
 

1 
 

SENSORVEILEDNING  

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 

 

a) Bruksverdiberegninger for virkelig verdi på skip innebærer bruk av en rekke estimater, hvor 

de viktigste er forventede fremtidige kontantstrømmer, skipenes gjenværende levetid og valg 

av diskonteringsrente.  

 

ISA 540 regulerer revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi. 

Standarden angir 4 mulige metoder for revisjon (ISA 540 punkt 13). Når ledelsens 

forutsetninger er sentrale, vil revisor ofte anvende metoden «teste hvordan ledelsen har 

utarbeidet regnskapsestimatet og dataene som regnskapsestimatet er basert på» (ISA 540 

punkt 13, b). I lys av dette må revisor vurdere hvorvidt den anvendte målemetoden er 

hensiktsmessig og om forutsetningene som er brukt av ledelsen er rimelige. 

 

For å vurdere om den anvendte målemetoden er hensiktsmessig kan man sammenligne 

benyttet modell med modeller som er i bruk i bransjen og anerkjente kontantstrømmodeller og 

kontrollere at den inneholder de elementer som bør være med. 

 

For å teste de forutsetninger som er benyttet er det naturlig å vurdere forutsetningene for de 

fremtidige kontantstrømmene (vedtatte budsjetter for de nærmeste årene, eksisterende 

kontrakter og deres gjenværende løpetider, priser og aktivitetsforventninger mv) samt skipenes 

avskrivningstid, basert på selskapets eget tallmateriale og eksterne kilder der dette er 

tilgjengelig. Når det gjelder budsjetter, er det viktig å danne seg en oppfatning av ledelsens 

historiske treffsikkerhet. 

Benyttede forutsetninger ved beregningen av diskonteringsrenten vurderes opp mot ekstern 

informasjon om rentenivå, risikopremie for denne type selskap, selskapets gjeldsgrad og 

gjeldsrentenivå, mv. 

 

Modellen må kontroll regnes for å kontrollere om den er matematisk korrekt. 

 

Revisor vil også se på ledelsens vurderinger av estimeringsusikkerhet ved å gjennomgå 

sensitivitetsanalyser hvor sentrale forutsetninger varierer innenfor et rimelig utfallsrom. 

 

I tråd med ISA 540 punkt 9 vil også ledelsens forutsetninger i tidligere års 

bruksverdiberegninger sammenlignes med utviklingen det/de påfølgende års utvikling for å 

gjøre en vurdering av ledelsens evne til å gjøre gode/fornuftige vurderinger om fremtiden. 

 

b) Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet skal etter Revisorloven § 5-2, jfr § 5-4 

skriftlig påpekes i nummerert brev til selskapets styre. 

 

ISA 260 punkt 16 angir at betydelige funn som revisor avdekker ved revisjonen skal 

kommuniseres med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i selskapet. For 

aksjeselskaper vil dette normalt være styret. En avdekket feil som angitt i oppgaven vil 

utvilsomt være et betydelig funn som skal kommuniseres. ISA 260 punkt 19 angir at 

kommunikasjonen skal være skriftlig dersom revisor vurderer at muntlig kommunikasjon ikke 

er hensiktsmessig. Ifølge ISA 260 punkt 21 skal kommunikasjonen skje i rett tid. Etter ISA 

260. A40 vil det innebære kommunikasjon så snart som mulig. 

 Enten revisor utfører en revisjon som skal gi betryggende sikkerhet eller forenklet 

revisorkontroll etter ISRE 2410, må revisor vurdere om en vesentlig feil i regnskapet får 

betydning for innholdet i uttalelsen.  

 Ved full revisjon angir ISA 705 – Modifikasjon i konklusjonen i den uavhengige revisors 

beretning, hvordan forholdet skal omtales i revisjonsberetningen og hvordan forholdet skal 

kommuniseres. En vesentlig feil vil kunne gi en konklusjon med forbehold etter ISA 705 
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punkt 7, eller dersom feilen ansees å være gjennomgripende for regnskapet, en negativ 

konklusjon etter ISA 705 punkt 8. Tilsvarende som i ISA 260 krever ISA 705 punkt 29 at 

revisor skal kommunisere omstendighetene rundt den modifiserte konklusjonen og hvordan 

det vil bli beskrevet i revisjonsberetningen. 

 ISRE 2410 gir tilsvarende bestemmelser og angir i punkt 46 at en ikke korrigert vesentlig feil 

skal medføre en konklusjon med forbehold, eller en negativ konklusjon etter punkt 47 dersom 

feilen ansees å være gjennomgripende. Etter ISRE 2410 punkt 38 skal revisor kommunisere 

forholdet som vil kunne gi en modifisert konklusjon «så snart som mulig til riktig 

ledelsesnivå». Dersom ledelsen ikke reagerer tilfredsstillende innen rimelig tid, sier punkt 39 

at revisor skal informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll muntlig eller 

skriftlig så snart som praktisk mulig. 

