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H 2019 - EKSAMEN I REVISJON (BRR 15 sp) 
SENSORVEILEDNING 

 
OPPGAVE 1 – Plikter ved nytt oppdrag/vurdering av uavhengighet i konkrete tilfeller 

a) Dersom det dreier seg om et revisorskifte for et allerede eksisterende selskap er det viktig at 

Revisorlovens (RL) §7-2 følges, og at påtroppende revisor ber om en uttalelse fra den 

revisjonspliktiges forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke 

bør påta seg oppdraget.  

Både ved revisorskifte og aksept av oppdrag som revisor for et nystiftet selskap må kravene i ISQC 

punkt 26 oppfylles og dokumenteres: (a) Kompetanse (b) kapabilitet (c) etiske krav, herunder 

uavhengighet og (d) klientens integritet. 

b) 

En sentral referanse og regler som regulerer forholdene finnes i kapittel 4 i RL, særlig §4-1, 4.ledd om 

hvem som regnes som nærstående og § 4-1, 2 om hvilke roller en nærstående ikke kan ha, den 

subjektive reglene i § 4-1,1. ledd og uavhengighetsreglene i revisjonsselskap i § 4-2. 

b1) Arild (økonomisjefen) er ikke blant Eivors (revisors) nærstående og rammes derfor ikke av de 

objektive reglene, men det bør vurderes om revisjonsselskapet som Eivor er eier i kan være inhabilt på 

subjektivt grunnlag.  

b2) I henhold til Revisorloven § 4-1, 4.ledd nr 5, jfr nr 3, er Bjørn definert som Eivors nærstående. 

Bjørns rolle som daglig leder rammes av nr 4 i 1. ledd i samme paragraf. At en nærstående til 

revisjonsselskapets eier har en slik rolle i B AS er derfor uforenlig med at revisjonsselskapet er revisor 

for B AS.  E2 REVISJON AS er derfor inhabil på objektivt grunnlag. 

b3) Problemet dekkes ikke av noen av de objektive reglene i revisorloven, men må vurderes opp mot 

den subjektive hovedregelen i § 4-1 første ledd. DnRs etiske regler beskriver situasjonen slik at det kan 

oppstå en fortrolighetstrussel. Hvilke forholdsregler som skal tas er avhengig av forbindelsens nærhet 

og personens rolle hos klienten. Her er diskusjonen like viktig som konklusjonen, men E2 REVISJON 

AS bør nok ikke tiltre som revisor som følge av at eneeiers relasjon til en regnskapsmedarbeider hos 

klienten.  

b4) For revisormedarbeider gjelder habilitetsregelen på hvert enkelt oppdrag, jfr Revisorloven § 4-1. 

Dersom Morten ikke arbeider med revisjonen av D AS kan E2 REVISJON AS påta seg oppdraget som 

revisor for selskapet ut fra de objektive reglene, men det bør vurderes om revisjonsselskapet kan være 

inhabilt på subjektivt grunnlag. I et lite revisjonsselskap som E2 REVISJON AS med tre ansatte kan det 

stilles spørsmål om trusselen reduseres tilstrekkelig gjennom dette tiltaket, så konklusjonen blir nok at 

E2 REVISJON ikke bør påta seg oppdraget. 

c) 

Mortens overgang fra medarbeider til medeier endres ikke vurderingene av selskapene A AS, B AS og 

C AS da dette gjelder forhold knyttet til Eivor. Når det gjelder revisjonen av D AS, må E2 REVISJON 

AS’ habilitet vurderes ut fra Mortens nye stilling som medeier. I henhold til Revisorloven § 4-1, 4.ledd 

nr 3, er faren definert som Mortens nærstående. Farens rolle som regnskapssjef rammes av nr 5 i 2. ledd 

i samme paragraf. At en av Mortens nærstående har en slik rolle i D AS er derfor uforenlig med at et 

revisjonsselskap som Morten er medeier i er revisor for D AS. E2 REVISJON AS er derfor inhabil på 

objektivt grunnlag, og kan ikke være revisor i D AS. 
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OPPGAVE 2 – revisjonsmetodikk for lønnsområdet 

a) 

Oppgaven er meget vidt formulert. Det vil si at en kandidat i stor grad kan vise sine kunnskaper i 

revisjonsmetodikk, men det må kreves at disse er anvendt på lønnsområdet. Samtidig setter 

tidsangivelsen en grense for hvor mye som kan forventes. 

