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Ar tik ke len drøf ter om 
re vi sor har hand le
plikt ved ver di fall på 
tings inn skudd etter 
åpningsbalansedagen. Det 
kon klu de res med at re vi sor 
har hand le plikt på er stat
nings retts lig grunn lag.

Hand le plik ten kan ut lø se rett til å kal le 
til ba ke revisorbekreftelser over for stif ter ne, 
sel ska pet og tredjemenn, el ler til å fra tre 
fra attestasjonsoppdrag og som valgt re vi-
sor. Til ba ke kall må være rett mes sig og 
akt somt un der hen syn ta gen bl.a. til re vi-
sors opp drag og taus hets plikt. Fra tre den 
må i til legg være i sam svar med re vi sor lo-
ven § 7–1 om rett og plikt til fra tre den.

Inn led ning og pro blem stil ling
Ak sje inn skudd kan gjø res opp ved an net 
enn pen ger (tings inn skudd). Re vi sor skal 
be kref te stif ter nes og sty rets re de gjø rel se 
om at tingsinnskuddet har en ver di som 
minst sva rer til det av tal te ve der la get, jf. 
ak sje lo ven § 2–6, jf. § 10–2.

Stif ter nes re de gjø rel se etter ak sje lo ven  
§ 2–6 knyt ter seg til en åp nings ba lan se 
som skal set tes opp i sam svar med regn-
skaps lo vens be stem mel ser. Re vi sor skal 
be kref te åp nings ba lan sen, jf. ak sje lo ven  
§ 2–8. Etter § 2–7 skal tingsinnskuddet 
som ho ved re gel vur de res til «vir ke lig ver di» 
på da gen for åp nings ba lan sen. Selv om 

tingsinnskuddets ver di var kor rekt og akt-
somt vur dert pr. åpningsbalansedagen, kan 
tingsinnskuddet fal le i ver di på grunn av 
et ter føl gen de om sten dig he ter.

Der som re vi sor blir kjent med at tingsinn-
skuddets ver di på grunn av sli ke et ter føl-
gen de om sten dig he ter er blitt la ve re enn 
den ver dien som ble lagt til grunn i re de-
gjø rel sen (åp nings ba lan sen) fra stif te ne og 
sty ret, opp står spørs må let om det fore lig-
ger «hand le plikt» for re vi sor.1

Retts grunn la get for hand le plikt 
ved ver di fall etter åpnings   
balansedagen
Som ho ved re gel for ut set ter en hand le plikt 
et sær skilt hjem mels grunn lag, f.eks. lov, 
av ta le, sed va ne rett m.m. Ak sje lo ven og 
re vi sor lo ven har in gen kon kre te reg ler som 
om hand ler re vi sors2 hand le plikt ved ver-
di fall på tings inn skudd. Spørs må let om 
re vi sors hand le plikt er så vidt sees ikke 
sær lig om hand let i ju ri disk teo ri.

Stif ter nes hand le plikt
Stif ter nes hand le plikt er der imot om hand-
let i ju ri disk teo ri. I Aar bak ke, mfl., Ak sje-
lo ven og all menn ak sje lo ven, kom men tar-
ut ga ven (2004) he ter det på s. 133 føl-
gen de om ver di fall etter da gen for 
åp nings ba lan sen frem til stif tel ses tids
punk tet;

«Ver di end rin ger som fin ner sted etter 
da gen for åp nings ba lan sen, må nor malt 
ak sep te res, slik at sel ska pet for ek sem pel 
vil ha ri si koen for ver di ned gang etter 
ba lan se da gen, se like vel An de næs s 92. 
Stif ter ne tren ger etter det te nor malt ikke å 

1 Se også Britt Torunn Hove og Oddvar Snipsøyr i Revi-
sjon og Regnskap nr. 7/2008 om Åpningsbalanser og SA 
3802.

2 Styret har visse handleplikter etter aksjeloven § 3–5 ved 
tap av egenkapital og har generelt ansvar for at selskapet 
til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra 
risikoen ved og omfanget av virksomheten.

