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Kommentaren

Årsoppgjøret:

Stoler på  
jobben vi gjør
De fleste er nå godt i gang med årets årsoppgjør. Opptakten til dette årsoppgjøret kan 
på et overordnet nivå oppsummeres med et svært urolig og turbulent marked i Europa. 
Usikkerheten er stor, spesielt for de bedriftene som har sine viktigste markeder i 
Europa.

For revisor og den revisjonsjobben som 
skal gjøres, er det naturligvis viktig å ha 
disse urolighetene med seg inn i de vurde-
ringene som skal gjøres knyttet til blant 
annet verdivurderinger, fortsatt drift og 
fremtidsutsikter. Som flere har sagt og 
skrevet i den siste tiden, er det ikke et 
spørsmål om krisen i Europa vil treffe 
Norge, men når og hvor hardt. De økono-
miske utfordringene vi ser om dagen,  
stiller åpenbart store krav til revisor.

Viktig å vurdere
Vår jobb er godt beskrevet i lovverk og 
standarder. Det finnes i alt nærmere  
40 ISA-standarder (International Standards 
on Auditing) som regulerer revisjonsarbeidet, 
fra aksept av kunde, planlegging og risiko-
vurdering, til gjennomføring av revisjonen, 
dokumentasjon og konklusjoner. I tillegg 
har vi også flere standarder for andre områ-
der som for eksempel begrenset revisjon  
og ulike attestasjonsoppdrag. Standardene 
stiller krav til hva vi som revisorer skal 
gjøre, og skal hjelpe oss med å utføre en 
kvalitetsmessig god revisjon. Samtidig  
er det avgjørende å unngå at vi ikke ser 
skogen for bare trær. Vi må være i stand til 
å løfte blikket, også «løsrevet» fra alle regler 
og standarder – og vurdere hvor det er 
størst risiko for at noe kan gå galt. Ikke 
minst er dette viktig i de tidene vi nå opp-
lever, med stor uro og mye usikkerhet.

Preges av usikkerhet
Selv om norske selskaper i all hovedsak 
fortsatt gjør det bra, preges også mange 
norske virksomheter av usikkerhet. Usikker-

heten treffer på mange områder. Vil  
kundene kjøpe like mye som før, skal det 
fraktes like mye varer som før, klarer kun-
dene å betale for seg, stiller leverandørene 
strengere vilkår, er det tilgang på nok  
kapital osv.? Dette er eksempler på spørsmål 
som revisor må stille seg, og legge opp sin 
revisjonsplan etter.

Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet. 
Vi skal gi brukeren en trygghet for at den 
finansielle informasjonen som presenteres  
i regnskapet, er vurdert og presentert i tråd 
med de gjeldene regnskapsreglene. Vi skal 
også gi trygghet for at regnskapet reflekterer 
den usikkerheten som gjelder for det aktu-
elle selskapet. Er fortsatt drift-forutsetnin-
gen gyldig, og er den godt nok dokumen-
tert? Er det gjort grundige nok verdivurde-
ringer? Er det behov for nedskrivninger? 
Har selskapet beskrevet usikkerheten godt 
nok? Er risikoen beskrevet godt nok?

Hvor var revisor?
Et annet viktig aspekt ved revisjonen er 
forholdene rundt misligheter. Når revisor 
kommer i vanskeligheter, skyldes det ofte 
misligheter hos kunden. Standardkommen-
taren ved de fleste mislighetssaker fra 
bostyrer, eiere og andre er: vi har jo en 
revisor. Hvorfor har ikke revisor oppdaget 
dette? RS 240 omhandler revisors opp-
gaver og plikter til å vurdere misligheter 
ved revisjon av regnskaper. Gjør vi det 
standarden krever, vil vi være vesentlig 
bedre stilt selv om vi ikke har avdekket 
eventuelle misligheter som senere avdekkes. 
Vår revisjon er ikke mislighetsrevisjon, og 

revisor kan ikke avdekke alle mulige for-
hold. Derimot forutsettes det at vi gjør det 
som standarden foreskriver.

