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SENSORVEILEDNING 

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".  
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Oppgave 1 Aksept av revisjonsoppdrag 
 

a) Spørsmålet er omfattende da det er mange regler som er relevante ved aksept av 
revisjonsoppdrag. Revisor må minst vurdere reglene om uavhengighet og objektivitet 
som omfatter blant annet følgende temaer 

o Egeninteresse for revisor eller revisjonsselskapet som er egnet til å svekke 
revisors uavhengighet og objektivitet, jf. revl. § 4-1 jf § 4-2.  

o Risiko for å kontrollere resultatene av eget arbeid på en slik måte at det er egnet 
til å svekke revisors uavhengighet og objektivitet, jf. revl. § 4-5 

o Om revisor på noe tidspunkt har representert klienten slik at det er egnet til å 
svekke revisors uavhengighet og objektivitet, jf. revl. § 4-5 

o Om det kan forekomme press fra klienten som vil kunne komme til å svekke 
revisors uavhengighet og objektivitet, jf revl. § 4-1 jf § 4-2.  

o Om det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisor, jf. revl. § 4-1.1 andre punktum.  

Revisor må også vurdere forhold omkring revisjonsfirmaets kompetanse, kapabilitet, og 
tilgjengelige ressurser jf. ISQC1 pkt 26.  

Når det gjelder klientens forhold er det hensiktsmessig å innhente noe 
bakgrunnsinformasjon om klienten, herunder for eksempel klientens sist avlagte 
årsregnskap mv. Relevante eksempler på hva som kan være bakgrunnsinformasjon kan 
finnes i ISA 300 vedlegg 1, ISA 315 pkt. 11 og ISA 570 pkt. A2. Forespørsel til tidligere 
revisor må sendes, jf. revl.§ 7-2.  Klientens integritet må vurderes jf ISQC 1 pkt 26 c jf 
A19. Om klienten er betalingsdyktig er også interessant å vurdere, men ikke hjemlet noe 
sted.  

Dessuten må hvitvaskingsrisiko vurderes ihht. kravene i hvitvaskingsloven §§ 5-7. Dette 
omfatter også registrering av visse opplysninger og innhenting av firmaattest og 
legitimasjon.  
 
DnRs etiske regler gjelder for medlemmer av DnR.  

b)  

(i) I henhold til revl. § 4-1 tredje ledd kan årsregnskapet for revisjonspliktige ikke 
revideres av den som har nærstående som nevnt i fjerde ledd som har et forhold 
til den revisjonspliktige som nevnt i annet ledd nr. 2 til 5. Nærstående nevnt i 
fjerde ledd nr 1 jf nr 5 og 3 omfatter ektefelle og ektefelles søsken. I følge annet 
ledd nr 2. omfatter "forhold til den revisjonspliktige" eierandeler i den 
revisjonspliktige. Følgelig kan verken revisor eller revisors ektefelles søsken ha 
eierandeler i revisjonsklienten. Selv om oppgaven ikke gir informasjon om 
eierandelenes vesentlighet, bør kandidatene nevne at bestemmelsene kun 
kommer til anvendelse når eierandelene er vesentlige.  

(ii) Revisjonsfirmaet skal etablere retningslinjer og rutiner for aksept av 
klientforhold som er utformet for å gi revisjonsfirmaet rimelig sikkerhet for at 
revisjonsfirmaet kun aksepterer klientforhold og oppdrag når revisjonsfirmaet 
har kompetanse til å utføre oppdraget, jf ISQC 1 pkt. 26 a  
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(iii) Dersom en revisor påtar seg oppdraget i strid med forrige revisors råd skal 
begrunnelse for dette dokumenteres jf. revisorloven § 7-2 tredje ledd jf § 5-3 
annet ledd.  

(iv) Revisorloven og DnRs etiske regelverk inneholder ingen bestemmelser som 
direkte regulerer det å påta seg revisjonsoppdrag for venner. Prinsipielt sett kan 
din objektivitet svekkes i slike situasjoner. Bestemmelsen om" særlige forhold 
som er egnet til å svekke tilliten til revisor" i revisorlovens § 4-1 første ledd annet 
punktum har derfor relevans.  

c)  

Bestemmelsene det er referert til foran under oppgave b) (iv) er relevante også 
her. I tillegg kommer momentet om "billig penge" som de beste kandidatene bør 
diskutere. Det er ingen regler som forbyr gratis revisjon verken i Revisorloven 
eller i DnRs etiske regler. Revisorloven § 4-6 andre ledd tilsier at honorar ikke 
kan være betinget eller helt eller delvis av leveranser av annet enn revisjon. I 
dette tilfellet er betingelser knyttet til honoraret, annet enn at det skal være billig, 
ikke nevnt.  