fore ta noen ny vur de ring av verd set tin gen 
på stif tel ses tids punk tet. Det må like vel tas 
for be hold for til fel ler hvor stif ter ne for står 
el ler må for stå at det som sky tes inn, har 
falt ve sent lig i ver di, slik at det på stif tel-
ses tids punk tet klart ikke er dek ning for 
ak sje ka pi ta len. I så fall må stif ter ne sør ge 
for at un der dek nin gen blir fylt opp, even-
tu elt at sel ska pet stif tes med en la ve re 
no mi nell ak sje ka pi tal, jf NOU 1996: 3 s 
110».

I An de næs, Ak sje sel ska per & All menn ak-
sje sel ska per (1998) he ter det på s. 92 føl-
gen de om det te spørs må let:

«Mer uklar er situa sjo nen hvis verd set tel-
se ne i en fore lig gen de åp nings ba lan se ved 
stif tel sen frem står som en over vur de ring, 
for ek sem pel på grunn av plut se lig pris fall 
på ei en de ler som sel ska pet skal over ta. 
Prin si pi elt må stif ter ne an tas å være 
an svar li ge for at ver diene er til ste de ved 
stif tel sen.3 En na tur lig kon sekvens sy nes 
da å være at de må ut ar bei de ny åp nings-
ba lan se og inn hen te ny re vi sor er klæ ring 
hvis den opp rin ne li ge åp nings ba lan sen 
frem står som urik tig.»

Ut ta lel sen fra An de næs sy nes å byg ge på 
en for ut set ning om at stif ter ne er ob jek tivt 
an svar li ge for at ak sje ka pi ta len er in takt på 
stif tel ses tids punk tet. NOU 1996:3 s. 110 
gir imid ler tid nep pe sterk støt te for en slik 
for ut set ning. I Ot.prp. nr. 23 1996–97 s. 
131 he ter det i merk na de ne til be stem mel-
sen om sel ska pets ad gang til å dek ke stif-
telsesutgiftene at «be stem mel sen er noe 
om for mu lert for å få kla re re frem at ak sje ka
pi ta len skal være in takt på stif tel ses tids punk
tet.» Det te gir til sy ne la ten de en viss støt te 
for stand punk tet i 1998-ut ga ven.4 I An de-

3 Andenæs viser her i sin note 13 under kommentaren til 
aksjeloven § 2–5 til NOU 1996:3 s. 110 første spalte og 
til Ot. prp. nr. 23 1996–97 s. 131.

4 Aksjeloven § 2–8, fjerde ledd, angir at selskapet etter 
åpningsbalansen skal ha en egenkapital som minst svarer 

Ar tik kel for fat te ren er le der av sel ska pets ar beids grup pe 
for Tvis te løs ning og pro se dy re.
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næs, Ak sje sel ska per og all menn ak sje sel ska-
per (2006) s. 96 er stand punk tet i 
1998-ut ga ven noe mo di fi sert;

«Vi de re sier ut ta lel sen ikke noe om situa-
sjo nen hvis stif ter ne sub jek tivt sett ikke 
kan kland res for sin uvi ten het om ver di-
ned gan gen, sam ti dig som ak sje ka pi ta len 
ob jek tivt sett ikke len ger er in takt på stif-
tel ses tids punk tet. Registreringsnektelse 
kan i og for seg være ak tuelt uten at det 
sub jek tivt sett er noe å be brei de stif ter ne. 
Er stat nings an svar for stif ter ne er der imot 
av hen gig av skyld.»

Sel ska pets hand le plikt – sel skaps retts li
ge reg ler
Ad vo kat Erik Lang seth5 har an ført at;

«stif ter ne ved ut ar bei del sen av stif tel ses do-
ku men tet kan be nyt te den verd set tel sen 
som lig ger til grunn for åp nings ba lan sen 
og re de gjø rel sen, selv om de er kjent med 
et ter føl gen de ver di end rin ger».

