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OPPGAVETEKST  
PRAKTISK PRØVE I 

REVISJON 
 

 

i henhold til revisorlovens § 3- 3 med forskrift 

 

Torsdag 23. november 2017 

 

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 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 Skattemelding 

Et aksjeselskap ble stiftet 1. februar 2016 og du ble valgt til revisor ved stiftelsen. Selskapet 

hadde samlede lønnskostnader på kr. 30 millioner i 2016. Gjennom din revisjon for 

regnskapsåret 2016 avdekket du at selskapet ikke hadde opprettet særskilt bankkonto 

(skattetrekkskonto) eller etablert garanti i foretak som har rett til å drive 

finansieringsvirksomhet etter finansforetaksloven slik det kreves i Skattebetalingsloven av 

17.06.2005 nr. 67 §5-12. Foretatte skattetrekk var imidlertid innbetalt i rett tid. Du påpekte 

forholdet skriftlig til selskapet i september 2016 uten at skattetrekkskonto ble opprettet eller 

garanti innhentet. Du avdekket også at det ikke vare foretatt lønnsinnberetning eller foretatt 

skattetrekk av oppgavepliktige ytelser på kr. 1 million.  

 

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for din vurdering av om du kan signere 

Næringsoppgave (RF-1175) og kontrolloppstillingen over Lønns og pensjonskostnader 

(RF-1022) for regnskapsåret 2016?  

 

b) Vil du signere de to dokumentene?  

 

c) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for hvordan forholdene angitt i a) 

eventuelt skal omhandles i revisjonsberetningen for regnskapsåret 2016? 

 

Du er revisor i et aksjeselskap hvor du har fastsatt en vesentlighetsgrense for din revisjon av 

årsregnskapet i 2016 på kr. 1 million. Det avdekkes i en feil i årsregnskapet med en 

resultateffekt på kr. 0,8 millioner som ikke er vesentlig for årsregnskapet. Det er ikke 

avdekket andre feil. 

 

d) Får den avdekkede feilen konsekvenser for signering av Næringsoppgaven (RF-1175) 

for 2016? 

 

Oppgave 2 Revisjonsberetning 

Du overtar revisjonen av et mellomstort aksjeselskap som er grossist for flere utenlandske 

vareprodusenter. Du avtaler et møte med tidligere revisor. Målet ditt for møtet er å innhente 

tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt den inngående balansen 

inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker regnskapet for den inneværende 

perioden.  

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for revisors plikter vedrørende den 

inngående balansen på et nytt revisjonsoppdrag? 

Under møtet med tidligere revisor og gjennom den påfølgende revisjonen blir det klart for 

deg at du ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis 

vedrørende den inngående balansen for varelager. Varelageret utgjør ca. 12 % av inngående 

balanse og er vesentlig. Du kommer imidlertid til at du er i stand til å uttale deg om den 

utgående balansen.  

b) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for hvordan du uttaler deg i 

revisjonsberetningen i dette tilfelle?  

 

c) Angi hvordan konklusjonsavsnittet i revisjonsberetningen vil se ut.  
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Oppgave 3 Hvitvasking 

Du skal starte egen revisjonspraksis og planlegger å overta en klientportefølje. Eieren av 

selskapet som klientporteføljen for tiden tilhører, er en statsautorisert revisor som ønsker å 

pensjonere seg. I forbindelse med overtagelsen fremskaffes legitimasjonspapirer som den 

tidligere eieren har innhentet, og gjennomførte risikovurderinger i tilknytning til hvitvasking. 

Du vurderer følgende spørsmål i tilknytning til hvitvaskingsregelverket.   

 

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for bruk av legitimasjonspapirer som 

er innhentet av den tidligere eieren?   

 

b) Hvilke bestemmelser og reguleringer gjelder for bruk av risikovurderinger og 

analyser utført av den forrige eieren?    

 

Oppgave 4 Fratreden  

Du er revisor i et aksjeselskap hvor det er regnskapsført et vesentlig varelager. Revisor er 

nektet tilgang til varelageret uten begrunnelsen. Du er således ikke i stand til gjøre de 

undersøkelser du finner nødvendige for å kunne utføre oppdraget som revisor. Du påpeker 

skriftlig i nummerert brev til selskapet at du må ha tilgang til varelageret for å kunne utføre 

din revisjon. Du får deretter tilgang og det viser seg at lageret ikke inneholder verdier som 

tilsvarer de bokførte. Regnskapet blir korrigert. 

a) Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for din vurdering av 

eventuell fratreden som revisor i dette tilfelle? 

 

Du har som revisor i et AS skrevet en revisjonsberetning uten forbehold. I ettertid avdekkes 

det at en betrodd ansatt har begått misligheter i selskapet. På bakgrunn av de avdekkede 

mislighetene fremmer styret, på vegne av selskapet, erstatningssøksmål både mot deg og 

revisjonsselskapet hvor du er ansatt. Selskapet krever at du og revisjonsselskapet dekker det 

økonomiske tapet revisjonsklienten har lidt som følge av mislighetene. 

b) Hvilke bestemmelser og reguleringer legger du til grunn for din vurdering av 

eventuell fratreden som revisor i dette tilfelle? 

 

 