Profesjonell, skeptisk holdning
Standardens pkt. 12–14 omhandler vår 
profesjonelle skepsis. Et viktig bakteppe for 
den omfattende revisjonsreformen EU nå 
jobber med, er nettopp en oppfatning  
om at revisor ikke hadde en tilstrekkelig 
nok skeptisk holdning. Etter standarden 
skal revisor «… opprettholde profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen…». Har 
ikke revisor grunn til å tro noe annet, vil 
revisor gå ut fra at registrerte opplysninger 
og dokumenter er ekte. Det er når revisor 
ikke får ting til å henge i hop, ikke forstår 
sammenhenger osv., at varselklokkene må 
ringe. I slike tilfeller må vi bruke nettopp 
denne skeptiske holdningen og gjøre det 
som standardene krever, nemlig å under-
søke eventuelle uoverensstemmelser nær-
mere.

Selv om vi nå er kommet et stykke inn  
i det nye året, ønsker jeg alle medlemmer 
av Revisorforeningen og alle leserne av 
Revisjon og Regnskap alt godt for det  
nye året!

Husk at vi gjør en veldig viktig jobb,  
og at mange stoler på den jobben vi gjør.

Lykke til videre i årsoppgjøret!



Noen av våre samarbeidspartnere:

3 av de 5 store revisorfirmaene 
i Norge har valgt Rettsdata 
Regnskap og Revisjon som sin 
kunnskapsdatabase!
Prøv oss du også - www.rettsdata.no

--> www.rettsdata.no
Kontaktinformasjon Gyldendal Rettsdata: Internett: www.rettsdata.no, e-post: rettsdata@rettsdata.no, telefon: 22990420

Regnskap og Revisjon
  

Rettsdata

Kunnskapsdatabase for revisorer



årsoppgjør
forspranget ligger i automatikken

Vi velger å ikke tro det.
Men vi oppfordrer deg til å utfordre påstanden selv.
Det er enklere å bytte system enn du tror.
Besøk www.mokastet.no/bytt 

Tlf: 69 15 84 00 -   firmapost@mokastet.no

”Vi har alltid store 
forventninger til programmet 
og blir aldri skuffet.”

”Takk for et supert program. 
Vi anbefaler det til andre i bransjen!”

”Takk for at dere virkelig klarer å 
levere så tidlig i desember. Perfekt 
timing da jeg er i gang med å 
ferdigstille årsoppgjør.”

”Spesifikasjonen av 
midlertidige forskjeller er unik 
og lett forståelig.”

”Notesenteret var HELT TOPP
 – dette var BRA!!! Alle mine 
skal over på denne fremfor å 
tulle med noter ved siden av.”

”Benytter anledningen nok 
en gang til å skryte av dere. 
Kjempegodt program og 
supergod service!”

”Det er alltid oppdatert, meget brukervennlig, 
oversiktlig, rask tilbakemelding. 
Det er sjelden feil og dersom de skulle 
forekomme blir de hurtig rettet. Meget bra!”

”Vi får alltid raskt svar når vi har 
behov for support. Dette gjelder ikke 
bare programmet, men også faglige 
spørsmål til ligningspapirer, 
årsregnskap med mer.”

”Her er alle eventualiteter tatt til grunn. 
Det er vanskelig å gjøre noe som blir feil. 
Det er bra beskrivelse hele veien og gode 
”informasjonskapsler” i saldobalansen.”

”Kunnskap hos dem som skal 
hjelpe meg i en hektisk periode 
er avgjørende for å gi god 
service. Her er Mokastet Data AS 
best i klassen.”

” Programmet skjemmer oss bort med sin 
nøyaktighet og det gjør ligningspapirer 
nærmest helt ferdig for oss. 
Vi stortrives med Total og det er derfor vi 
aldri har hatt tanke om å skifte 
årsoppgjørprogram.”

”Som tidligere bruker av 
###  så jeg med gru fram til 
nytt program med masse 
telefoner for å komme i gang. 
Men jeg må si jeg er imponert. 
Har kjørt igjennom et par 
klienter, hentet fra og levert til 
Altinn uten problem.”

”Et uvurderlig program. 
Programmet er oppdatert og à jour og 
brukerstøtten er hurtig og god.  
Total bidrar til et effektivt årsoppgjør.”

”Tusen takk – dette er bare 
helt fantastisk – support når vi 
trenger det som mest.”

”Har tidligere benyttet to andre 
årsoppgjørprogram, men synes 
Total er mye bedre.”

”Total har lagt stor vekt på 
automatikk. Vi bruker 
”Minihjelp”-malen som 
arbeidsmetode i Total og 
da blir ingenting glemt.”

”Når det gjelder Mokastet 
Data AS er alle superlativer 
brukt opp. Seier derfor berre 
tusen takk og ha en fin helg!”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

110830_annonse_revisorer_cmyk.pdf   1   31.08.2011   12:22:55