Det er her vik tig å mer ke seg at Lang seth 
ute luk ken de drøf ter om sel skaps retts li ge 
reg ler om tingsinnskuddets ver di er til 
hin der for at stif ter ne gjen nom fø rer trans-
ak sjo nen. Langseths stand punkt byg ger 
til sy ne la ten de på en for ut set ning om at 
både stif ter ne/teg ner ne og sel ska pet er 
kjent med og sam tyk ker i ver di fal let, og 
ikke gjør gjel den de inn si gel ser mot ver di-
end rin gen.6 Sli ke sam tyk ker/god kjen nel ser 
kan være selskapsrettslig bin den de fra 
sel ska pets side, der som stif tel ses do ku men-
tet fra sel ska pets side ikke inne hol der sel-
skapsrettslig re le van te for be hold knyt tet til 
ver di end rin ger av tingsinnskuddet. Der-
som stif tel ses do ku men tet har sli ke for be-
hold, plik ter sel ska pet å hånd he ve dem, 
f.eks. av hen syn til kre di tor in ter es ser. I 
An de næs, Ak sje sel ska per og all menn ak sje-
sel ska per (2006) s. 111 an fø res det at sli ke 
ver di fall ikke reg nes som teg ning av ak sjer 
til un der kurs, jf. ak sje lo ven § 2–12. Det 
sam me er lagt til grunn av Lang seth, selv 
når stif ter ne på stif tel ses tids punk tet kjen-
ner el ler bur de kjen ne til at tingsinnskud-
det har falt ve sent lig i ver di.7 Selv om ver-
di fal let ikke kan gjø res gjel den de fra sel-
ska pets side som (rett mes sig pro to kol lert) 
for be hold om aksjetegningens sel skaps
retts li ge gyl dig het, jf. ak sje lo ven § 2–10, 
er det der med ikke sagt at stif ter ne er uten 

til aksjekapitalen. Dersom verdien av tingsinnskuddet er 
overvurdert i åpningsbalansen, kan stifterne bli ansvar-
lige for differansen etter stifternes objektive mangelsan-
svar etter aksjeloven § 2–14.

5 Revisjon og Regnskap nr. 6/2010 s. 26. 
6 Langseth lc. s. 26.
7 Langseth lc. s. 26.

an svar for ver di fal let i for hold til sel ska
pets kre di to rer. Retts grunn la get for plik-
ten til å «sør ge for at un der dek nin gen blir 
fylt opp» byg ger på ulov fes te de reg ler om 
be skyt tel se av sel skaps ka pi ta len, jf. ut ta lel-
sen i NOU 1996: 3 s. 110 og Aar bak ke 
m.fl. lc. s. 133.

Slik jeg le ser Aar bak ke mfl. og An de næs på 
det te punkt, byg ger stif ter nes an svar for 
ver di fall på al min ne li ge er stat nings reg ler 
og/ el ler ulov fes tet sel skaps rett.

Re vi sors hand le plikt og SA 3802
Det er na tur lig å leg ge dis se syns punk ter 
til grunn også for re vi sors for hold. Der-
som re vi sor er kjent med at stif ter nes/
sty rets re de gjø rel se er urik tig, ska per re vi-
sor en ri si ko ved ikke å hand le. «Har man 
skapt en ri si ko, får man plikt til å hind re 
ska de (re age re mot ri si koen)», jf. Pe ter 
Lødrup, Læ re bok i er stat nings rett (6. 
ut ga ve) s. 168.

I den nor ske stan dar den for attestasjons-
oppdrag, SA 3802 Re vi sors ut ta lel ser og 
re de gjø rel ser etter sel skaps lov giv nin gen, 
av snitt 68 he ter det føl gen de:

«Verd set tel sen av ei en de ler som skal sky tes 
inn ved stif tel se, knyt tes til tids punk tet for 
re de gjø rel sen. Re vi sor har in gen un der sø-
kel ses plikt fram til stif tel ses tids punk tet. 
Blir re vi sor kjent med at det mel lom tids-
punkt for re de gjø rel se og stif tel ses tids-
punk tet har opp stått en ve sent lig man gel 
som med fø rer at sel ska pet ikke kan stif tes 
på fore lig gen de grunn lag, må re vi sor gjø re 
stif ter ne opp merk som på det te for hol det. 
Til sva rende gjel der ved ka pi tal for høy el se, 
hvor verd set tel sen er knyt tet til tids punkt 
for re de gjø rel sen.»

