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SFBR12013 Revisjon UTSATT EKSAMEN  25.09.2021 Høgskolen i Østfold 

SENSORVEILEDNING 

 

OPPGAVE 1 (Anslått tid: 2 timer)  

a) Følgende innretning legges vanligvis til grunn både det det gjelder utvelgelse av 

internkontrollpunkt for test av kontroller og substanshandlinger: 

KREDIT-poster kontrolleres direkte for FULLSTENDIGHET 

DEBET-poster kontrolleres direkte for GYLDIGHET/EKSISTENS 

Det vises til Rekdal (2015) og kapittel 7.7 i læreboken når det gjelder begrunnelse, 

men oppsummert kan vi si at denne innretningen sikrer revisor best mot 

erstatningssøksmål 

b) IR og KR påvirkes av gitte eksterne faktorer som revisor ikke kan påvirke, men kun 

kontrollere, mens OR kan påvirkes gjennom omfang av SH. 

 

c) Kan oppsummeres i følgende figur: 

 

 
 

Revisor kan basere seg på TAK når KR er lav eller middels. Kun SH benyttes når KR 

av høy og IK svak eller manglende arbeidsdeling eller når det er meste effektivt å kun 

basers seg på SH, f eks i små foretak. 

 

 

d) Dersom risiko for vesentlig feilinformasjon er 0,1 må OR settes til:  

I:0,05 = 0,1*OR => OR = 0,50  

 

Dersom risiko for vesentlig feilinformasjon er 0,4 må OR settes til:  

II:0,05 = 0,4*OR => OR = 0,125  

 

For å gå fra OR på 0,5 i I til 0,125 i II kreves et betydelig større omfang av SH. 
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e) Det er viktig å ha klart for seg at hvilken påstand revisor ønsker å dekke er avgjørende 

for hvilken kontrollretning som må velges. 

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

transaksjonens vugge for å spore transaksjonen fra vuggen til regnskapet.  

For salgsrutinen kan dette illustreres slik: 

 

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).  

For innkjøpsrutinen kan dette illustreres slik: 

 

Vi kan si at valgt kontrollretning påvirker kontrollens relevans. Relevans går på 

sammenhengen mellom påstanden som skal vurderes og de bevis som innhentes. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start: Transaksjonens kilde ("vugge")

         Kundeordre        Vareutlevering  Utgående faktura    Bokføring/kontospes

  Kontrollretning

Figur 1: Kontrollretning ved bekreftelse av fullstendighet

Start: Regnskapet

         Bestil l ing        Varemottak  Inngående faktura    Bokføring/kontospes

  Kontrollretning

Figur 2: Kontrollretning ved bekreftelse av gyldighet/eksistens
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f) På oppgitt tid kan det ikke forventes så mye her, men konsekvensen er avhengig av i 

hvilken grad selskapet har informert om usikkerheten i årsberetning og årsregnskap 

med noter og hvilken situasjon selskapet er i.   

 

1. Foretaket har evne til FD 

 

 

Se BPG side 277 

 

Rskl § 3-3 og 3-3a: Ledelsen skal positivt bekrefte i årsberetningen at FD er lagt til grunn. 

 

Situasjon:     Konsekvenser for revisjonsberetning: 

 

AS og ASA: 

 

Info gitt i årsregnskap/årsberetning  Ingen omtale i revisjonsberetning 

 

Ingen info gitt i årsregnskap/årsberetning Forbehold i revisjonsberetning om årsberetningen, 

men ikke årsregnskapet (M10) 

 

2. Usikkerhet om evne til FD 

  

2.1 Presisering: Kalles i dette tilfellet «separat avsnitt» 

 

Selv om det strengt tatt burde være unødvendig, krever ISA 570 punkt 22 at revisor tar separat avsnitt 

med overskriften «Vesentlig usikkerhet om fortsatt drift».  

 

I eksempel 1 bakerst i ISA 570 og P2 i eksempelsamlingen framgår nesten likelydende eksempler på 

slike avsnitt. 

 

Et slikt avsnitt har ingen effekt på konklusjonene for årsberetning og registrering og dokumentasjon. 

 

 

2.2 Dersom styrets handleplikt etter aksjeloven § 3-5 ikke er oppfylt. 

 

Forholdet krever nummert brev som omtalt foran og presisering i revisjonsberetningen slik som i M11.  

