
 

SENSORVEILEDNING 
PRAKTISK PRØVE I 

REVISJON 
 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

Torsdag 1. november 2012 

 

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 gjennomføres som hjemmeeksamen. Dette innebærer mulighet for 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”. 

 

  



Oppgave 1 

Sensorveiledning oppgave 1 a)  

Hensikten med spørsmålet er å teste om kandidaten er kjent med at det finnes regler for skriftlig 
dokumentasjon av retningslinjer og rutiner av revisjonsfirmaers kvalitetskontrollsystem. Reglene finnes 
i revisorloven kapittel 5b, ISQC 1 - "Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og 
forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester" pkt. 17 
ff og ISA 220 – ”Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper” pkt. 2.  

Sensorveiledning oppgave 1 b) 

Reglene finnes i revisorloven kap. 4, § 7-2, ISQC 1 - "Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører 
revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede 
tjenester" pkt. 26 – 28 og ISA 220 – ”Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper” pkt. 12 – 13 og 24 og 
Hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift. Revisor bør stikkordsmessig vurdere følgende temaer:  

i. Sin egen og revisjonsfirmaets uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4 med tilhørende forskrift 
og DnRs etiske regler. 

ii. Revisjonsfirmaets kompetanse, kapabilitet og ressurser, jf. ISQC 1 pkt. 26 a. 
iii. Det er hensiktsmessig å opparbeide noe kunnskap om klienten som grunnlag for videre 

vurderinger. Dette er relevant både for vurderingene av revisjonsselskapets egne forhold og for 
vurderingene av forretningsrisikoen ved å betjene oppdraget. En rekke vurderingstemaer kan 
være relevante her. Hvor mye kunnskap som innhentes vil være individuelt og er gjenstand for 
revisors skjønn. Relevante eksempler kan finnes i ISA 300 vedlegg 1, ISA 315 pkt. 11 og ISA 570 
pkt. A2.  

iv. Det må rettes en forespørsel til eventuell tidligere revisor dersom selskapet er revidert tidligere 
jf. revisorloven § 7-2.  

v. Forhold omkring klientens integritet. Relevante vurderingstemaer finnes blant annet i ”ISQC1- 
Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av 
regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester” punkt 26 c jf. punkt A19. 

vi. DnRs etiske regler kapittel 220 krever dessuten at eventuelle interessekonflikter identifiseres.  
vii. Det må gjennomføres risikobasert kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket 

viii. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen konklusjoner som er trukket med hensyn til 
aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag jf. ISA 220 – ”Kvalitetskontroll av 
revisjon av regnskaper” pkt. 24.  

 

Sensorveiledning oppgave 1 c)  

Reglene finnes i revisorloven kapittel 5a og revisorforskriftens kapittel 5-a. 

Oppgave 2 

Sensorveiledning oppgave 2 a)  

Reglene er nærmere beskrevet i ISA 240 punkt 31 – 33. Det forventes at kandidatene redegjør kort for 
de sentrale handlingene.  

Sensorveiledning oppgave 2 b) 

Det siktes her til kravet i ISA 240 pkt. 26 og 47 og dokumentasjonskravene som følger av disse.  

  



Sensorveiledning oppgave 2 c) 

 Regnskapsavleggelse  

o regnskapsloven § 3-4 tredje ledd: “Årsregnskapet og årsberetningen skal være på 
norsk. Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at årsregnskapet 
og/eller årsberetningen kan være på et annet språk”. 

 Revisjonsberetningen 

o revisorloven § 5-6 første ledd: “Revisjonsberetning for revisjonspliktige skal være på 
norsk med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe 
annet. “ 

o revisorforskriftens § 5-2: “Dersom den revisjonspliktige er gitt tillatelse i medhold av 

lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 3-4 tredje ledd annet 
punktum til å avgi årsregnskap på annet språk enn norsk, kan revisjonsberetningen 
avgis på det samme språket.” 

 

Oppgave 3 

Sensorveiledning oppgave 3)  

Reglene finnes i revisorloven § 8-1. Etter alminnelig norsk erstatningsrett må tre grunnvilkår være 

oppfylt for at en skadelidt skal bli tilkjent erstatning: 

1. Den må foreligge et økonomisk tap. 

2. Skadevolderen må ha foretatt en ansvarsbetingende handling eller det må foreligge et annet 

ansvarsgrunnlag. 

3. Det må være adekvat årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende 

handlingen. 

 

Bestemmelse om solidaransvar mellom oppdragsansvarlig revisor og revisjonsselskapet finnes i 

revisorloven § 8-1 annet ledd. Dessuten gjelder bestemmelsene om lempning i revisorloven § 8-2.  

Oppgave 4 

Oppgave 4a og 4b inneholder ikke opplysninger om regnskapsspråk, om selskapene er små, 
mellomstore eller store eller typen regnskapssoppstillinger som er med i regnskapet slik at kandidaten 
kan ta nødvendige forutsetninger. Forutsetningene som tas vil ikke påvirke det prinsipielle i 
besvarelsen.  

