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Re vi sjons be ret nin ger 
2011 − noen er fa rin ger

Du kan ev. se på PRINT VER SJON for å se hvor
dan ta bel len skal se ut
Illu stra sjo ner
Usik ker bru kes un der mel lom tit te len «Pre si se
rin ger om ve sent lig usik ker het knyt tet til fort satt 
drift» med bil de teks ten:
USIK KER HET: Pre si se ring er en hen vis ning til 
et for hold el ler en usik ker het i regn ska pet.
Vet ikke un der mel lom tit te len «Kon klu sjon om at 
re vi sor ikke kan ut ta le seg om regn ska pet»
med bil de teks ten:
SJEL DEN: Det er sjel den at det opp står si tua sjo
ner der re vi sor ikke kan ut ta le seg om regn ska
pet.
Re vi sjon
Stats au to ri sert re vi sor
Ro ger Kjelløkken
PwC
Si vil øko nom 
Iver Heg gen 
PwC

Re vi sjons be ret nin gen ble end ret med virk-
ning fra 2010. Vi gjen nom før te der for en 
un der sø kel se av revisjonsberetningene på 
Oslo Børs i 2010 for å se i hvil ken grad de 
nye revisjonsberetningene ble be nyt tet, og 
fulg te opp un der sø kel sen for 2011.

I un der sø kel sen har vi også sett på tersk-
le ne for å mo di fi se re re vi sors kon klu sjon 
og ta inn presiseringsavsnitt. Un der sø kel-
sen vi ser at re vi so re ne stort sett prak ti se rer 
tersk le ne for pre si se rin ger på sam me måte. 
Vi fant et til fel le med for be hold i 2010 
hvor til sy ne la ten de sam me situa sjon re sul-

Stats au to ri sert re vi sor
Ro ger Kjelløkken
PwC

Si vil øko nom
Iver Heg gen
PwC

Artikkelen er forfattet av: En un der sø kel se av revisjonsberetningene på Oslo Børs 
vi ser at re vi so re ne bru ker den nye re vi sjons be ret nin gen 
påengodmåte,menatdetfortsattfinnesenkeltefor
bed rings om rå der.

Revisor Pre si se rin ger

(2010 i pa ren tes)

For be hold 

(2010 i pa ren tes)

Pre si se ring – tema 2011 For be hold – tema 2011 

BDO 1 (1) Fortsatt drift-presisering

Deloitte 2 (3) 2  Fortsatt drift-presiseringer

EY 13 (8) 0 (2) 12  Fort satt drift-pre si se rin-

ger og ett be tin get ut fall

KPMG 1 (1) 1 Fort satt drift-pre si se ring Re vi sor kan ikke utale seg om 

regn ska pet:

Re vi sor har ikke greid å inn-

hen te grunn lag for verd set tel-

se av gru ver i Af ri ka som er en 

ve sent lig og gjen nom gri pen-

de del av regn ska pet

PwC 4 (3) 1 3  Fort satt drift-pre si se rin ger For be hold:

Re vi sor har ikke til strek ke lig 

grunn lag til å ut ta le seg om 

trans ak sjo ner med nær stå-

en de 

And re 2 (1) 1  Fort satt drift-pre si se ring

1   Pre si se ring av ure vi dert 

2010-tall

Sum 23 (17) 2 (2)

ter te i at re vi sor ikke ut ta ler seg om regn-
ska pet i 2011. Dess uten ser vi at sel ska-
pe ne har ulik prak sis hva gjel der of fent lig-
gjø ring av re vi sjons be ret nin ger med pre si-
se rin ger el ler mo di fi sert kon klu sjon.

Re vi sjons be ret nin ger for 
børs no ter te sel ska per 2011
Ut gangs punk tet for våre ob ser va sjo ner er 
en gjen nom gang av re vi sjons be ret nin ger 
for 2011 til sel ska per som var no tert på 
Oslo Børs og Oslo Axess. Av de 212 sel-
ska pe ne som var no tert på Oslo Børs i 
2011, fikk 88 % nor mal be ret ning, 11 % 
fikk pre si se ring og 1 % fikk mo di fi sert 
kon klu sjon1. Sam men lig net med 2010 er 
det re la tivt sett en øk ning av pre si se rin ger i 
2011. Til tross for at det er fær re no ter te 
sel ska per i 2011, er det nem lig gitt fle re 

1  Tall fra 2010 i parentes.

pre si se rin ger i 2011 enn i 2010. Fler tal let 
av pre si se rin ge ne dreier seg om fort satt 
drift-pro ble mer både i 2010 og i 2011. 
Finanstilsynet har gjort en til sva rende 
un der sø kel se som om fat ter alle sel ska per i 
Nor ge. De fant at 85 % av alle re vi sjons-
be ret nin ger for 2010 var normalberetnin-
ger, 12 % av revisjonsberetningene had de 
pre si se rin ger og 3 % av revisjonsberetnin-
gene had de mo di fi sert kon klu sjon2. Som 
vi ser, er an de len pre si se rin ger om trent like 
høy i beg ge un der sø kel se ne. Vår un der sø-
kel se er gjort pr. re vi sjons sel skap uten at 
det te har av dek ket noen trend. Det te 
un der byg ger en an ta gel se om at re vi sjons-
sel ska pe ne an ven der reg lene på sam me 
måte.

