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SENSORVEILEDNING 
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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Sensorveiledning oppgave 1 skattemelding 

 

a) SA 3801 – Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter 

fastsetter normer og gir veiledning i forbindelse med revisors signering av 

Næringsoppgaven og oppstillingen over Lønns og pensjonskostnader. Skattedirektoratets 

melding 7/16, 12 desember 2016 gir også nærmere veiledning om dette temaet. 

Fra 1. januar 2017 krever skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 at næringsoppgaven skal 

være signert av revisor, mens § 7-2-11 angir at kontrolloppstillingen også skal signeres av 

revisor. Temaet ble frem til 31.12.2016 regulert på samme måte av Ligningsloven § 4-5 og 

6-16 første ledd bokstav b. Formålet med attesteringene er at revisor skal gi høy, men ikke 

absolutt sikkerhet for at grunnlaget for opplysningene om skatte, oppgavepliktige og 

avgiftspliktige beløp er i lovbestemmelse med relevant lovgivning, se SA 3801 pkt. 5 og 

pkt. 7.  

I dette tilfelle er det avdekket to avvik fra relevant lovgivning, ikke korrekt behandling av 

skattetrekksmidler og manglende innberetning og skattetrekk av oppgavepliktige ytelser. 

Det angis i SA 3801 pkt. 23 at dersom avvikene vurderes som ikke ubetydelige må revisor 

unnlate å signere de berørte ligningsoppgavene. Av SA 3801 pkt. 25 fremgår det at «hvis 

revisor avdekker vesentlige brudd på reglene for bokføring og rapportering av lønn og 

trekk eller behandling av skattetrekksmidler, må revisor unnlate å underskrive 

kontrolloppstillingen».  

b) Etter SA 3801 pkt. 15-19 må revisor benytte en lavere vesentlighetsgrense i forbindelse 

med attestasjon av næringsoppgave og kontrolloppstilling enn anvendt 

vesentlighetsgrense for revisjon av årsregnskapet. Dette fordi informasjonen som 

attestasjonen omfatter er av særlig betydning for skattemyndighetene som er mottager 

av attestasjonen. Begge de angitte avvik må anses å være vesentlige for 

skattemyndighetene og medfører således at kontrolloppstilling ikke kan signeres av 

revisor. Forholdet påvirker ikke skattepliktig inntekt og næringsoppgaven kan i dette 

tilfelle signeres av revisor. 

 

c) ISA 700 fastsetter form og innhold i revisjonsberetningen. Ingen av de to angitte avvik 

vil, slik de er beskrevet, ha vesentlig betydning for årsregnskapet eller årsberetningen for 

regnskapsåret 2016. Konklusjonene i revisjonsberetningen tilknyttet årsregnskap og 

årsberetning vil således ikke bli påvirket.  

Revisorloven § 5-6 angir imidlertid at revisjonsberetningen skal gi opplysninger om 

forhold som revisor mener kan medføre ansvar for styret eller daglig leder eller bør gjøres 

kjent for aksjonærer og eventuelt andre interessenter. Vesentlige lovbrudd vil kunne være 

et slikt forhold som det skal opplyses om. I slike tilfeller angir ISA 700 pkt. 42-45 at 

omtalen av forholdet skal inkluderes i et eget avsnitt med egen overskrift og plasseres 

etter konklusjonen om regnskapet.  

I eksempelsamlingen for revisjonsberetninger utgitt av Revisorforeningen omtaler i 

kapittel 3.1.3 slike «Andre forhold» og angir at avsnittet skal plasseres som tredje punkt 

under «Uttalelse om øvrige lovmessige krav» slik det fremgår av eksempel P6. 

d) Den avdekkede feilen ligger innenfor fastsatt vesentlighetsgrense og får ikke betydning 

for revisjonsberetningen for årsregnskapet. Det angis i SA 3801 pkt. 4 at revisor gjennom 

signering av næringsoppgaven bekrefter at årsregnskapet som er angitt på side to og tre i 
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næringsoppgaven er revidert og at det er eller planlegges avgitt en revisjonsberetning 

uten forbehold av betydning for skatte eller avgiftsmessige forhold.  

 
Som drøftet i SA 3801 og i Skattedirektoratets melding nr. 7/16, 12 desember 2016 skal 

man vanligvis anvende en lavere vesentlighetsgrense ved vurderingen av om kjente feil 

har konsekvens for signering av næringsoppgaven. Det avgjørende for 

vesentlighetsvurderingen vil være hvilken konklusjon skattemyndighetene ville ha 

trukket dersom de var kjent med feilen. I dette tilfelle må det forutsettes om feilen har 

konsekvens for beregningen av betalbar skatt da oppgaven ikke gir denne opplysningen. 