En sentral påstand (ISA 315 punkt A 131) for (debetposten) lønn er gyldighet. En god kandidat bør se 

ulikheter når det gjelder risiko og muligheten til å bekrefte påstanden for fastlønn og overtid. 

For fastlønn er alle lønningene godkjent av styreleder. Med så få ansette bør revisor kontrollere 

månedslønn mot godkjent lønnsavtale for samtlige ansatte. Ved hjelp av en oversikt for alle ansatte i 

12 måneder bør det også være enkelt å kontrollere både fullstendighet og periodisering for fastlønn. 

Her ligger det med andre ord til rette for kun substanshandlinger (SH). 

Når det gjelder overtidslønn bør man starte analytisk og vurdere det generelle nivået og nivået i 

forhold til for eksempel tidligere år og fakturerte inntekter. Overtidstimene bør jo være fakturerbare og 

resultere i salgsinntekter. Kundens godkjenning og betaling av de utgående fakturaer er jo indirekte en 

godkjenning av overtidsarbeidet.   

Overtidslønn godkjennes lokalt av daglig leder (DL). For å oppfylle påstanden gyldighet kan det 

foretas test av kontroll (TAK) for de 5 ansatte utenom DL. Dersom vi forutsetter at alle disse 5 ansatte 

sender inn overtidsregning i 12 måneder har vi en populasjon på 60 overtidsregninger i året. Basert på 

DnRs veiledning «Dokumentasjon ved revisjon av små foretak» burde utvalget være på 10-15 tester, 

men det forventes ikke at kandidatene henviser til denne. Men for et utvalg bør det sjekkes for et 

utvalg at de er godkjent i henhold til instruks, dvs av daglig leder. 

For DLs overtidsregninger bør det foretas SH. Det samme bør gjøres for en del av de andre 5 ansatte, 

med andre ord SH utover TAK nevnt ovenfor. Ved SH ønsker vi å bekrefte gyldigheten gjennom 

substans. Dette kan for eksempel gjøres ved å kontrollere at overtidstimene er fakturert, eller andre 

bekreftelser på at overtiden faktisk er utført for eksempel reiseregninger. 

Å komme med forslag til tiltak for å forbedre internkontrollen ligger utenfor oppgaven, men et godt 

tiltak ville være at styreleder godkjente DLs overtidsregninger. 

For øvrige regnskapsposter knyttet til arbeidsgiveravgift og feriepenger er det viktig at kandidaten 

nevner at disse i stor grad revideres gjennom analytiske handlinger og at lønnsområdet generelt sett er 

et område der det benyttes analytiske handlinger. 

Det er også sentralt at kandidaten kjenner til revisors særskilte attestasjonsplikter knyttet til 

lønnsområdet og hvilke revisjonshandlinger de medfører. Eksempel på slike handlinger er kontroll av 

at skattetrekkskonto er opprettet, kontroll av rettidig innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. 

Det bør også nevnes at signering av skjemaet «Lønns- og pensjonskostnader» medfører en del 

revisjonshandlinger for å sikre at bokført lønn og andre ytelser er korrekt innrapportert i skjemaet.  

b) 

Det første du bør gjøre er å skrive et nummeret brev (RL §§ 5-2 og 5-4) og gjennom det påvirke 

selskapet til å innberette ytelsene. Dersom selskapet ikke retter seg etter ditt krav, bør du la være å 

signere skjemaet «Lønns- og pensjonskostnader» og begrunne dette i et nummert brev som også 

legges ved selskapets skattemelding (RL § 6-2,4. ledd). 