Pre si se rin ger om ve sent lig 
usik ker het knyt tet til fort satt drift
Pre si se ring er en hen vis ning til et for hold 
el ler en usik ker het i regn ska pet. Løs nin gen 
skal kun bru kes når re vi sor me ner regn ska-
pet gir et rett vi sen de bil de, men like vel vil 
in for me re bru ke ren om at det fore lig ger 
for hold el ler usik ker het av en slik vik tig het 
at den er av grunn leg gen de be tyd ning for 
bru ke ren. Ters ke len, som leg ges gjen nom 
ISA 706, er nær me re om talt i ar tik ke len 
«Re vi sjons be ret nin ger – noen er fa rin ger» 
som ble pub li sert i Re vi sjon og Regn skap 
nr. 1–2012.

Av pre si se rin ge ne re la te rer 14 seg til fi nan-
sie rings pro ble mer (egen ka pi tal el ler frem-
med ka pi tal), fire til drifts re la ter te for hold 
som har le det til an strengt lik vi di tet og tre 
til frem ti di ge hen del ser som i be ty de lig 
grad vil kun ne set te vi de re drift i fare. 
Det te er alle for hold vi fin ner i ISA 5703 

2  Statistikk fra dokumentbasert tilsyn for revisorer og 
revisjonsselskaper høsten 2011, www.finanstilsynet.no

3 ISA 570 - Going Concern. A2.

Ta bell 1: Over sikt over re vi sjons be ret nin ger med av vik på Oslo Børs 2011
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«Fort satt drift» som eks emp ler på for hold 
som kan ska pe usik ker het om fort satt drift.

En gjen nom les ning av pre si se rin ge ne for 
2011 vi ser at alle er knyt tet opp mot in for-
ma sjon i regn ska pets no ter og års be ret-
ning. Det te un der byg ger/be kref ter at re vi-
sor har fulgt for ut set nin gen for pre si se ring; 
at regn skap og års be ret ning gir til strek ke lig 
in for ma sjon om usik ker he ten. Uenig het 
mel lom re vi sor og sel ska pet an gå en de det te 
for hol det vil le le det til for be hold i re vi-
sjons be ret nin gen.

Fi nan sie rings pro ble mer
Det har vært ut ford rin ger med å inn hen te 
ka pi tal i 2011. Det te er an ta ke lig vis også 
år sa ken til det re la tivt høye an tal let fort satt 
drift-pre si se rin ger re la tert til fi nan sie ring, 
hvor av fler tal let er gitt til sel ska per i ship-
ping-, rigg- el ler off shore-bran sjen. 2012 
har sett et skif te i ka pi tal kil der i ret ning av 
ob li ga sjo ner. Oslo Børs opp gir at det bare 
er inn hen tet kr 17,5 mil liar der4 over Oslo 
Børs og Oslo Axess, mens det er hen tet inn 
kr 31 mil liar der i ob li ga sjons mar ke det. Til 
sam men lig ning ble det i hele 2011 inn hen-
tet og no tert ob li ga sjo ner for rundt 24 
mil liar der kro ner5. Også om set nin gen av 
ob li ga sjo ner har økt i 2012, sær lig i sis te 

4 www.oslobors.no/Oslo-Boers/Statistikk/Emisjonsstati-
stikk

5 www.osloabm.no/Oslo-ABM/Statistikk/AArsstatistikk

halv del. Fort satt er det van ske lig å hen te 
inn ka pi tal. Ut vik lin gen kan in di ke re at vi 
bør for ven te re vi sjons be ret nin ger med fort-
satt drift-pre si se rin ger knyt tet til fi nan sie-
ring også i 2012.

Sel ska per som får fort satt 
drift-pre si se ring, går ikke kon kurs
Om ta le av fort satt drift-pro ble mer i re vi-
sjons be ret nin gen an ty der at sel ska pe ne har 
øko no mis ke pro ble mer og at det er en viss 
sann syn lig het for at sel ska pe ne ikke vil 
over le ve det kom men de året. Det er der for 
in ter es sant å un der sø ke om sel ska pe ne som 
fikk fort satt drift-pre si se ring i 2010, har 
gått kon kurs.

Av de fem ten sel ska pe ne som fikk fort satt 
drift-pre si se ring i 2010, har in gen gått 
kon kurs i lø pet av 2011. El le ve av de fem-
ten fikk fort satt drift-pre si se ring også i 
2011. Av de gjen væ ren de fire er tre tatt av 
børs av uli ke år saker. Ett sel skap er opp-
løst. At det er opp løst har sam men heng 
med re struk tu re rin ger slik at drif ten i sel-
ska pet er vi de re ført i et an net sel skap. Det 
nye sel ska pet fikk fort satt drift-pre si se ring 
til sitt 2011-regn skap og er kon kurs i 
no vem ber 2012. To sel ska per har gjen-
nom ført ka pi tal for høy el se i lø pet av året og 
er med det te ute av so nen for fort satt drift-
pre si se ring. De to fikk re vi sjons be ret ning 
uten pre si se ring i 2011.