 

2.3 Forbehold 

 

Gis dersom revisor mener at det er usikkerhet om fortsatt drift og selskapet ikke informerer 

tilstrekkelig om dette, men der effekten av dette kun er vesentlig på postnivå, men ikke 

gjennomgripende (for regnskapet totalt sett). (ISA 570 punkt 23, A32 og eksempel 2). 

 

Derfor gis det en revisjonsberetning med forbehold om verdiene i årsregnskapet, med forbehold om 

opplysningene om fortsatt drift i årsberetningen.  

 

Referanser: ISA 570 punkt 23 og A32  

Eksempel 2 i ISA570 er tilnærmet lik M8 i eksempelsamlingen,  

 

 

2.4 Forbehold og negativ konklusjon 

 



4 
 

Gis dersom revisor mener at det er usikkerhet om fortsatt drift og selskapet ikke informerer 

tilstrekkelig om dette, og der effekten av dette er vesentlig for regnskapet totalt, dvs der effekten er 

gjennomgripende på årsregnskapet. 

 

Referanser: ISA 570 punkt 23 og A32.  

Eksempel 3 i ISA570. 

 

2.5 Forbehold og «kan ikke uttale seg» 

 

Er omtalt i punkt A33 i ISA570, men forekommer meget sjeldent.  

 

3. Ikke evne til FD 

 

Se ISA 570 punkt 21 og A25. 

 

RH har ikke eksempler på revisjonsberetninger i dette tilfellet, men vurderinger blir for som 

utarbeidelse av revisjonsberetning generelt: 

 

Revisor må kartlegge differansen (effekten) mellom årsregnskapet utarbeidet under forutsetning om 

FD og avviklingsregnskapet. 

 

Effekten vil påvirke revisjonsberetningen på vanlig måte: 

 

Uvesentlig      Presisering 

Vesentlig, men ikke gjennomgripende  Forbehold og positiv konklusjon 

Vesentlig og gjennomgripende   Forbehold og negativ konklusjon 

 

3.1 Presisering 

Gis selv om det er gitt tilstrekkelige opplysninger, for eksempel om avvikling. Se nærmere om dette i 

A27. 

 

3.2 Forbehold 

 

Gis dersom revisor mener at selskapet ikke har evne til fortsatt drift, forutsetningen om FD feilaktig er 

lagt til grunn av selskapets ledelse, men der effekten av dette kun er vesentlig på postnivå, men ikke 

for regnskapet totalt sett.   

For eksempel kan en avvikling kun ha vesentlig effekt på verdien av varelageret, mens verdien av 

øvrige eiendeler, for eksempel bankinnskudd og kundefordringer av uavhengig av at avvikling vil 

finne sted. 

  

3.3 Forbehold og negativ konklusjon 

 

Gis dersom revisor mener at selskapet ikke har evne til fortsatt drift, forutsetningen om FD feilaktig er 

lagt til grunn av selskapets ledelse, og effekten av dette er vesentlig for regnskapet totalt sett. 

"Grunnlaget for negativ konklusjon" blir ganske likt "Grunnlag for konklusjon med forbehold" 

ovenfor, kombinert med "Negativ konklusjon" som i M13. 
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OPPGAVE 2 (Anslått tid: 1 time) 

a) 

 

Hjemmel:  ISA 501  Varelager, pkt 5 og A9-A11.  Standarden hevder at telling på et annet 

tidspunkt enn balansedagen vanligvis kan aksepteres av revisor, forutsatt at det er utformet og 

iverksatt intern kontroll over bevegelsene i varelageret.  Det medfører at revisor, før 

telletidspunktet, må foreta en kartlegging og vurdering av den interne kontrollen rundt 

registreringen av varebevegelsene i lagerstyringssystemet.  Hvis utfallet av vurderingen er 

tilfredsstillende, er det ingen grunn til å motsette seg telling 31. oktober.  Hvis den interne 

kontrollen finnes å være mangelfull, bør revisor gjøre det klart for foretaksledelsen at 

varetelling må skje på/nær balansedagen, med mindre manglene utbedres før telling på planlagt 

dato. 

 

b) 

   

Siden varebeholdningen er en balansepost, ønsker revisor å få bekreftet eksistens, rettighet, 

verdsettelse, fullstendighet, klassifisering og presentasjon.  Siden det er en debetpost, innrettes 

revisjonshandlingene mot eksistens fremfor fullstendighet; fullstendigheten bekreftes i stor 

grad indirekte gjennom revisjonen forøvrig.   