Dersom det forutsettes at feilen har betydning for betalbar skatt vil det være riktig å legge 

en lavere vesentlighetsgrense til grunn og unnlate å signere.. 

 

Sensorveiledning oppgave 2 revisjonsberetning 

a) Som ny revisor må du revidere inngående balanse i tråd med kravene i ISA 510 – Nye 

revisjonsoppdrag. Kravene i standardens punkt 5 og 6 omfatter blant annet at du leser 

regnskapet og den forrige revisors revisjonsberetning om dette, gjennomgår den 

forrige revisorens arbeidspapirer eller gjennomfører revisjonshandlinger i 

inneværende periode eller utfører spesifikke revisjonshandlinger.  

 

b) Situasjonen reguleres av ISA 510 punkt 10 jf. punkt A8 bokstav (b): 

«Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig 

revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, skal revisor avgi en 

beretning med forbehold eller en beretning som konkluderer med at revisor 

ikke kan uttale seg om regnskapet, i samsvar med ISA 705.»  

ISA 705 fastsetter krav og gir veiledning vedrørende omstendigheter som kan 

medføre at revisor avgir en beretning med modifisert konklusjon til 

regnskapet, den fastsetter også hvilken type modifikasjon som er 

hensiktsmessig etter omstendighetene, og innholdet i en beretning med 

modifisert konklusjon. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente 

tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående 

balansen, kan det føre til en av følgende modifikasjoner i konklusjonen i 

revisjonsberetningen: 

(a) en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke 

kan uttale seg om regnskapet, avhengig av omstendighetene, eller 

(b) en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke 

kan uttale seg om driftsresultatet og kontantstrømmene, men uten 

forbehold med hensyn til enhetens finansielle stilling, såfremt dette 

ikke er i strid med lover eller forskrifter. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

c)  Et vedlegget til ISA 510 angis eksempel 2 hvordan konklusjonsavsnittet i punkt A8(b) 

kan se ut:  

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adresse] 

Uttalelse om regnskapet 

Vi har revidert regnskapet for ABC AS som består av balanseoppstilling per 31. 

desember 20X1, oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i 

egenkapital, kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret og noter til 

regnskapet, herunder, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. 

Konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer 

Etter vår mening gir, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er 

omtalt i «Grunnlag for konklusjon med forbehold», de medfølgende oppstillingene 

over totalresultat og kontantstrømmer en i det alt vesentlige dekkende fremstilling av 

(eller «et rettvisende bilde av») selskapets resultater og kontantstrømmer for året som 

ble avsluttet den 31. desember 20X1, i samsvar med International Financial Reporting 

Standards (IFRS). 

Konklusjon om den finansielle stillingen 

Etter vår mening gir den medfølgende balansen i det alt vesentlige en dekkende 

fremstilling av (eller et rettvisende bilde av) selskapets finansielle stilling per 31. 

desember 20X1 i samsvar med IFRS. 

Grunnlag for konklusjonene, herunder grunnlag for konklusjon med forbehold om 

resultater og kontantstrømmer 

Vi ble utnevnt til revisorer for selskapet den 30. juni 20X1, og observerte følgelig ikke 

varetellingen ved årets begynnelse. Vi var ikke i stand til å skaffe oss et 

tilfredsstillende vurderingsunderlag på andre måter med hensyn til 

lagerbeholdningen per 31. desember 20X0. Ettersom den inngående balansen inngår i 

det resultatene og kontantstrømmene, var vi ikke i stand til å fastslå hvorvidt 

justeringer ville ha vært nødvendig med hensyn til resultatet som er rapportert i 

resultatregnskapet, og nettokontantstrømmene fra driften som er rapportert i 

kontantstrømoppstillingen. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 

(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere 

beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er 

uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår 

revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår umodifiserte 

konklusjon om finansiell stilling og vår konklusjon med forbehold om resultater og 

kontantstrømmer. 
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Sensorveiledning oppgave 3 hvitvasking 

a) Bruk av legitimasjonspapirer fra tredjepart: I relasjon til bestemmelsene i 

hvitvaskingsloven (hvvl.) kan bruk av kundekontrolltiltak, herunder 

identifikasjonspapirer innhentet av den tidligere eieren, betraktes som kundekontroll 

utført av tredjeparter. Reguleringen i hvvl. § 11 tillater at kundekontrolltiltak som nevnt i 

hvvl. § 7 nr. 2 – 4, og som er utført den tidligere eieren når denne er statsautorisert 

revisor, jf. hvvl. § 11 første ledd nr. 7, kan legges til grunn. Dette omfatter:  

 

• bekreftelse av kundens identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon, 

• bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshavere på grunnlag av egnede tiltak, 

og 

• innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. 