Det kan nevnes at en nektelse fra selskapets side på å følge revisors krav kan få konsekvenser for 

revisjonsberetningen, da det dreier seg om et brudd på lover og forskrifter. 

Det kan også diskuteres om en nektelse kan gjøre forholdet mellom revisor og selskapet så betent at 

revisor ikke lenger er uavhengig og bør trekke seg. 
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OPPGAVE 3 

a) 

Vesentlighet i revisjonssammenheng omtales innledningsvis i ISA 320, hvor brukersensitivitet knyttet 

til feilinformasjon står sentralt. Følgelig defineres vesentlighet i ISAens pkt 2 som ”feilinformasjon, 

herunder unnlatelser, som enkeltvis eller samlet, rimelig kan forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet”, mens arbeidsvesentlighet 

defineres i pkt 9 som ”det eller de beløp som er fastsatt av revisor som lavere enn vesentlighetsgrensen 

for regnskapet totalt sett, for å redusere mulighetene for at summen av ikke-korrigert og uavdekket 

feilinformasjon overstiger vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett, ned til et hensiktmessig lavt 

nivå.  

Totalvesentlighetsgrensen er med andre ord fokusert på brukerne av regnskapet, men 

arbeidsvesentlighetsgrensen retter seg mot revisors operative vesentlighetsnivå mht 

• å anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon og 

• bestemme typen, tidspunktet og omfanget av videre revisjonshandlinger 

Begge fastsettes i planleggingsfasen og arbeidsvesentlighetsgrensen avledes av 

totalvesentlighetsgrensen, basert på revisors forståelse av virksomheten (oppdatert gjennom 

risikovurderingshandlingene), historisk feilinformasjon og forventning om feilinformasjon, kfr A12 i 

standarden. 

Erfaringer og forventning om feil vil derfor tilsi et større margin mellom totalvesentlighetsgrensen og 

arbeidsvesentlighetsgrensen, for at summen av ikke korrigert og uavdekket feilinformasjon ikke skal 

overstige totalvesentlighetsgrensen etter gjennomført revisjon. 

Tilsvarende vil forventninger om få feil tilsi en mindre margin mellom totalvesentlighetsgrensen og 

arbeidsvesentlighetsgrensen.  

Størrelsen på arbeidsvesentlighetsgrensen påvirker derfor revisjonsinnsatsen i den forstand at lav 

grense tilsier større revisjonsinnsats og kostnad for den revisjonspliktige, mens høy grense tilsier 

mindre revisjonsinnsats og kostnad. På en annen side økes revisors aktsomhet dersom marginen 

mellom grensene er liten. 

Følgelig understrekes i standarden at fastsettelsen ikke er en enkel mekanisk beregning, men 

innebærer utøvelse av skjønn. 

b)  

Følgende forkortelser er brukt nedenfor: 

VT = Totalvesentlighetsgrense (ISA320 punkt 12)  

VP = Postvesenlighetsgrense/vesentlighetsgrense for bestemte saldoer (ISA 320 punkt 12) 

AV = Arbeidsvesentlighetsgrense 

Forholdet representerer en feil i årsregnskapet basert på uenighet. Feil er over VP og medfører derfor 

et forbehold. Feilen er ikke gjennomgripende slik dette begrepet er definert i ISA 705 punkt 5 og i 

praksis tolket til å være feil som er større enn VT.  

Oppsummert: VP< Feil = 1 400 000<VT. 

Konsekvens for revisjonsberetning: Forbehold og positiv konklusjon, både når det gjelder årsregnskap, 

årsberetning og registrering og dokumentasjon. Det vises til M1 i eksempelsamlingen.  
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c) 

Forholdene representerer feil i årsregnskapet basert på uenighet. Feilene er samlet gjennomgripende 

slik dette begrepet er definert i ISA 705 punkt 5 og i praksis tolket til å være feil som er større enn VT.  