I av snitt 64 he ter det vi de re;

«For AS må re vi sor ta stil ling til og ut ta le 
seg om hvor vidt opp lys nin ger lo ven kre ver 
er gitt, og ta stil ling til og ut ta le seg om 
stif ter nes el ler sty rets vur de ring av inn-
skud dets ver di. Der som re vi sor blir kjent 
med feil el ler mang ler i in for ma sjo nen 
som har be tyd ning for re vi sors ut ta lel se og 
in for ma sjo nen ikke kor ri ge res, må re vi sor 
trek ke seg fra det kon kre te attestasjons-
oppdraget, og ikke avgi ut ta lel se el ler 
be kref tel se.»

Av snitt 64 gjel der tro lig først og fremst 
re vi sors for hold til opp lys nin ger om tings-
innskuddets ver di på åpningsbalansedagen. 
Jeg an tar like vel at beg ge dis se av snitt vil 
stå sent ralt i en aktsomhetsvurdering også i 

for hold til re vi sors er stat nings an svar knyt-
tet til ver di fall etter åpningsbalansedagen. 
Etter mitt syn kan re vi sor kom me i er stat-
nings an svar der som re vi sor har opp trådt 
uakt somt ved ikke å kal le til ba ke sine 
be kref tel ser. Re vi sor har der for etter mitt 
syn en hand le plikt på er stat nings retts lig 
grunn lag.

Ut gangs punk tet for 
hand le plik tens inn hold
Når inn hol det i hand le plik ten skal fast-
leg ges, er det nær lig gen de å trek ke pa ral-
lel ler til det er stat nings retts li ge in for ma-
sjons an sva ret. Med det te som ut gangs-
punkt bør re vi sor gjø re det som er nød-
ven dig for å fore byg ge ska de og an svar 
som kan opp stå på grunn av re vi sors (urik-
ti ge) be kref tel ser. Det te vil nor malt bety at 
re vi sor bør kor ri ge re urik tig in for ma sjon, 
og om nød ven dig kal le til ba ke sine be kref-
tel ser, der som noen kan lide et tap ved å 
byg ge på be kref tel se ne.

Over for hvem har re vi sor 
hand le plikt?
Så langt hand le plik ten byg ges på er stat-
nings retts lig grunn lag, jf. punk tet Retts-
grunn la get for hand le plikt ved ver di fall 
etter åpningsbalansedagen for an, an tar jeg 
at re vi sor i prin sip pet har hand le plikt 
over for en hver som har er stat nings retts lig 
vern i for hold til re vi sors be kref tel ser. I 
Lødrup l.c. s. 169 an gis det at;

«spørs må let om unn la tel sens er stat nings-
retts li ge be tyd ning, be ror på den til knyt
ning ska de vol de ren har til den kon kre te 

TINGS INN SKUDD: Ak sje inn skudd kan 
gjø res opp ved an net enn pen ger (tings inn
skudd).
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ri si ko som ut løs te ska den. Det er det te 
til knyt nings for hol det som dan ner grunn-
la get for an svar ved å unn la te å hand le». 
[ut he vet her]

Stif ter ne og sel ska pet
Til knyt nings for hol det mel lom re vi sor og 
den som på står å ha lidt tap kan va rie re fra 
sterk og nær til knyt ning, til mang lende 
til knyt ning. Re vi sor står i et opp drags for-
hold til stif ter ne, og over for sel ska pet etter 
å ha blitt valgt som sel ska pets re vi sor. I 
opp drags for hold er til knyt nin gen sterk, og 
her er re vi sor un der lagt en streng akt som-
hets norm (profesjonsansvar). Det kan av 
sel ve oppdragsforholdet8 og pro fe sjons an-
sva ret ut le des hand le plikt (om sorgs plikt) 
for å for hind re at stif ter ne og/el ler sel ska
pet li der tap som skyl des urik tig re de gjø-
rel se og/el ler åp nings ba lan se fra stif ter ne. 
Et til ba ke kall av re vi sors be kref tel ser må 
der for ret tes til stif ter ne og sel ska pet.