 

Oppgave 2 Fratreden  

Det følger av revl. § 7-1 første ledd at revisor har en plikt til uten ugrunnet opphold å si 
fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisor under sitt arbeid har 
avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er 
underlagt, og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på 
forholdene.  

 

Oppgave 3 Misligheter  
 

a) 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 pkt 40. Oppgaven gir ikke 
informasjon om ledelsen er involvert i underslaget. Hvis ledelsen er involvert må revisor 
kommunisere direkte med styret, jf. ISA 240 pkt 41 a.  

 

Kommunikasjonen i hht. 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 pkt 46.  

Dessuten krever revl § 5-2 fjerde ledd nr 3 jf 5-4 at revisor skriftlig påpeker misligheter 

som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet i nummerert brev til selskapets styre.  

Revisor kan i tillegg vurdere å kommunisere forholdet til styret i møte uten daglig leder 

tilstede, jf. revl. § 2-3. Bestemmelsene inneholder ingen krav til skriftlighet. Kravene om 

skriftlighet i revl. § 5-3 første ledd og 5-2 fjerde ledd gjelder i tillegg til denne 

bestemmelsen.  

Revisor kan vurdere å rapportere forholdet til politiet ihht. bestemmelsene i revl. § 6-1 

fjerde ledd. Rapportering til politiet etter disse bestemmelsene avhenger av at 

betingelsene for rapportering som fremgår av bestemmelsene, er oppfylt. Det er ingen 
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krav om, men antagelig et godt råd, at slik rapportering gjøres skriftlig. Kravene om 

skriftlighet i revl. § 5-3 første ledd og 5-2 fjerde ledd gjelder i tillegg til denne 

bestemmelsen. 

Revisor kan ha plikt til å rapportere etter bestemmelsene i hvitvaskingsloven § 17. 

Rapporteringen må være skriftlig.   

Forholdet kan være grunnlag for en bemerkning i revisjonsberetningen etter 

bestemmelsene i revl. § 5-6 jf ISA 705 eller 706. Konklusjon avhenger av profesjonelt 

skjønn.  

b) I dette tilfelle ser det ut til at banken har for lite egenkapital til å oppfylle kravene i 

regelverket for sparebanker. I tillegg til instansene som er omtalt foran må revisor 

rapportere dette forholdet til Finanstilsynet, jf ftl. § 3a første ledd nr 1 og nr 2 og kanskje 

også nr. 3.  

 

Oppgave 4 Taushetsplikt 
 
a) Revisor skal i første rekke rapportere til aksjonærene gjennom revisjonsberetningen, jf 

revl. § 5-6, men plikter, innenfor rammen av oppdraget, å gi opplysninger om forhold 

vedrørende den revisjonspliktige som revisor har fått kjennskap til under revisjonen når 

dette kreves av en aksjeeier på generalforsamlingen. Plikten til å gi opplysninger gjelder 

ikke dersom de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for den 

revisjonspliktige. Aksjeeier må kreve opplysningene i generalforsamlingen, og 

opplysningene må gis i generalforsamlingen, jf revl. § 6-2.  

 

b) Revisor har alminnelig vitneplikt jf lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i 

sivile tvister og lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. I rettsalen vil 

revisorlovens regler om taushetsplikt ikke gjelde.  

 

Oppgave 5 Egenkapitaltransaksjoner og erstatningsansvar 
 

a) For aksjeselskaper følger det av asl § 2-19 første ledd at revisor er solidarisk ansvarlig for 

det som måtte mangle av aksjeinnskudd som i meldingen til foretaksregisteret er 

bekreftet innbetalt. Det objektive ansvaret omfatter mangler, mens verdsettelsen som 

oppgaven ikke spør etter, er omfattet av de generelle erstatningsrettslige reglene, jf. revl. 

§ 8-1. 

b) Lovgiver har ikke pålagt revisor å kontrollere eller uttale seg om verdien av innskuddene. 

Ansvaret må derfor kun omfatte mottak av innskuddet. Verken selskapsloven eller 

foretaksregisterloven har bestemmelser om objektivt ansvar slik som aksjeloven har. 

Dette innebærer at erstatningsansvaret må følge av de generelle erstatningsrettslige 

reglene, jf. revl. § 8-1.  

Erstatningsansvaret for revisor er knyttet til skade voldt "under utførelsen av sitt 

oppdrag". Erstatningsansvaret omfatter i prinsippet ethvert oppdrag 

revisor/revisjonsselskapet utfører for klienten, enten det er lovpliktig revisjon eller 
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rådgivning eller andre tjenester, se innst. O nr. 25 (1998-99) s. 62. For at 

erstatningsansvar skal kunne ilegges, kreves det at flere kriterier er oppfylt:  

– det skal være utført en skadevoldende handling som 

– resulterer i et økonomisk tap, og  

– det skal være adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og 

det oppståtte tap.  

 

Alle disse kriteriene må være oppfylt for at erstatningsansvaret inntrer.  

 


