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PRAKTISK PRØVE I 

REVISJON 
 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

Torsdag 29. oktober 2015 

 

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 Revisjon av børsnotert selskap 

Du er revisor i et allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs.  

Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisjonsselskaper og deg som revisor ved revisjon av 

denne type selskap i tillegg til de bestemmelser og reguleringer som gjelder for øvrige 

allmennaksjeselskap? Se bort fra eventuelle særregler i allmennaksjelov og regnskapslov. 

 

Oppgave 2 Uavhengighet  

Hvordan påvirker nedenstående eksempler din uavhengighetsvurdering? 

a) Det er et eksternt styremedlem i revisjonsselskapet hvor du er ansvarlig revisor. Ektefellen til 

dette styremedlemmet blir ansatt som økonomidirektør hos en av dine revisjonsklienter. 

Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for din uavhengighetsvurdering?   

 

b) Revisjonsselskapet hvor du er ansvarlig revisor, er valgt til revisor for en idrettsforening. Du 

er utpekt som oppdragsansvarlig revisor på oppdraget. Revisjonsselskapet inngår en avtale 

hvor revisjonsklienten skal motta et ikke ubetydelig beløp mot profilering av 

revisjonsselskapet. Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for din 

uavhengighetsvurdering? 

 

c) Du og din ektefelle blir av en av dine revisjonsklienter invitert til et større idrettsarrangement i 

utlandet. Alle kostnader skal dekkes av klienten. Hvilke bestemmelser og reguleringer legger 

du til grunn for dine vurderinger av om du kan ta imot invitasjonen?   

 

Oppgave 3 Revisjonsberetning  

Ved revisjon av årsregnskapet til ABC AS for regnskapsåret 2014 har du avdekket at selskapets 

regnskapsmateriale oppbevares hos selskapets morselskap i USA uten at det er søkt om tillatelse til 

dette. Regnskapsmaterialet blir makulert etter tre år i tråd med konsernets retningslinjer. 

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer er relevante for utformingen av revisjonsberetningen i 

dette tilfelle?  

b) Dersom du konkluderer med at revisjonsberetningen må modifiseres, angi hvilke deler av 

revisjonsberetningen som i tilfelle skal endres og hvilke endringer som eventuelt må gjøres. 

c) Dersom du konkluderer med at revisjonsberetningen må modifiseres, hvilke andre vurderinger 

er det naturlig å gjøre?  

 

Oppgave 4 Vurdering av lover og forskrifter 

Du er revisor for et tannlegekontor som er organisert som et aksjeselskap. En rekke lover og forskrifter 

er relevante for dette selskapet i tillegg til de du normalt forholder deg til når du reviderer 

aksjeselskaper. Lovene og forskriftene omfatter blant annet smittevern, oppbevaring av legemidler og 

håndtering av kjemikalier og løsemidler, krav om amalgamavskiller, ventilasjon, strålevern, 

internkontroll, etiske regler for tannleger etc. Brudd på bestemmelsene kan føre til bøter og/eller 

inndragning av tannlegelisensen.  

 

Angi hvordan du vil ta hensyn til disse lovene og forskriftene i planleggingen av din revisjon. 
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Oppgave 5 Hvitvasking  

Som ansvarlig revisor fanger du opp en artikkel i dagspressen om at en profilert tidligere utenlandsk 

politiker skal holde en omfattende foredragsserie i Norge. Grunnlaget for artikkelen er de meget høye 

honorarene vedkommende mottar pr foredrag. Senere samme dag mottar du henvendelse om et 

oppdrag fra en agent som representerer den tidligere politikeren. Oppdraget dreier seg om 

skatterettslig, selskapsrettslig og regnskapsrettslig rådgivning i forbindelse med den kommende 

foredragsserien. Du kjenner ikke agenten eller politikeren fra tidligere annet enn fra medieomtale.  

a) Hvilke regler gjelder for kundekontroll i dette tilfelle?  

 

Du vurderer det slik at du kan påta deg rådgivningsoppdraget. Under arbeidet med rådgivningen blir 

du kjent med at den tidligere politikeren mottar betydelige beløp til sin norske bankkonto fra en konto 

i et skatteparadis. Agenten opplyser at beløpene har sammenheng med en nylig gjennomført 

foredragsserie i USA og at det er praktisk å føre dem gjennom den nyopprettede kontoen i Norge siden 

foredragsseriene ligger så nært i tid og fordi honorarene ikke er skattepliktige til USA. Når du nevner 

dette for en kollega fra samme revisjonsnettverk i USA, får du vite at det ikke er gjennomført noen 

slik foredragsserie. Du synes oppdraget fremstår uvanlig, og du ser at det kan være grunn til å 

mistenke at kontoen blir benyttet til hvitvasking.  

 

b) Forklar hvilke plikter du som revisor har i dette tilfellet.  

 

 