Konklusjon: Sum av feil = 3 000 000> VT => Negativ konklusjon når det gjelder årsregnskapet.  

Konsekvens for revisjonsberetning: Negativ konklusjon når det gjelder årsregnskapet. I avsnittet 

«Grunnlag for negativ konklusjon» redegjøres det for begge forholdene, også det for kundefordringer 

selv om det for denne posten ikke er oppgitt noen VP. Vi kjenner ikke til noe forslag om utbytte i 

årsberetningen. Dersom fastsatt utbytte i årsberetningen vil gå utover det som lovlig kunne fastsettes 

dersom feilene hadde vært korrigert, ville det også gjøres en negativ konklusjon om årsberetningen.  

Intet forbehold når det gjelder registrering og dokumentasjon. Det vises til M13 i eksempelsamlingen. 

d) 

Forholdet er at feilen knyttet til leverandørgjelden på 3 millioner isolert sett er over VT og dermed 

gjennomgripende slik dette begrepet er definert i ISA 705 punkt 5 og i praksis tolket til å være feil 

som er større enn VT. Selv om de tre feilene nå utligner hverandre (1,6+1,4-3) så er utligning ikke 

aktuelt her, jfr ISA 450 punkt A19.   

Konklusjon: Feil for leverandørgjeld = 3 000 000> VT => Negativ konklusjon når det gjelder 

årsregnskapet. 

Konsekvens for revisjonsberetning: Negativ konklusjon når det gjelder årsregnskapet. I avsnittet 

«Grunnlag for negativ konklusjon» redegjøres det for alle de tre forholdene, også det for 

kundefordringer selv om det for denne posten ikke er oppgitt noen VP. Det vises til c) når det gjelder 

konklusjon for årsberetning og registrering og dokumentasjon og til eksempel 13 i 

eksempelsamlingen. 

 

OPPGAVE 4 

Kontrollretning påvirker kontrollens relevans. Relevans går på sammenhengen mellom påstanden som 

skal vurderes og de bevis som innhentes.  

Ønsker revisor å oppfylle påstanden fullstendighet, starter kontrollen med utgangspunkt i 

transaksjonens vugge for å spore transaksjonen fra grunnlaget for posten/transaksjonen (vuggen) til 

regnskapet. Med andre ord: Kontrollretning fra grunnlaget for posten/transaksjonen til regnskapet 

bekrefter påstanden fullstendighet. 

Ønsker revisor å oppfylle påstandene gyldighet for resultatregnskapspostene og eksistens for 

balansepostene starter kontrollen med utgangspunkt i regnskapet for å spore transaksjonen fra 

regnskapet til grunnlaget for posten/transaksjonen (vuggen). Med andre ord: Kontrollretning fra 

regnskapet til grunnlaget for posten/transaksjonen til regnskapet bekrefter påstandene 

gyldighet/eksistens. 

Med salgsområdet som eksempel: 

Salgsområdet består av debetposten kundefordringer (KF) og kreditposten salgsinntekter (SI). 

I henhold til innretningen for revisjon kontrolleres debetposten kundefordringer direkte for påstanden 

eksistens. Revisor tar da utgangpunkt fra det som er bokført i regnskapet på konto for kundefordringer 

og spesifisert i saldoliste kunder og til grunnlaget i form av en (ekstern) bekreftelse fra kunden.    

I henhold til innretningen for revisjon kontrolleres kreditposten salgsinntekter direkte for påstanden 

fullstendighet. Revisor tar da utgangpunkt fra der transaksjonen startet, for eksempel ordreseddel eller 

pakkseddel og til det som er bokført i regnskapet, en utgående faktura.  
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Bevis som er innhentet for kundefordringer ved saldoforespørsler er for eksempel vanligvis lite 

relevante hvis påstanden man skal teste er fullstendighet, men vil være relevante dersom det er 

eksistens man ønsker å få bekreftet. 