Sensorveiledning til oppgave 4a) 

Opplysningen i oppgaven er at det foreligger vesentlige feil i regnskapet som ikke er, eller vil bli rettet. 
På bakgrunn av dette bør revisjonsberetningen inneholde en modifisert konklusjon om regnskapet. 
Konsekvensen for revisjonsberetningen av opplysningene i oppgaven med relevans for registrering og 
dokumentasjon er ikke like klare, og det åpner for at kandidaten kan konkludere både med modifisert 
konklusjon og umodifisert konklusjon.  

Det sentrale i besvarelsen av oppgaven er hvordan revisjonsberetningen skal utformes når 
konklusjonen modifiseres (hvilke elementer som skal tas med i revisjonsberetning med 
modifikasjoner). Ved modifikasjoner skal grunnlaget for modifikasjonen tas inn som et eget avsnitt 
med beskrivelse av avviket, beløpsmessig virkning (kr xxx) på aktuelle regnskapsposter, skattekostnad, 
resultatregnskapet og egenkapitalen. Delene i revisjonsberetningen som avviker fra normalberetningen 
skal være markert, som i eksemplet nedenfor.  

http://127.0.0.1:8080/revisjon/browse.aspx?sDest=gL19980717z2D56z2EzA73z2D4


Forslaget til revisjonsberetning, nedenfor, inneholder begge forholdene hvor det er aktuelt å ta 
forbehold. Forslaget er et eksempel og kandidatene kan utforme forbeholdsteksten annerledes, men må 
minimum ha med elementene som er markert i gult.  

Selv om det ikke er den mest naturlige løsningen, må det aksepteres at kandidaten forutsetter at 
feilinformasjonen er ”gjennomgripende” og utformer en revisjonsberetning med negativ konklusjon på 
årsregnskapet og anbefaling om at regnskapet ikke fastsettes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til generalforsamlingen i ABC AS 

Revisors beretning  

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for ABC AS, som viser et overskudd på kr xxx. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og 
andre noteopplysninger. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet  

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder 
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører 
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i 
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at 
årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik 
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige 
etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon med forbehold. 

Grunnlag for konklusjon med forbehold 

Selskapet har ikke foretatt avskrivninger av varige driftsmidler, noe som etter vår mening er et brudd på 
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Basert på lineære avskrivninger med x % årlig avskrivning for 
bygninger og x % for andre driftsmidler, ville avskrivningskostnaden for regnskapsåret blitt kr xxx. Følgelig ville 
de varige driftsmidlers regnskapsførte verdi blitt redusert med kr xxx, skattekostnaden blitt redusert med kr 
xxx og årsoverskuddet og egenkapitalen redusert med kr xxx.  

Konklusjon med forbehold 



Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet ”Grunnlag 
for konklusjon med forbehold”, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den 
finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 2011, og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med 
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 

Selskapets dokumentasjon av reisekostnader for ansatte er mangelfull og rutiner for registrering av 
innberetningspliktige godtgjørelser knyttet til forretningsreiser er mangelfulle. De beskrevne forhold 
representerer brudd på bokføringslovens bestemmelser.  
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 ”Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”, mener vi at ledelsen, med unntak av 
forholdet som beskrevet i avsnittet ovenfor, har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Oslo, 15. juni 2012 
Revisjonsselskapet AS 
 
 
 
NN 
Tittel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

Sensorveiledningen oppgave 4 b) 

Vurderingen av om avdekkede feil er vesentlige og/eller vesentlig og gjennomgripende for regnskapet er 
i mange tilfeller vanskelig. I denne oppgaven representerer imidlertid de beskrevne feilene, selv om de 
er begrenset til spesifikke regnskapsposter en betydelig del av regnskapet, kfr. ISA 705 pkt. 5a), slik at 
kandidatene bør konkludere med at feilene i regnskapet er både vesentlige og gjennomgripende. I 
mangel av utfyllende informasjon om balansen og resultatoppstillingen forøvrig, må det likevel godtas 
at en kandidat begrunner og tar forutsetning om at feilinformasjonen i sum ikke er gjennomgripende og 
utformer en revisjonsberetning med forbehold om manglende avskrivning, overvurdering av 
varelageret og overvurdering av kundefordringene. 

Da de avdekkede feilene i oppgaven representerer kjente tallstørrelser og i beskrivelsen er benevnt som 
vesentlige bør kandidatene konkludere med negativ konklusjon på årsregnskapet og anbefale at 
regnskapet ikke bør fastsettes som selskapets regnskap. Begrunnelsen for at regnskapet ikke bør 
fastsettes er at selskapet på bakgrunn av tilgjengelig informasjon kan fremstille et bedre (riktig) 
regnskap. Årsakene til at de avdekkede feilene ikke er rettet er ikke oppgitt i oppgaven. Selv om 
årsakene til dette ikke er relevant for løsningen av oppgaven, kan kandidatene tillates å spekulere i 
dette. 