 

c) I henhold til revl. § 5-2 jf. § 5-4 skal revisor skriftlig påpeke i nummererte brev feil og 

mangler ved organiseringen av og kontrollen med formuesforvaltningen. 

 

Når det avdekkes vesentlige mangler i selskapets internkontroll skal revisor følge kravene i 

«ISA 265 – Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar 

for styring og kontroll, samt ledelsen».  ISA 265 punkt 9 krever rettidig skriftlig 

kommunikasjon av forholdet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, mens 

punkt 10 sier at revisor rettidig også skal kommunisere forholdet til ledelsen på 

hensiktsmessig nivå. I punkt 11 angis forhold kommunikasjonen skal inkludere, herunder 

beskrivelse av manglene og deres mulige effekter samt tilstrekkelig informasjon til at 

mottageren kan forstå bakgrunnen for kommunikasjonen. 

 I ISRE 2410 punkt 42 sies det tilsvarende at revisor må kommunisere relevante forhold av 

interesse for styring og kontroll som fremkommer under en begrenset revisjon av et 

delårsregnskap til dem som har ansvar for styring og kontroll. 

 

 

Oppgave 2 Vesentlighet og noteopplysninger  

Generelt  

Etter ISA 320 punkt 10 skal revisor fastsette vesentlighet for regnskapet totalt sett til bruk for 

gjennomføringen av revisjonen. Tilleggsopplysninger og noter er en integrert del av et regnskap slik at 

samme vesentlighetsgrense som er fastsatt for regnskapet også vil omfatte noter. Revisor har i dette 

tilfelle ved hjelp av skjønn kommet til at tallmessig informasjon i størrelsesorden kr. 5 millioner skal 

anses for å være vesentlig.  

ISA 450 punkt 11 (a) sier at revisor skal vurdere både størrelsen på og typen feilinformasjon og 

omstendighetene rundt disse ved avgjørelsen om feilinformasjonen er vesentlig eller ikke. I følge ISA 

450. A21 kan omstendighetene knyttet til visse tilfeller av feilinformasjon medføre at revisor vurderer 

dem som vesentlige, enkeltvis eller sammen med annen feilinformasjon akkumulert under revisjonen, 

selv om de ligger under vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett.  

Ad pkt. 1: 

Omstendigheter som kan påvirke vurderingen kan for eksempel være feilinformasjonen som påvirker 

etterlevelsen av regulatoriske krav. Opplysninger om ytelser til ledende personer er ifølge 

regnskapsloven § 7-44 obligatorisk og kan ikke utelates fra regnskapet. Den tallfestede 

vesentlighetsgrensen vil således ha liten betydning for revisors vurdering av de manglende 

opplysninger om lønn og bonus.  
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Ad pkt. 2: 

Segmentinformasjon er et av områdene i revisjonsstandardene revisor skal rette oppmerksomhet mot, 

jf. ISA 501.13 og det gis opplysninger i oppgaveteksten om at informasjonen skulle ha vært gitt. Det 

gis ingen tallmessig informasjon. ISA 450. A21 og praksis innebærer at obligatoriske opplysninger 

som er utelatt normalt vil representere en vesentlig feil.  

 

 

Oppgave 3 Taushetsplikt og opplysningsplikt 

 

 

a) Revisorlovens kapittel 6 regulerer revisors taushetsplikt og opplysningsplikt. Revisor og 

revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de under sin virksomhet får kjennskap til med 

mindre annet følger av lov, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten 

ikke skal gjelde.  

 

Ved konkurs gjelder bestemmelser om opplysningsplikt i revisorloven § 6-2 femte ledd andre 

punktum: Er den revisjonspliktiges bo tatt under konkursbehandling, gjelder konkursloven § 

101 fjerde ledd. Konkurslovens §101 fjerde ledd angir at konkurslovens §18a gjelder for 

revisors bistandsplikt. Konkursloven §18a sier at revisor har plikt til å bistå bostyret ved å 

utlevere regnskaper og regnskapsmateriale for selskapet samt å bistå bostyret med å gi 

opplysninger om selskapets regnskaps- og forretningsførsel. Lovparagrafen opphever også 

revisors taushetsplikt etter revisorlovens § 6-1 for at bistandsplikten etter konkursloven §18a 

kan oppfylles. 