 

OPPGAVE 5 

To av vilkårene for erstatningsansvar fremgår av RL § 8-1: Økonomisk tap (skade) og skyld (forsettlig 

eller uaktsomt har voldt). Det kreves i tillegg at det er en årsakssammenheng mellom de to og at tapet 

som følge av skylden er påregnelig. Alle de fire vilkårene må være oppfylt. 

Saksøkers grunnlag: 

I denne typen søksmål vil vilkåret om økonomisk tap være oppfylt. Saksøker må i tillegg bevise at 

revisor har utvist skyld og det er en årsakssammenheng mellom denne skylden og saksøkers tap. 

Dersom vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt, vil vanligvis også vilkåret om påregnelighet være 

oppfylt.  

Det som skiller denne typen søksmål fra søksmål fra regnskapsbrukere som følge av feil i regnskapet 

er at skyldspørsmålet er rettet mot ikke å ha oppdaget underslaget og svakheter i internkontrollen som 

gjorde underslaget mulig. Dette må vurderes i forhold til plikter i henhold til lov (RL § 5-1) og god 

revisjonsskikk (blant annet ISA315 og ISA 240). 

Dette gjør at også det å finne årsakssammenhengen blir litt annerledes enn i andre typer søksmål.  

Spørsmålet som stilles er om tapet ville vært unngått dersom revisor hadde gjort det han skulle i 

henhold til god revisjonsskikk. Får å kunne måle erstatningsbeløpet må det også slås fast når revisors 

handlinger burde ha avdekket forholdet og dermed redusert selskapets tap.    

Revisors grunnlag: 

Revisor vil hevde at han ikke har utvist skyld ved å dokumentere at han revidert i samsvar med god 

revisjonsskikk.. Revisor skal jo planlegge sine revisjonshandlinger for å avdekke vesentlige feil og 

misligheter. Mange underslag er i sin natur relativt små (store for den som underslår men små i forhold 

til økonomien i selskapet det underslås fra). Dette tilsier at selv om revisor følger god revisjonsskikk 

er det ikke grunn til å tro at han vil avdekke ikke vesentlige underslag.  Problemet er ofte at mange 

små underslag små som faller under revisors radar til sammen blir et stort beløp: Det er vanskeligere 

for revisor å dekke seg under risikoen som ligger i god revisjonsskikk jo større underslagsbeløpet er. 

Revisor(s forsvarer) ville nok også gå grundig gjennom hendelsesforløpet for å imøtegå vilkåret om 

årsakssammenheng. Som det heter i en nylig avsagt tingrettsdom som gjaldt denne type 

erstatningssøksmål: «Det er på det rene at ikke ethvert brudd på god revisjonsskikk utløser 

erstatningsansvar». Fra samme dom lød det: «Videre mener flertallet at det i alle tilfeller ikke er 

sannsynliggjort at det var årsakssammenheng mellom eventuell erstatningsbetingende adferd, som lå i 

at revisor ikke hadde tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for leverandørgjelden, og tapet.» 

Dersom revisor idømmes erstatningsansvar, vil han uansett kunne påberope seg erstatningssøkerens 

medvirkning. Revisor kan hevde at det er ledelsens, blant annet styrets, ansvar å sørge for 

formuesforvaltningen og den interne kontrollen i selskapet (ASAL § 6-12) og å føre tilsyn med den 

daglige ledelsen (ASAL § 6-13).  At underslaget har foregått uten at det avdekkes i rimelig tid av 

selskapet selv, må skyldes at den interne kontrollen ikke er tilfredsstillende.  Det vil si at styret har utvist 

skyld, og, ved passiv identifikasjon, at skadelidte (selskapet) har utvist skyld.  En naturlig konklusjon 

på spørsmålet i oppgaven er at det vil være mulig for revisor å påberope seg skadelidtes medvirkning i 

den beskrevne saken. 

 

Nordea/Sponsor-Service-dommen er et eksempel på at medvirkning kan spille en vesentlig rolle i 

utmåling av erstatningsbeløpet. 

 