En negativ konklusjon om årsregnskapet får også konsekvenser for uttalelsen om årsberetningen da 
tallene som vil bli omtalt i årsberetningen er de samme tallene som i regnskapet som revisor positivt 
har fastslått å være feil. Tenkningen rundt denne konklusjonen kan variere slik at noen kandidater kan 
tenkes å dele konklusjonen og konkludere separat på spørsmålene om konsistens, fortsatt drift og 
forslaget om anvendelse av overskudd. Det er også en akseptabel løsning.  

Det sentrale i besvarelsen av oppgaven er hvordan en revisjonsberetning skal utformes når 
konklusjonen modifiseres (hvilke elementer som skal tas med i revisjonsberetning med 
modifikasjoner). Ved modifikasjoner skal grunnlaget for modifikasjonen tas inn som et eget avsnitt 
med beskrivelse av avviket, beløpsmessig virkning (kr xxx) på aktuelle regnskapsposter, skattekostnad, 
resultatregnskapet og egenkapitalen. Delene i revisjonsberetningen som avviker fra normalberetningen 
skal være markert, som i eksemplet nedenfor.  

Forslaget til revisjonsberetning, nedenfor, inneholder beskrivelse av de aktuelle forholdene, modifisert 
konklusjon og en anbefaling om at regnskap ikke fastsettes som selskapets årsregnskap. Forslaget er et 
eksempel og kandidatene kan utforme teksten annerledes, men må minimum ha med elementene som 
er markert i gult.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Til generalforsamlingen i XYZ AS 

Revisors beretning  

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for XYZ AS, som viser et overskudd på kr xxx. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og 
andre noteopplysninger. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet  

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder 
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører 
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i 
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at 
årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik 
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige 
etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår negative 
konklusjon. 

Grunnlag for negativ konklusjon 

Selskapet har ikke foretatt avskrivninger av varige driftsmidler, noe som etter vår mening er et brudd på 
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Basert på lineære avskrivninger med x % årlig avskrivning for 
bygninger og x % for andre driftsmidler, ville avskrivningskostnaden for regnskapsåret blitt kr xxx. Følgelig ville 
varige driftsmidlers regnskapsførte verdi blitt redusert med kr xxx.  

Selskapet har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, noe som etter 
vår mening er et brudd på regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Dersom varelageret hadde 
vært regnskapsført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, ville varelageret blitt nedskrevet med kr 
xxx. 

Selskapet kundefordringer er ikke regnskapsført til det laveste av pålydende og virkelig verdi, noe som etter vår 
mening er et brudd på regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Dersom kundefordringene hadde 
vært regnskapsført til det laveste av pålydende og virkelig verdi, ville kundefordringene blitt nedskrevet med kr 
xxx. 

Dersom det hadde blitt gjennomført avskrivninger av varige driftsmidler, og nedskrivninger av varelager og 
kundefordringer ville skattekostnaden blitt redusert med kr xxx og årsoverskuddet og egenkapitalen blitt 
redusert med kr xxx.  

 



Negativ konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet, på grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag 
for negativ konklusjon», ikke avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ikke et rettvisende bilde av den 
finansielle stillingen til  XYZ AS per 31. desember 2011 eller av selskapets resultater og kontantstrømmer for det 
avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

Vi mener at årsregnskapet, slik det foreligger, ikke bør fastsettes som selskapets årsregnskap for 2011.  

Uttalelse om øvrige forhold 

Negativ konklusjon om årsberetningen  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, på grunn av forholdet beskrevet under 
avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon» ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, 
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet, 
men ikke i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 ”Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”, mener vi at ledelsen har oppfylt sin 
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger 
i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 15. juni 2012 
Revisjonsselskapet AS 
 
 
 
NN 
Tittel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Oppgave 5 

Ligningsloven § 4-5 krever at revisor i revisjonspliktige foretak skal underskrive foretakets 
næringsoppgave. Skattedirektoratet har utdypet kravet i Skd nr. 11/01 av 17. april 2001.  
 
Med sin underskrift bekrefter revisor at årsregnskapet som er gjengitt på sidene 2 og 3 er revidert og at 
det er eller planlegges avgitt revisjonsberetning med positiv konklusjon uten forbehold av betydning for 
skatte- eller avgiftsmessige forhold. Underskriften innebærer dessuten at revisor attesterer de spesielle 
skatte- og avgiftsmessige opplysningene som er gjengitt på sidene 1 og 4, samt i eventuelle vedlegg, og 
at formelle krav mht. registrering od dokumentasjon av regnskapsopplysninger er oppfylt og at det er 
etablert betryggende systemer for beregning og innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift mv., 
samt at systemene er gjenstand for betryggende kontroll.  

 
For revisors arbeid gjelder attestasjonsstandard (SA) 3801, “Revisors kontroll av og rapportering om 
grunnlag for skatter og avgifter”.  
 
Dersom revisor mener at næringsoppgaven ikke er utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter skal 
revisor unnlate å attestere. Dersom revisor velger å unnlate å underskrive, må revisor gi en begrunnelse 
overfor den revisjonspliktiges ledelse i form av nummererte brev, jf. revisorloven § 5-2 fjerde ledd jf. § 
5-4. § 6-2 fjerde ledd siste punktum.  
 
 