Tredjemannsskade
Re vi sor kan kom me i er stat nings an svar 
også når det mang ler kon kret til knyt ning 

8 Lødrup l.c. s. 168 og Hjelmeng l.c. s. 40.

mel lom ska den og re vi sors for hold. Den 
grunn leg gen de dom men om slik «tredje-
mannsskade» er den så kal te Ka bel dom-
men, Rt. 1955 s. 872, hvor Høy es te rett la 
til grunn at et me ka nisk verk steds «kon
kre te og nær lig gen de inter esse» knyt tet til en 
strøm ka bel som ble re vet over av et skip, 
var er stat nings retts lig ver net. Dr. ju ris 
Er ling Hjelm eng an fø rer9 ge ne relt om 
uten for stå en de tredjemenns rol le for vent-
ning;

«I for hold til revisoransvar vil det sent rale i 
sli ke si tua sjo ner være om det fore lig ger en 
be ret ti get for vent ning om å kun ne sto le på 
in for ma sjo nen, og det sam ti dig er på reg-
ne lig for re vi sor at han vil gjø re det.»

Hjelm eng10 an gir ge ne relt om den kon kre te 
an svars av grens nin gen føl gen de:

«De mo men ter som trek kes inn i an svars-
av grens nin gen, som nær het, po ten si elt 
om fang, ri si ko be trakt nin ger og gra den av 
skyld, er knyt tet til en hel hets vur de ring av 

9 Revisors erstatningsansvar (2007) s. 40.
10 l.c. s. 43.

ska de si tua sjo nen, mer enn kon kret til 
spørs må let om år saks sam men heng...»

Det er føl ge lig klart at bl.a. rol le for vent-
nin ger, re vi sors hand lings al ter na ti ver, 
bran sje nor mer og bran sje prak sis, har 
be tyd ning både i akt som hets vur de rin gen 
og i spørs må let om hvem som ny ter er stat-
nings retts lig vern. Hjelm eng11 an gir føl-
gen de spe sielt om re vi sor er klæ rin ger:

«At er klæ rin gen er ment for all menn he ten 
vil imid ler tid ikke ute luk ke an svar. Spørs-
må let om på reg ne lig bruk vil her være 
sent ralt, det vil si om den kon kre te bru ken 
av er klæ rin gen var på reg ne lig for re vi sor. 
An ner le des sagt vil det bare være per so ner 
som be fin ner seg in nen for re vi sors «syns-
felt» som vil være er stat nings retts lig 
be skyt tet»

Per so ner «in nen for re vi sors syns felt»
SA 3802 gir en rek ke eks emp ler på uli ke 
for mer for revisorbekreftelser ment for 
per so ner «in nen for re vi sors syns felt». I 
inn led nin gen til SA 3802 an gis så le des at 

11 l.c. s. 67.
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for må let med be kref tel ser til Fore taks re gis-
te ret er å be kref te sel ska pets opp lys nin ger, 
pri mært for å be skyt te kre di to re nes in ter-
es ser.12 Selv om dis se be kref tel se ne van lig vis 
er sti let til stif ter ne/sty ret, ge ne ral for sam-
lin gen og Fore taks re gis te ret, ute luk ker 
ikke det te an svar over for and re. Revisoran-
svar kan føl ge lig ikke ute luk kes selv om 
det mang ler di rek te til knyt ning mel lom 
re vi sors be kref tel se og den som på står seg 
ska de lidt. En av ta le part kan f.eks. ha inn-
gått en av ta le med sel ska pet selv uten kon-
kret kunn skap om re vi sors be kref tel se. 
Der som av ta len er inn gått med et ut tryk-
ke lig for be hold om tingsinnskuddets ver di 
(el ler sel ska pets egen ka pi tal), kan det te 
føre til revisoransvar, der som for be hol det 
blir virk somt, og der som sel ska pet ikke 
kan hol de av ta le par ten ska des løs. Selv uten 
et slikt for be hold kan det opp stå revisoran-
svar byg get på en ikke syn bar, men rele-
vant for ut set ning om at sel ska pets egen ka-
pi tal er in takt, slik den frem går av re gist-
rer te opp lys nin ger i Fore taks re gis te ret.13