 

Selv om du lovlig kan motta informasjon fra en tredjepart, har du selv ansvar for å 

registrere og oppbevare opplysningene og for at kundekontrollen er gjennomført i 

overenstemmelse med regelverket, jf. hvvl. § 11 andre ledd nr. 1 og 2. 

 
L06.03.2009 nr. 11 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 

(hvitvaskingsloven) 

§ 11. Kundekontroll utført av tredjeparter 

For gjennomføring av kundekontrolltiltak som nevnt i § 7 nr. 2 til 4 kan 

rapporteringspliktige legge til grunn tiltak som er utført av følgende tredjeparter: 

1. finansinstitusjoner,  

2. verdipapirforetak,  

3. forvaltningsselskaper for verdipapirfond,  

4. forsikringsselskaper,  

5. foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling,  

6. verdipapirregistre, 

7. statsautoriserte og registrerte revisorer,  

8. autoriserte regnskapsførere,  

9. advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig juridisk bistand, når de 

bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle 

transaksjoner, transaksjoner som gjelder fast eiendom eller transaksjoner som gjelder 

gjenstander med verdi over 40 000 kroner, 

10. eiendomsmeglere og boligbyggelag når det drives eiendomsmegling, eller 

11. tilsvarende juridiske og fysiske personer som nevnt i nr. 1 til 4 og 6 til 10 fra annen stat, 

såfremt disse er underlagt lovmessig registreringsplikt og regler om kundekontroll, 

oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i denne lov.  

Adgangen til å legge til grunn kundekontrolltiltak utført av tredjeparter i medhold av 

første ledd, medfører ikke unntak fra den rapporteringspliktiges 

1. plikt til å registrere opplysninger som nevnt i § 8 og oppbevare opplysninger og dokumenter 

som nevnt i § 22, eller 
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2. ansvar for at kundekontroll gjennomføres i samsvar med denne lov og forskrifter gitt med 

hjemmel i denne lov. 

Rapporteringspliktige kan legge til grunn kundekontroll foretatt av tredjeparter som ikke 

er etablert i Norge, selv om bekreftelse av kundens identitet, jf. § 7 første ledd nr. 2, er foretatt 

på annet grunnlag enn gyldig legitimasjon. 

Tredjepart skal stille de opplysninger vedkommende har samlet inn for gjennomføring av 

tiltak som nevnt i § 7 nr. 2 til 4, til rådighet for den rapporteringspliktige som kunden henvises 

til. Tredjepart skal etter anmodning, omgående videresende kopier av identifikasjons- og 

kontrollopplysninger og annen relevant dokumentasjon om kundens eller den reelle 

rettighetshavers identitet, til den rapporteringspliktige. Utlevering av opplysninger og 

dokumenter som er nødvendige for at den rapporteringspliktige skal kunne oppfylle sine plikter 

etter §§ 5 annet ledd, 8 eller 22, medfører ikke brudd på lovmessig taushetsplikt når kunden 

informeres om at opplysningene utleveres. 

Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra adgangen til å legge til grunn 

kundekontroll utført av tredjeparter.  

 

b) Bruk av risikovurderinger utført av tredjepart: I overensstemmelse med 

bestemmelsene i hvitvaskingsloven kan bruk av risikovurderinger og analyser utført av 

den tidligere eieren, betraktes som risikobasert kundekontroll utført av tredjeparter.  

Dette reguleres av hvvl. § 11 fjerde ledd, tredje punktum, som tillater at du bruker 

opplysninger og dokumenter produsert av den tidligere eieren som er statsautorisert 

revisor, som grunnlag for bevis for at en tilpasset, risikobasert kundekontroll har blitt 

utført i henhold til hvvl. § 5. 

 

Selv om du lovlig kan motta informasjon fra en tredjepart, har du selv ansvar for å kunne 

påvise at omfanget av utførte risikobasert kundekontrolltiltak er tilpasset den aktuelle 

risiko jf. hvvl. § 5 andre ledd og er gjennomført i overenstemmelse med regelverket, jf. 

hvvl. § 11 andre ledd nr. 2. 

 

En risikobasert kundekontroll i overenstemmelse med hvvl. § 5 omfatter en vurdering av 

risikoen for at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger, eller 

forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136 a. Risikoen skal vurderes ut fra type 

kunde, kundeforhold, produkt eller transaksjon.  På grunnlag av oppfattet risiko må den 

rapporteringspliktige avgjøre om det skal gjennomføres en standard kundekontroll, 

forenklet kundekontroll eller forsterket kundekontroll. Relevante bestemmelser i hvvl. 

omfatter §§ 7, 8, 13 og 16.     

