
 

1 
 

PRAKTISK PRØVE I 

REVISJON 
 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

24. november 2016 

 

kl. 09.00 – 19.00* 

 

*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 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 Estimater og rapportering 

Du er revisor i et norsk aksjeselskap.  

Selskapet er et offshore rederi og har en flåte med offshore- og subsea-skip. For tiden erfarer selskapet 

synkende oljepriser med dertil reduserte rater og stadig flere skip av tilsvarende type som selskapet 

disponerer må gå i opplag. Selskapet innhenter markedsverditakster for hvert av sine skip fra tre 

skipsmeglere pr 31.12 2015. For skip hvor skipsmeglernes anslåtte markedsverdi er lavere enn 

bokførte verdier gjennomfører selskapet en bruksverdiberegning.   

Spørsmål 

a) Hvilke bestemmelser i relevante revisjonsstandarder gjelder for revisjon av selskapets 

bruksverdiberegninger?   

 

b) Selskapet har et banklån hvor låneavtalen krever rapportering av reviderte perioderegnskaper 

hvert kvartal. Ved revisjonen av perioderegnskapet pr 30. september 2016 avdekker du at 

selskapets bruksverdiberegning inneholder en feil i forutsetningene om fremtidig kontantstrøm 

som medfører at bruksverdiberegningen er vesentlig feil. 

 Hvilke bestemmelser gjelder for revisors rapportering i dette tilfelle? 

c) Etter din vurdering er det svakheter i selskapets interne kontrollrutiner som er årsaken til at 

feilen under b) ble gjort og ikke ble avdekket av selskapet selv. 

 

Hvilke bestemmelser om revisors rapportering kommer i dette tilfelle i tillegg til de som er 

angitt under b)? 

 

Oppgave 2 Vesentlighet og noteopplysninger  

Du er revisor i et allmennaksjeselskap som er børsnotert. Selskapet omsetter for kr. 1 000 millioner pr 

år og har et årsresultat før skatt på kr. 110 millioner. Totalbalansen er på kr. 400 millioner og bokført 

egenkapital er kr. 80 millioner. Selskapet er et handelsselskap hvor du har vurdert at en normal 

vesentlighetsgrense kan anvendes. Du har fastsatt vesentlighetsgrensen skjønnsmessig til kr 5 

millioner.  

Du har gjennom revisjonen ikke avdekket feil som påvirker resultat eller balanse, hverken hver for seg 

eller samlet, med beløp som overstiger vesentlighetsgrensen. Du har imidlertid avdekket to forhold 

som ikke er omtalt i noter til årsregnskapet. Disse er: 

1. Daglig leders årslønn er kr 4 millioner pr år. Daglig leder har også en bonusordning som 

vil gi vedkommende en bonus på 10 % av et resultat før skatt som overstiger kr. 100 

millioner. Det er ikke gitt opplysninger i noter til årsregnskapet om daglig leders lønn eller 

bonusordning. Du er av den oppfatning at opplysninger om daglig leders lønn og 

bonusordning vil kunne forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av 

brukerne på grunnlag av regnskapet.  
2. Selskapet kjøpte i løpet av det siste året et nytt forretningsområdesom kvalifiserer som et 

eget segment etter reglene i IFRS 8 – Operating Segments, men som ikke er presentert 

som eget segment i noter til årsregnskapet. Det er i notene vist enkelte resultattall fra 

oppkjøpt virksomhet, men ingen balansetall eller oppkjøpsanalyse. Du er av den 

oppfatning at de manglende opplysningene vil kunne forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet.  

Spørsmål 

Hvilke bestemmelser og reguleringer har du lagt til grunn for vurderingen av de to forholdene? 
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Oppgave 3 Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Du er revisor i et aksjeselskap som nylig er konkurs og et bostyre er oppnevnt. Konkurs ble 

åpnet i april etter at det meste av revisjonen av siste regnskapsår var gjennomført, men før 

revisjonsberetning ble avlagt. Bostyret henvender seg til deg og ber både om informasjon om 

selskapets virksomhet og mere konkret om eksistensen av selskapets varelager, herunder også 

hvilke vurderinger du som selskapets revisor har utført i forbindelse med selskapets varelager.  

 

Spørsmål a) Hvilke regler gjelder for revisors taushetsplikt og opplysningsplikt i dette tilfelle?  

 

Du er revisor i et aksjeselskap med flere aksjonærer og er til stede på selskapets ordinære 

generalforsamling. Under behandlingen av årsregnskapet får du et spørsmål fra en av 

aksjonærene om verdivurderingene av selskapets anleggsmidler. 

 

Spørsmål b) Hvilke regler gjelder for revisors taushetsplikt og opplysningsplikt i dette tilfelle? 

 

Under den samme generalforsamlingen som i spørsmål b) blir det store diskusjoner mellom 

aksjonærene om de foretatte verdivurderingene av selskapets eiendeler. Generalforsamlingen 

blir avbrutt og de største aksjonærene fortsetter i et «eiermøte» hvor du fortsatt er til stede. 

Også i dette møtet får du som revisor spørsmål om verdsettelsen. 

 

Spørsmål c) Hvilke regler gjelder for revisors taushetsplikt og opplysningsplikt i dette tilfelle? 

  

 

Oppgave 4 Revisors uttalelser og redegjørelser ved fisjon 

Du er revisor i et aksjeselskap som fisjoneres pr 1. september 2016 og hvor deler av eiendelene og 

forpliktelsene skal overføres til et selskap som stiftes ved fisjonen. Det foretas en kapitalnedsettelse i 

det overdragende selskap som skal fortsette etter fisjonen. 

Spørsmål a)  

Hvilke uttalelser skal du som revisor avgi i forbindelse med fisjonen og stiftelsen av det nye selskapet?  

Spørsmål b)  

Hvilke bestemmelser regulerer de handlinger revisor må utføre som grunnlag for disse uttalelsene og 

hva krever disse bestemmelsene at revisor gjør? (Se bort fra innledende handlinger, vurdering av 

uavhengighet, planlegging, generelle risikovurderingshandlinger, engasjementsbrev og revisors 

villighetserklæring i det overtagende selskapet dersom dette selskapet skal ha revisor.)  

 