Le del se, sty re med lem mer og Fore taks
re gis te ret
Etter min opp fat ning bør der for sel ska pets 
le del se og sty re med lem mer ori en te res om 
tilbakekallet, for å for hind re at dis se kom-

12 Revisors Håndbok 2011 s. 608.
13 I praksis blir det likevel ofte frifinnelse i revisorsøksmål 

fordi det mangler årsakssammenheng mellom tapet og 
revisors opptreden.

mer i an svar over for sel ska pets med kon tra-
hen ter, og for å fore byg ge re vi sors eget 
an svar over for dis se. Der som re vi sor har 
ut le vert sine be kref tel ser di rek te til tredje
menn, f.eks. en lån gi ver el ler en kre ditt gi-
ver i av ta le for hold, bør re vi sor av de 
sam me grun ner kal le til ba ke sli ke di rek te 
ut le ver te be kref tel ser. Re vi sor kjen ner bare 
sjel dent iden ti te ten til sel ska pets av ta le par-
ter14 og har der for van lig vis in gen prak tisk 
mu lig het til å til ba ke kal le sine be kref tel ser 
di rek te over for sel ska pets av ta le par ter. I 
sli ke si tua sjo ner bør re vi sor vur de re å kal le 
sine be kref tel ser til ba ke over for sel ska pet 
og Foretakeregisteret, i alle fall der som 
regi stre ring ikke ennå har skjedd, jf. punk-
tet neden for Hand le plikt ved ver di fall 
etter stif tel sen, men før re gist re rin gen.

Etter de kon kre te om sten dig he ter kan 
re vi sor føl ge lig kom me i an svar f.eks. over-
for sel ska pet, sel ska pets le del se og sty re-
med lem mer, sel ska pets kre di to rer/med-
kon tra hen ter, sel ska pets an sat te, sel ska pets 
kon kurs bo og skat te- og av gifts myn dig he-
te ne.15

14 Etter aksjeloven § 2–4 skal imidlertid stiftelsesdokumen-
tet angi navn og adresse på parter i avtaler som skal være 
bindende for selskapet.

15 I noen tilfeller er krav hvor den skadevoldende handling 
er rettet direkte (kun) mot tredjemann, f.eks. en långiver 
som bygger på en uriktig revisorbekreftelse, og ikke mot 
selskapet. I andre tilfeller kan en enkeltkreditor fremme 
et krav som svarer til vedkommendes andel av selskapets 