 

Reguleringen om forsterkede kontrolltiltak inneholder både et pliktelement for bestemte 

høyrisikopersoner jf. hvvl. § 15 andre ledd, og et skjønnsmessige element som avhenger 

av den rapporteringspliktiges vurdering jf. hvvl. § 15 første ledd. Kravene knyttet til 

identifisering av høyrisikopersoner finnes i hvvl. § 15 tredje ledd og 

hvitvaskingsforskriften. § 11. Veiledning for den skjønnsmessige risikovurderingen finnes 

i Finanstilsynets Rundskriv 3/2017 «Veiledning om revisors og revisjonsselskaps 

etterlevelse av hvitvaskingsregelverket» punkt 2 og 6.1.   
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Dokumentasjon og opplysninger som du mottar fra tredjeparten, i dette tilfelle den 

statsautoriserte revisoren som ønsker å pensjonere seg, må være tilstrekkelig til å kunne 

påvise at en slik vurdering har blitt utført. 

 
L06.03.2009 nr. 11 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 

(hvitvaskingsloven) 

§ 11. Kundekontroll utført av tredjeparter (gjengitt ovenfor) 

§ 15. Forsterkede kontrolltiltak (gjengitt nedenfor) 

§ 5. Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging  

Rapporteringspliktige skal foreta kundekontroll etter §§ 6 til 13 og løpende oppfølging 

etter § 14. Kundekontroll og løpende oppfølging skal foretas på grunnlag av en vurdering av 

risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som 

rammes av straffeloven §§ 131 til 136 a, der risikoen vurderes ut fra type kunde, kundeforhold, 

produkt eller transaksjon.  

Rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den 

aktuelle risiko.  

 

Sensorveiledning oppgave 4 fratreden  

a) Revisorloven § 7-1 beskriver revisors rett og plikt til å frasi seg et revisjonsoppdrag. Etter 

§ 7-1 første ledd har revisor plikt til å frasi seg oppdraget som revisor når det er avdekket 

og påpekt vesentlige brudd på lover og forskrifter og den revisjonspliktige ikke iverksetter 

tiltak for å rette på forholdet. 

I dette tilfelle ble det avdekket og påpekt vesentlig lovbrudd i den forstand at varelageret 

var verdsatt vesentlig feil samtidig som det kan hevdes at det å ikke gi revisor tilgang til et 

varelager er et lovbrudd på revisorloven § 5-2 tredje ledd. Forholdet ble rettet slik at 

revisor neppe vil ha plikt til å fratre som revisor etter § 7-1 første ledd.  

Etter Revisorloven § 7-1 andre ledd gis revisor imidlertid rett til å fratre når det foreligger 

«andre særlige grunner». At et selskaps ledelse nekter revisor tilgang til et vesentlig 

varelager som i ettertid viser seg å inneholde vesentlige feil, kan innebære at revisors 

tillitt til ledelsen svekkes i en slik grad at det gir grunnlag for en rett til å fratre. Dette 

gjelder selv om forholdet blir rettet.  

 

b) Besvarelse av oppgaven krever at kandidaten vurderer om søksmålet og den situasjon 

revisor settes i som følge av dette får betydning for revisors objektivitet og uavhengighet. 

 

Et søksmål fra revisjonsklienten vil normalt føre til at det oppstår en interessekonflikt 

mellom klienten og revisor, uavhengig av utfallet av erstatningssøksmålet. Tilliten 

mellom revisoren og klienten vil kunne svekkes og et videre samarbeid vil ikke være 

hensiktsmessig. Interessekonflikten kan svekke revisors evne til å opptre objektivt og 

dermed også uavhengig overfor klienten, jf. revisorloven § 4-1 første ledd. Klienten som 

saksøker vil på sin side kunne være motivert til å skjule informasjon for revisoren. Det 

kan oppstå risiko for at klienten ikke gir revisoren all nødvendig informasjon som kreves 
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for å gjennomføre revisjonen, jf. revisorloven § 5-2 tredje ledd. Revisor bør derfor i dette 

tilfellet trekke seg som revisor for selskapet, jf. revisorloven § 7-1 annet ledd.  

En annen bestemmelse som kan trekkes inn i besvarelsen er revisorloven § 4-1 annet ledd 

nr. 3 hvor det fremgår at revisor ikke kan revidere årsregnskapet til revisjonspliktige 

dersom revisor har fordring eller gjeld hos den revisjonspliktige. Bestemmelsen kommer 

tilsvarende til anvendelse for revisjonsselskaper, jf. revisorloven § 4-2 fjerde ledd. 

Søksmålet innebærer at revisjonsklienten mener å ha et krav mot revisor og 

revisjonsselskapet. Det foreligger ikke noen rettskraftig dom slik at endelig konstatering 

av et gjeldsforhold foreligger ikke. Noen absolutt plikt til å trekke seg foreligger da neppe 

etter denne bestemmelse. Forholdet kan imidlertid trekkes inn i den vurderingen revisor 

skal foreta etter revisorloven § 4-1 første ledd.  

 