 

Umiddelbart kan bestemmelsen synes å gi bostyret en meget vidtgående rett, men reglene er 

gitt for å gi bostyret en mulighet til å få opplysninger om skyldneren, ikke for å gi 

gjeldsnemnden en raskere mulighet for å granske revisor eller regnskapsfører selv. Det er bare 

«regnskaper og regnskapsmateriale vedrørende skyldneren» som kan kreves utlevert. I dette er 

ment å ligge en begrensning mot revisors egenproduserte materiale. Tilsvarende omfatter det å 

gi «opplysninger om selskapets regnskaps- og forretningsførsel» ikke at revisor er pliktig til å 

opplyse bostyret om revisors egne vurderinger.  

 

I oppgavens situasjon plikter således revisor å gi bostyret bilag, regnskaper og annet originalt 

regnskapsmateriale revisor måtte ha ved konkursåpning, herunder eventuelle varelagerlister 

eller annet materiale selskapet har utarbeidet i forbindelse med vurderinger av varelageret. 

Kopier av dokumentasjon revisor måtte ha er revisjonsbevis og er således revisors 

arbeidspapirer og omfattes derfor ikke av utleveringsplikten. 

 

Revisor kan gi opplysninger om selskapets regnskaps- og forretningsførsel, normalt begrenset 

til hva revisor har kjennskap til gjennom sitt revisjonsarbeid. Revisor kan redegjøre for 

selskapets vurderinger av varelageret. Revisors egne vurderinger er det imidlertid ikke plikt til 

å gi opplysninger om. 

 

b) Revisorloven § 6-2 første ledd angir at revisor har plikt til å gi opplysninger på et selskaps 

generalforsamling om forhold revisor har fått kjennskap til under revisjonen når en aksjonær 

krever dette.  Opplysningsplikten gjelder ikke i de tilfeller hvor opplysningene ikke kan gis 

uten uforholdsmessig skade for selskapet. Unntaket må sees i sammenheng med den 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19840608z2D58z2EzA7101z2E4
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19840608z2D58z2EzA7101z2E4
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informasjonen som generalforsamlingen har krav på etter aksjeloven § 5-15. Revisor er ikke 

direkte nevnt i denne bestemmelsen men revisors opplysningsplikt ligger innenfor den 

rammen aksjeloven § 5-15 setter.   

 

c) Spørsmål fra en aksjonær utenfor generalforsamlingen faller utenfor opplysningsplikten i 

revisorloven § 6-2 slik at den vanlige taushetsplikten er gjeldene i «eiermøtet». Dersom 

vedkommende aksjonær er medlem i bedriftsforsamlingen, kontrollkomiteen eller styret kan 

revisor kreve å få gi svar i møte i vedkommende organ jf. revisorloven § 6-2 andre ledd. 

 

 

Oppgave 4 Revisors uttalelser og redegjørelser ved fisjon 

 

a) Ved en fisjon med kapitalnedsettelse og nydannelse er det tre uttalelser revisor skal avgi. 

Disse er: 

1. Uttalelse om utkast til åpningsbalanse for overtagende selskap. Aksjeloven § 14-4 viser til 

aksjeloven § 13-6 hvor det i første ledd punkt 7 angis at revisor skal avgi en erklæring om at 

utkast til åpningsbalanse i det overtagende selskap er gjort opp i samsvar med gjeldende 

regnskapsregler 

 

2. Uttalelse om redegjørelse for fisjonsplanen. Aksjeloven 14-4 jf. § 13-10 jf. § 2-6 som angir at 

revisor skal bekrefte redegjørelsen. Dersom det utarbeides en redegjørelse både for 

overdragende og overtagende selskap skal en revisor bekrefte begge redegjørelsene. Dersom 

unntaksreglene i aksjeloven § 14-11a eller § 13-10 tillempes skal revisor bekrefte 

redegjørelsen om tingsinnskuddet i overtakende selskap som uansett skal utarbeides. 

 

3. Uttalelse om at det er full dekning for bundet egenkapital etter kapitalnedsettelsen, jf. 

aksjeloven § 14-3.(3) som viser til aksjeloven § 12-2. 

Fisjonen og stiftelsen av det overtagende selskap trer i kraft etter kreditorfristen utløp uten at 

revisor skal avgi ytterligere uttalelser, jf. aksjeloven § 14-8 jf. § 13-16 

b) Det er standarden for attestasjonsoppdrag SA 3802 – Revisors uttalelser og redegjørelser etter 

selskapslovgivningen, som regulerer innholdet i det arbeid revisor må utføre som grunnlag for 

sine uttalelser og bekreftelser ved fisjon med kapitalnedsettelse og nystiftelse SA 3802 

beskriver i punktene 191-236 nærmere den revisjon som skal utføres i forbindelse med en 

fisjon.  