Hand le plikt ved ver di fall etter 
stif tel sen, men før re gist re rin gen
Om ikke stif tel ses do ku men tet be stem mer 
noe an net, jf. ak sje lo ven § 2–4, jf. § 2–20, 
må sel ska pet an tas å ha over tatt ri si koen 
for ver di fall som skjer etter stif tel ses tids-
punk tet.16 I så fall kan det te etter om sten-
dig he te ne bety at sel ska pet ikke kan gjø re 
er stat nings an svar på sub jek tivt grunn lag 
gjel den de over for re vi sor, der som re vi sor 
ikke kal ler til ba ke sine be kref tel ser over for 
sel ska pet. Ak sje lo ven § 2–19, an net ledd, 
på leg ger imid ler tid re vi sor og sty rets med-
lem mer so li da risk og ob jek tivt an svar over-
for sel ska pet17 for det som måt te mang le 
av inn be talt ak sje ka pi tal.18 An sva ret etter 
ak sje lo ven § 2–19 gjel der selv uten ut vist 
skyld (ob jek tivt an svar). An sva ret er hel ler 
ikke be tin get av at det fore lig ger år saks-
sam men heng19 mel lom re vi sors opp tre den 
og det som måt te mang le av inn be talt 
ak sje ka pi tal. Det stil les hel ler ikke krav om 
at det skal fore lig ge øko no misk tap20. Det 
ob jek ti ve an sva ret gjel der imid ler tid ikke 
«mang ler» som skri ver seg fra «verd set tin
gen» av tings inn skudd (bonitas-verd set-
tel se), men bare sel ska pets mang lende 
mot ta kel se (ve ri tas-ek si stens) av tingsinn-
skuddet, jf. be stem mel sens an net ledd. 
Gren sen mel lom verd set tel ses feil og feil 
som med fø rer at tingsinnskuddet helt, 
el ler del vis21, ikke er «mot tatt», kan være 
van ske lig å trek ke.

Der som re vi sor blir kjent med for hold 
som rei ser tvil om sel ska pet har mot tatt 
tingsinnskuddet (fullt ut), må re vi sor vur-
de re å kal le til ba ke sin be kref tel se om at 
sel ska pet har «mot tatt» tingsinnskuddet. 
Det sam me gjel der re vi sors be kref tel se av 
re de gjø rel sen, der som ver dien av tingsinn-
skuddet har falt etter åpningsbalanseda-
gen. I mot satt fall kan re vi sor kom me i 
an svar over for sel ska pet, sty ret el ler tredje-
menn. Den hand le plik ten som er drøf tet 
for an for å for hind re an svar for and re, og 
for å fore byg ge re vi sors eget an svar, er 
der for ak tu ell også etter stif tel sen, jf. også 

tap, når selskapet ikke selv gjør ansvar gjeldende, se 
Aarbakke m.fl. l.c. s. 952 flg. om grensedragningen.

16 Om ikke også verdifall etter åpningsbalansedagen.
17 I Revisjon og Regnskap nr. 7/ 2001 s. 66 antar Erik 

Hirsch og Espen Bergh at også andre enn selskapet kan 
gjøre gjeldende krav mot revisor etter aksjeloven § 2–19.

18 Det synes alminnelig antatt i teorien at ansvaret er 
begrenset til den formelle aksjekapital, slik at overkurs 
ikke omfattes, selv om det er uttalelser i forarbeidene som 
kan trekke i motsatt retning, jf. Aarbakke m.fl., Aksjelo-
ven og allmennaksjeloven (2004) s. 160.

19 Se Aarbakke l.c. s. 160.
20 Hjelmeng l.c. s. 12. Dette må vel forstås slik at det ikke 

er et vilkår at selskapet har lidt andre «tap» enn at aksje-
innskuddet ikke er mottatt.

21 Ved tingsinnskudd av en bestående virksomhet, regnes 
virksomheten som sådan som ett innskuddsobjekt, jf. SA 
3802 avsnitt 59.

TREDJEMANNSSKADE: Re vi sor kan kom me i er stat nings an svar også når det mang ler 
kon kret til knyt ning mel lom ska den og re vi sors for hold.
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nes te punkt Selskapsregistreringens be tyd-
ning.

Selskapsregistreringens be tyd ning
Der som sel ska pet el ler aksjetegneren/stif-
te ren vil gjø re gjel den de at en ak sje teg ning 
ikke er bin den de, må Fore taks re gis te ret 
vars les om inn si gel sen før sel ska pet blir 
re gi strert, jf. ak sje lo ven § 2–10. I mot satt 
fall kan ak sje teg nin gen bli an sett bin-
den de. Re vi sor kan ha kunn skap som er 
retts lig rele vant for å kun ne gjø re gjel-
den de inn si gel ser etter ak sje lo ven § 2–10 
om tingsinnskuddets ver di/mot ta kel se fra 
sel ska pet og/el ler stif te ren. Be stem mel sen 
av skjæ rer vis se inn si gel ser i for hold til 
gyl dig he ten av ak sje teg nin gen som så dan. 
Be stem mel sen av skjæ rer imid ler tid ikke 
er stat nings søks mål mot el ler fra stif ter ne/
sty ret, el ler mot re vi sor, byg get på for be-
hold om ver dien og/el ler mot ta kel sen av 
tingsinnskuddet.22 For å for hind re tap for 
stif te ren/sel ska pet, og for å fore byg ge re vi-
sors eget an svar, bør re vi sor i sli ke til fel ler 

