisor i selskapet om et møte for å få støtte for sitt syn overfor den 
andre aksjonæren.  

 
b) I forbindelse med en rettssak mellom din klient og en av dennes kunder blir du som 

revisor innkalt for å vitne om klientens regnskaps- og forretningsførsel.  
 

Oppgave 5 Egenkapitaltransaksjoner og erstatningsansvar 
 

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisors erstatningsansvar når 
revisor bekrefter mottak av innskudd i annet enn penger etter bestemmelsene i  
asl. § 2-18 annet ledd?  
 

b) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisors erstatningsansvar når 
revisor bekrefter mottak av innskudd i annet enn penger i et kommandittselskap etter 
bestemmelsene i foretaksregisterloven § 4-4 e, jf. § 3-3 nr. 6 og 7?  

 
 