 

1. Utkast til åpningsbalanse. 

Utkast til åpningsbalanse for det overtakende selskap er en del av fisjonsplanen og skal 

settes opp i samsvar med gjeldene regnskapsregler. SA 3802 punkt 217-223 gir nærmere 

veiledning om åpningsbalansens formål og revisors arbeid. Åpningsbalansen skal kun 

settes opp for det nystiftede, overtagende selskap. Revisor uttalelse skal gi høy, men ikke 

absolutt sikkerhet. Revisor skal etter punkt 223 kontrollere at regnskapsmessige 

konsekvenser av fisjonen er innarbeidet i åpningsbalansen etter regnskapslovens regler. 

Revisors uttalelse er imidlertid avgrenset til presentasjon og klassifisering. I tillegg til 

kontrollhandlinger rettet direkte mot presentasjon og klassifisering skal revisor utføre 

kontrollhandlinger mot grunnlaget for åpningsbalansen. Normalt vil dette være 

forespørsler og analyser som baserer seg på revisors profesjonelle skjønn og vil dekke 

regnskapspåstander utover presentasjon og klassifisering.  
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Kontrollhandlinger for presentasjon og klassifisering vil også inneholde kontroll av at den 

regnskapsmessige konsekvens av fisjonen er innarbeidet korrekt etter gjeldene 

regnskapsrammeverk i det overtagende selskap (kontinuitet eller transaksjon), at eiendeler 

gjeld mv som er angitt i fisjonsplanen er medtatt, at egenkapitalen er i samsvar med 

fisjonsplanen og at noteopplysningen til åpningsbalansen gir nødvendige 

tilleggsopplysninger. 

 

 

2. Redegjørelse 

SA 3802 punkt 209-216 angir revisors arbeid som utføres som grunnlag for uttalelsen om 

redegjørelsen. I punkt 209 fremgår at revisor må ta stilling til og uttale seg om 

- at redegjørelsen gir de opplysninger som aksjeloven krever (aksjeloven §13-10 

annet ledd nr 1-3) 

- at begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskap er rimelig 

og saklig  

- styrets vurdering av innskuddets verdi i overtakende selskap 

 

De konkrete revisjonshandlinger revisor velger å utføre bestemmes av hva revisor ansees 

som nødvendige for å kunne avgi sin uttalelse. Omfanget vil blant annet avhenge av 

kvaliteten på den foreliggende verdivurderingen og dokumentasjonen for denne. Ved 

kontroll av virkelige verdier er veiledningen i ISA 540 «Revisjon av regnskapsestimater, 

herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger» og ISA 550 

«Nærstående parter» relevante. Revisor vil også vurdere om det er behov for å innhente 

skriftlig uttalelse fra ledelsen i overstemmende med ISA 580 «Skiftelige uttalelser». 

Kompleksiteten i transaksjonen kan også gjøre det nødvendig for revisor å bygge på en 

eksperts arbeid, jf. ISA 620 «Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor». (SA 

3802 punkt 212) 

 

For å danne seg en oppfatning om fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne er rimelig og 

saklig begrunnet vil normalt revisor kunne bygge på at et fremforhandlet vederlag mellom 

uavhengige parter reflekterer de virkelige verdiene. Det må vurderes om alle berørte parter 

er representert i de foretatte forhandlingene. Revisor foretar likevel en selvstendig 

vurdering av grunnlaget for bytteforholdet og kontrollerer om det er utarbeidet 

tilstrekkelig begrunnelse for fastsettelse av vederlaget. (SA 3801 punkt 213) 

 

Verdsettelsen av eiendeler som skal skytes inn kan tidligst gjøres åtte uker før 

generalforsamlingens beslutning. (Aksjeloven §13-10 tredje ledd) 

 

Revisor må også kontrollere at redegjørelsen er datert og signert. 

 

3. Dekning for bundet egenkapital 

SA 3802 punkt 235 angir revisors arbeid i forbindelse med uttalelsen om dekning for 

bundet egenkapital ved kapitalnedsettelsen i overdragende selskap. 

 

Revisor skal foreta kontrollberegning av om det er dekning for bundet egenkapital etter 

kapitalnedsettelsen basert på reglene i aksjeloven § 12-2 og vurdere hvorvidt selskapet 

etter kapitalnedsettelsen har forsvarlig egenkapital og likviditet. Det må derfor også gjøres 

handlinger vedrørende hendelser etter årsskiftet og frem til bekreftelsen avgis. (jf. ISA 560 

«hendelser etter balansedagen).  

 