22 Det kan imidlertid ikke rettes erstatningssøksmål fra 
stifterne/aksjetegneren mot selskapet i slike situasjoner, 
jf. Gudmund Knudsen i TfF 1997 s. 7 og Andenæs 
(2006) s. 106.

ska pet.25 Med det te som bak grunn må 
re vi sor vur de re om det å kal le til ba ke sine 
be kref tel ser, el ler å kor ri ge re be kref tel se ne, 
er rett mes sig, akt somt og for svar lig. I mot-
satt fall kan et til ba ke kall m.m. i seg selv 
ut lø se er stat nings an svar for re vi sor. Det 
kan opp stå in ter es se mot set ning mel lom 
stif ter ne, sel ska pet og re vi sor om det er 
rett mes sig å kal le be kref tel se ne til ba ke. 
Re vi sor kan (med ret te el ler uret te) bli 
tru et med søks mål fra stif ter nes el ler sel-
ska pets side, der som be kref tel se ne (med 
uret te el ler ret te) kal les til ba ke. I noen 
til fel ler kan det dess uten (med ret te) være 
tvil om det er rett mes sig å kal le til ba ke 
be kref tel se ne. I yt ter ste kon sekvens kan 
noen sli ke si tua sjo ner best lø ses ved at 
re vi sor trek ker seg fra attestasjonsoppdra-
get, el ler som valgt re vi sor.26 I sin vur de-
ring om å trek ke seg må re vi sor også ta 
hen syn til re vi sor lo ven § 7–1 om re vi sors 
rett og plikt til å fra si seg re vi sor opp drag.27

25 Se Cordt-Hansen, Siebke og Knudsen, Revisorloven med 
kommentarer (4. utgave) s. 299 flg.

26 SA 3802 avsnitt 64. Se Cordt-Hansen m.fl. l.c. s. 339 om 
når det foreligger «særlige grunner» etter revisorloven  
§ 7–1, annet ledd.

27 Se Henning Siebke i Revisjon og Regnskap nr. 8/2009 
om revisorloven § 7–1.

gjø re sel ska pet og stif te ren opp merk som 
på for hol det, og om nød ven dig trek ke 
til ba ke sine be kref tel ser, slik at for be hol det 
i til fel le kan bli gjort gjel den de over for 
Fore taks re gis te ret før sel ska pets regi stre-
ring.

Re vi sors til ba ke kall m.m. må være 
rett mes sig, akt somt og for svar lig
Før stif tel ses tids punk tet for lig ger det et 
opp drags for hold mel lom stif ter ne og re vi-
sor. Etter at re vi sor er valgt, fore lig ger det 
opp drags for hold mel lom sel ska pet og re vi-
sor. Opp drags av ta len og oppdragsforhol-
det kan ha be tyd ning for re vi sors rett og/
el ler plikt til å kor ri ge re urik ti ge opp lys-
nin ger m.m. Fra det tids punk tet sel ska pet 
er stif tet opp står dess uten vis se lov be-
stem te opp lys nings plik ter23 for den valg te 
re vi sor. På den an nen side har den valg te 
re vi sor i en viss ut strek ning taus hets plikt24 
og re vi sor lo ven § 6–2 be gren ser re vi sors 
rett til å gi in for ma sjon til and re enn sel-

23 Se f.eks. revisorloven § 6–2.
24 Se revisorloven § 6–1.
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