 

 

c) og d) 

 

Det er en fordel om kandidaten klassifiserer revisjonshandlingene som test av kontroller og 

substanshandlinger.   

 

Før tellingen:   

Ingen kontroller, men les og vurder kvaliteten og hensiktsmessigheten av 

telleinstruksen. 

 

Under tellingen:   

Test av kontroller:   

 

• Observer at telling skjer i henhold til instruksen (betydning for kontrollrisikoen 

knyttet til eksistens, rettighet og fullstendighet, og, hvis tellelagene vurderer og 

noterer ukurans, for verdsettelsen) 

• Velg et antall tilfeldige artikler fra ferdig utfylte tellelister, kontrolltell varen på 

lageret (test av kvaliteten av tellingen, betydning for kontrollrisikoen knyttet til 

eksistens, pga kontrollretningen) 

 

Substanshandling:   

• Velg artikler med høy verdi i varebeholdningen, sjekk at opptellet kvantum stemmer 

med hyllekvantum (betydning for eksistens).  Sjekk varenes tilstand (betydning for 

verdsettelse) 

• Påse at alle tellelister er returnert til lagerkontoret, signert av de som har tellet 

(betydning for fullstendighet). 
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I tillegg noteres data for bruk ved senere kontroll av periodiseringen, for eksempel 

nummer på siste fraktbrev (vareutlevering) og på siste mottaksrapport (varemottak) før 

tellingen.  

 

Etter tellingen:   

Test av kontroller:   

• For et tilfeldig utvalg artikler i lagerstyringssystemet, kontroller at oppdatert 

kvantum i lagerstyringssystemet stemmer med de signerte tellelistene (betydning for 

kontrollrisikoen knyttet til eksistens) 

Substanshandling:   

• Tilsvarende for artikler med høy verdi i varebeholdningen (betydning for eksistens) 

 

Oppgaveteksten kan tolkes som å omfatte test av kontroller rundt lagerstyringssystemet 

og substanskontroll av bevegelser i varebeholdningen i perioden frem til årsslutt, men 

det kan også aksepteres at kandidaten ikke har inkludert dette i besvarelsen – i så fall 

bør kandidaten ha påpekt avgrensningen av besvarelsene.   

 

Test av kontroller:   

• Trekk et tilfeldig utvalg registerte vareinnganger fra lagerstyringssystemet i 

perioden 31. oktober til 31. desember.  Kontroller at interne kontroller rundt 

varemottak og registrering er dokumentert.  Tilsvarende for vareutganger, men 

utvalget skjer fra utleveringsdokumentasjon, for eksempel fraktbrev.  (betydning for 

kontrollrisikoen knyttet til eksistens) 

Substanshandling:   

• Analytisk kontroll:  Beregn bruttofortjenesteprosent for året og sammenlign med 

forrige år og evt produktpriskalkyler etc.  Om mulig, beregn bruttofortjenesteprosent 

for nov/des og sammenlign med prosenten for hele året.  Tilsvarende for varelagerets 

omløpshastighet. (Betydning for eksistens, verdsettelse og fullstendighet). 

• Detaljert kontroll:  Gjennomgå registrerte transaksjoner på konto for salgsinntekter 

i spesifisert hovedbok i november og desember og følg opp transaksjoner som virker 

påfallende ut fra beløp eller beskrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

OPPGAVE 3 (Anslått tid: 1 time)  

a) 

Salgsområdet:  

Kredittvurdering: Verdsettelse av KF (avsetning forventede tap) og fullstendighet av realiserte 

og urealiserte tap på fordringer.  

Mange kreditnotaer: Gyldighet av salgsinntekter 

Innkjøpsområdet: 

Gyldighet av innkjøp/eksuistens av leverandørgjeld 

 

b) 

Salgsområdet:  

Kredittvurdering: KR høyere enn lagt til grunn i planlegging. Utvidet omfang av SH, med 

særlig vekt på gjennomgang av avsetning for tap på fordringer. 

Mange kreditnotaer: SH: Gjennomgang av transaksjoner på salgsinntekter med sikte på å 

kartlegge omfanget av det som har forårsaket kreditnotaene: dobbellevering og -fakturering. 

Innkjøpsområdet: 

KR vurderes til å være lav eller middels. Kan basere revisjonen på TAK. 

