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Re vi sjon

Re vi sjons be ret nin gen:

Man ge feil mulig he ter
En «ren re vi sjons be ret ning» kan ha ulikt inn hold som føl ge av de se ne re års end rin ger i 
regn skaps lo ven. Det te blant an net som føl ge av inn fø ring av fle re regnskapsspråk, spe
sielt IFRS, samt at mor sel skap i kon sern kan an ven de for skjel lig regnskapsspråk i sel
skaps regn ska pet og kon sern regn ska pet. En re vi sjons be ret ning for et kon sern kan ha 
fle re hund re uli ke ut for min ger og mu lig he te ne for at det opp står feil er der for man ge.
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Beg ge for fat ter ne job ber i KPMGs Fag av de ling Re vi sjon og Regn skap

Re vi sjons be ret nin gen er det enes te offent-
lige do ku men tet som re vi sor ut ste der og 
det te ene do ku men tet skal være rik tig. Ri si-
koen for å gjø re feil har imid ler tid økt i takt 
med at an tal let feil kil der har økt. Noen av 
år sa ke ne til det te er:

Fle re al ter na ti ve regnskapsspråk ge ne relt•	
Inn fø ring av IFRS spe sielt•	
An led ning til å an ven de uli ke regn-•	
skapsspråk i sel skaps regn ska pet og kon-
sern regn ska pet
Al ter na ti ve opp stil lin ger i NGAAP•	
Inn fø ring av opp stil ling av to tal re sul tat •	
i IFRS

Det te har gitt nye ut ford rin ger med be tyd-
ning for re vi sjons be ret nin gen. På si den til 
høy re har vi il lust rert hvor i re vi sjons be ret-
nin gen inn hol det vil kun ne va rie re av hen-
gig av regnskapsspråk og valg som gjø res 
in nen for det en kelte regnskapsspråk.

Al ter na ti ve regnskapsspråk og 
ele men ter (opp stil lin ger) i 
års regn ska pet
I re vi sjons be ret nin gen skal det eks pli sitt 
be skri ves hvil ke ele men ter/opp stil lin ger 
års regn ska pet inne hol der – i kon sern skal 
det te gjø res for hen holds vis sel skaps regn-
ska pet og kon sern regn ska pet. Al ter na ti ve ne 
som da fore lig ger, er uten tvil en kil de til å 
gjø re feil, ek sem pel vis:

Opp stil ling over end rin ger i egen ka pi ta-•	
len er valg fritt å ut ar bei de etter NGAAP

Små fore tak kan etter NGAAP unn la te •	
å ut ar bei de kon tant strøm opp stil ling
IFRS har i 2009 inn ført nye be teg nel ser •	
på de uli ke opp stil lin ge ne (f.eks. «opp-
stil ling av fi nan si ell stil ling» mot tid li-
ge re «ba lan se»)
IFRS har ikke «fas te» be teg nel ser•	
man er ikke på lagt å bru ke be teg nel sene •	
som an ven des i IAS 1
Etter IFRS kan opp stil ling av alle inn-•	
tek ter og kost na der pre sen te res:

i en sam let opp stil ling av to tal re sul-•	
tat, el ler
i to opp stil lin ger – en opp stil ling •	
som vi ser «det gam le» års re sul ta tet, 
og en opp stil ling som vi ser and re 
inn tek ter og kost na der (opp stil ling 
av to tal re sul ta tet)

Re vi sjons be ret nin gen vil kun ne va rie re på 
bak grunn av valg sel ska pe ne har gjort i 
for hold til oven nevn te al ter na ti ver. Spe sielt 
har end rin ge ne i IAS i 2009 vist seg ikke å 
være enk le å for hol de seg til. Det sis te 
punk tet inne bæ rer ek sem pel vis at det i 
re vi sjons be ret nin gen må vi ses til en el ler to 
opp stil lin ger – som i til legg kan være 
be nevnt med uli ke navn. Vår an be fa ling er 
at re vi sor i re vi sjons be ret nin gen bru ker de 
sam me be gre pe ne som sel ska pe ne selv har i 
over skrif te ne til de uli ke opp stil lin ge ne.

Re sul tat be gre pet
Med end rin ge ne i IFRS er ikke len ger 
«re sul tat» nød ven dig vis det vi tra di sjo nelt 
har for bun det med be gre pet. Inn fø rin gen 
av «opp stil ling av to tal re sul tat» inne bæ rer at 
sel skap som an ven der IFRS (el ler for enk let 
IFRS), her et ter også skal ta med pos ter som 
tid li ge re ble ført di rek te mot egen ka pi ta len 
i re sul tat opp stil lin gen. Det har vært mye 
dis ku sjo ner om hvor dan sel ska pe ne og 
re vi sor skal for hol de seg til det te nye re sul-
tat be gre pet, ek sem pel vis:

Skal det vi ses til det «gam le» re sul tat be-•	
gre pet el ler to tal re sul tat i før s te set ning i 
inn led nings av snit tet?