 

OPPGAVE 4 (Anslått tid: 45 minutter)  

Det er rimelig å forstå spørsmålene slik at forbedringen kan skje før revisor avgir beretning. 

a) 

 Her er det klart at revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig 

revisjonsbevis til å kunne konkludere med at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon. Det må derfor, i samsvar med ISA 705, avgis beretning med modifisert 

konklusjon. 

I og med at det i ettertid ikke er mulig å produsere et bedre regnskap, konkluderer revisor 

positivt, det vil si at han ikke kommer med en negativ fastsettelseskonklusjon (M-18 i 

eksempelsamlingen). 

b)  

Situasjonen er at det er fullt mulig å produsere et bedre regnskap, men at selskapet ikke 

ønsker å bruke ressurser til å gjøre dette. 

Den mulige virkningen å være gjennomgripende og revisor konkluderer revisor med at hen 

ikke kan uttale seg. Da selskapet ikke er villig til å sette inn ressurser for å produsere et bedre 

regnskap tilføyer revisor nå et negativt fastsettelsesavsnitt, slik det fremgår av M-15 i 

eksempelsamlingen.  

Å komme med denne tilføyelsen kan sees på som et forsøk fra revisors side på å få foretaket 

til å sette inn nødvendige ressurser. 
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OPPGAVE 5 (Anslått tid: 45 minutter)  

Oppgaven inneholder enkle eksempler som det burde være enkelt å konkludere på, men det er 

viktig at kandidaten bruker korrekt grunnlag (obj/subj regler) for å komme frem til 

konklusjonen. Det er referert til paragrafer i revisorloven fra november 2020. 

A AS: I og med at sønnen fortsatt bor hjemme må det antas at han har bodd sammen med 

Erna i minst et år og rammes derfor av § 8-2, 2 ledd bokstav c). I og med at han har 

eierinteresser, kan JONER REVISJON AS ikke være revisor, jfr § 8-2, 1. ledd. Det hjelper 

ikke at Erna ikke er oppdragsansvarlig revisor, jfr bokstav b) i samme ledd. 

B AS: Da datteren ikke bor sammen med Jonas rammes hun ikke av § 8-2, 2 ledd bokstav c). 

Derimot rammes Jonas klart av de subjektive reglene i § 8-1. De fire siste risikoene i 

paragrafen er truet. JONER REVISJON AS kan ikke være revisor, 

C AS: I og med at datteren fortsatt bor hjemme må det antas at hun har bodd sammen med 

Erna i minst et år og rammes derfor av § 8-2, 2 ledd bokstav c). Rollen som 

regnskapsmedarbeider rammes ikke av § § 8-2, 1 ledd. Derimot rammes Erna klart av de 

subjektive reglene i § 8-1. De fire siste risikoene i paragrafen er truet. JONER REVISJON AS 

kan ikke være revisor, 

D AS: En venn rammes ikke av § 8-2, og må derfor vurderes i forhold til § 8-1.ledd. 

Kombinasjonen nær venn og regnskapssjef er uheldig. De fire siste risikoene i paragrafen er 

truet og JONER REVISJON AS bør helt klart ikke være revisor. 

 

OPPGAVE 6 (Anslått tid: 30 minutter)  

Det kan gjerne innledes med at revisors profesjonsansvar er skyldansvar (culpa). 

Den viktigste vurderingen er om revisor har revisert i henhold til god revisjonsskikk (GRS) 

GRS er materialisert i form av ISA’ene utgitt av revisorforeningen (DnR). 

Domstolene lar ofte DnRs standarder veie tungt, men DnRs standarder inneholder 

sikkerhetsmargin. På noen punkter kan domstolene kan være strengere enn DnRs standarder. 

Det er viktig at vurderingen gjøres i forhold til GRS tidspunktet da rettsstilstanden inntraff. 

Graden av skyld vil påvirke erstatningsansvaret: 

◼ Uaktsomhet er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en 

ansvarsbevisst og dyktig revisor ville gjort i en tilsvarende situasjon. 

◼ Simpel uaktsomhet: ”Burde forstå” Klanderverdig opptreden som gir grunnlag for 

bebreidelser 

◼ Grov uaktsomhet: ”Måtte forstå” Klanderverdig opptreden som gir grunnlag for 

sterke bebreidelser.  Markert avvik mellom den utviste atferd og en atferd som 

objektivt kan betegnes som forsvarlig 

◼ Ubevisst ”den tankeløse”/ Bevisst: ”den hensynsløse” 

◼ Forsettlig: Med vilje 

http://no.wikipedia.org/wiki/Skyld_%28jus%29