Skal re vi sor i ut ta lel sen om års regn ska-•	
pet si at det te gir et rett vi sen de bil de av 
re sul ta tet el ler av to tal re sul ta tet?
Skal sel ska pe ne i års be ret nin gen el ler i •	
års regn ska pet ta med for slag til an ven-
del se av det «gam le» re sul ta tet el ler skal 
de ta med for slag til an ven del se av to tal-
re sul ta tet?

Det er uli ke opp fat nin ger om det te. En yt ter-
li ge re ut ford ring på om rå det er at sel skaps ret-
ten (ak sje lo ve ne) ikke er end ret som føl ge av 
end rin ge ne i IAS 1. Der for er det uklart om 
«for slag til an ven del se av over skudd/tap» fort-
satt må for stås som det «gam le» over skud det/
ta pet, el ler om end rin ge ne i IAS 1 har gitt 
be gre pet et nytt inn hold. Etter vår opp fat-
ning vil det være mest rik tig å leg ge det sis te 
til grunn. And re inn tek ter og kost na der – 
den nye/sis te de len av opp stil ling av to tal re-
sul tat, skal ikke len ger fø res di rek te mot 
egen ka pi ta len – de skal fak tisk fø res over en 
el ler fle re re sul tat kon to er. For å få egen ka pi-
ta len til å sum me re fra IB til UB, må hele 
to tal re sul ta tet der for hen fø res til uli ke egen-
kapitalkomponenter. Etter vår opp fat ning er 
det na tur lig og rik tig at sty ret og dag lig le der 
tar stil ling til det te, og at hele to tal re sul ta tet 
der for inn går i de res for slag til an ven del se.

Opp sum me ring
Som illu stra sjo nen vi ser er det man ge 
år saker til at det kan bli feil i re vi sjons be ret-
nin gen. Det er også li ten tvil om at årets 
end rin ger i IFRS har økt ri si koen for å gjø re 
feil i re vi sjons be ret nin gen. Over har vi kun 
kom men tert noen av dis se sær skilt. I til legg 
til dis se har vi fort satt de «van li ge» feil kil-
de ne, som navn på sel ska pet, re sul ta tet 
(be løp), om det er over skudd el ler tap/
un der skudd osv. Et spørs mål kan være om 
det er mu lig å for enkle det te bil det. Det 
vil le for ek sem pel kun ne blitt en for enk ling 
hvis an tal let regnskapsspråk i Nor ge ble 
re du sert. Uan sett kan det i år kan skje være 
grunn til å ta en eks tra run de el ler to med 
kva li tets sik ring av re vi sjons be ret nin gen…?
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Hvilke elementer 
regnskapet inneholder 
skal gjen speiles, 
selskapets benevnelser 
bør anvendes også i 
revisjonsberetningen.

Forutsetter en ren 
revisjonsberetning.

Det forutsettes her at 
regnskapet er avlagt 
etter NGAAP.

Avhenger av hvor 
resultatet er disponert.

Dato må være den 
samme som eller etter 
dato for signatur av 
årsberetning (vanligvis 
dagens dato).

Er det overskudd eller 
tap? 
Er beløpet riktig?

Til generalforsamlingen i Selskap uten konsern, NGAAP  AS/ASA/etc.

REVISJONSBERETNING FOR xxxx

Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for ABC AS/ASA/etc for regnskapsåret xxxx, som viser et 
overskudd/tap på kr xxx, herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse 
av overskuddet/dekning av tapet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om 
årsregn skapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av over skuddet/
dekning av tapet). Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømopp-
stilling, (oppstilling over endringer i egenkapitalen) og noteopplysninger. Regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregn-
skapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale 
oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. 

Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at 
vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av 
materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regn-
skapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presenta-
sjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også 
en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. 
Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Uttalelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

selskapets fi nansielle stilling 31. desember xxxx og av resultatet og kontantstrømmene 
(og endringene i egenkapitalen) i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og for-
slaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tapet) er konsistente med årsregnskapet og 
er i samsvar med lov og forskrifter

• (opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av 
tapet er i samsvar med lov og forskrifter)

Sted, dato
KPMG AS

Partner
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for 
selskap uten konsern