USIK KER HET: Pre si se ring er en hen vis ning til et for hold el ler en usik ker het i regn ska pet.

De res te ren de sel ska pe ne som fikk pre si se-
ring knyt tet til fort satt drift både i 2010 
og 2011, fikk det av sam me år sak beg ge 
åre ne. Det frem går av års regn ska pe ne til 
dis se sel ska pe ne at de fort satt ar bei der med 
å løse pro ble me ne. At det tar tid å løse 
pro ble mer er vel kjent. Det blir in ter es sant 
å føl ge det te frem over.

Ord ly den i presiseringstekstene 
kan for bed res
Gjen nom gan gen av revisjonsberetningene 
for 2010 vi ser at føl gen de ord lyd er gjen-
tatt i fle re fort satt drift-pre si se rin ger: «Vi 
pre si se rer at regn ska pet ikke vi ser ned-
skrivningskostnader el ler kost na der som 
kan opp stå der som sel ska pets ei en de ler må 
sel ges i en kri se si tua sjon.» Det te er en 
ord lyd som bru kes også i 2011 til tross for 
at revisjonsstandardene ikke inne hol der 
krav om en slik ord lyd.

ISA 570 570.19b kre ver at re vi sor i pre si-
se rin gen skal vise til no ten i regn ska pet 
hvor om sten dig he te ne rundt usik ker het 
for fort satt drift er om talt. Kra vet inne bæ-
rer at re vi sor i pre si se rin gen ver ken be hø-
ver å skri ve om de «hen del ser el ler for-
hold» el ler «om sten dig he ter» (år sa ke ne til 
usik ker het) som har le det til at det er tvil 
av be tyd ning om sel ska pets evne til å fort-
set te drif ten el ler om «at en he ten der for 
mu li gens ikke kan rea li se re sine ei en de ler 
og møte sine for plik tel ser gjen nom den 
or di næ re virk som he ten» (kon se kven se ne 
av usik ker he ten).

Kra vet om at re vi sor gjen nom sin re vi sjon 
skal fast slå om regn ska pet gir opp lys nin ger 
om både år sa ke ne til fort satt drift-usik ker-
het og kon se kven se ne av usik ker he ten, slik 
det føl ger av ISA 570.18, er noe an net. 
Det te er et krav om hvor dan re vi sjo nen 
skal gjennom fø res og må ikke opp fat tes 
som et krav om hva som skal skri ves i 
re vi sjons be ret nin gen.

Selv om stan dar den bare inne hol der krav 
om å vise til regn ska pets om ta le av fort satt 
drift-usik ker het, er det van lig at re vi sor 
skri ver om år sa ke ne til usik ker he ten. Det te 
gjø res ved å bru ke en ord lyd i re vi sjons be-
ret nin gen som lig ger tett opp til ord ly den 
sel ska pet selv be nyt ter i regn ska pet. 
Mind re van lig er det at re vi sor om ta ler 
mu li ge kon se kven ser av usik ker he ten. 
Hen sy net bak det å bru ke en ord lyd som 
lig ger tett opp til sel ska pets egen, er å unn-
gå å ska pe tvil om hva sel ska pet selv for sø-
ker å kom mu ni se re til bru kerne. Der som 
re vi sor fø ler be hov for å gi mer in for ma-
sjon i re vi sjons be ret nin gen enn sel ska pet 
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selv gir i sitt regn skap, bør re vi sor vur de re 
om ikke situa sjo nen til sier et for be hold 
frem for en pre si se ring. Med mind re sel ska-
pet selv gir in for ma sjon om «at regn ska pet 
ikke vi ser nedskrivningskostnader el ler 
kost na der som kan opp stå der som sel ska-
pets ei en de ler må sel ges i en kri se si tua-
sjon», kan en slik pre si se ring i be ret nin gen 
bi dra til å ska pe mer usik ker het om de 
regn skaps før te ei en de le nes ver di enn det er 
grunn lag for. Vi hel ler der for mot at en slik 
ord lyd bør bru kes med for sik tig het i en 
fort satt drift-pre si se ring. For ek sem pel kan 
en slik ord lyd være mer ak tu ell når ei en de-
le ne er im ma te rielle.

Fort satt rei ses det spørs mål om hvor dan 
presiseringsavsnittene om fort satt drift skal 
formu le res. ISAene inne hol der to for skjel-
lige løs nin ger. ISA 5706 inne hol der et 
ek sem pel på et presiseringsavsnitt som 
inn le des med or de ne: «Uten at det har 
be tyd ning for vår kon klu sjon…». ISA 7067 
har et ek sem pel på et presiseringsavsnitt 
om fort satt drift-usik ker het som av slut tes 
med føl gen de ord lyd: «Det te for hol det har 
in gen be tyd ning for vår kon klu sjon om 
regn ska pet». Sam me av slut ten de ord lyd 
fin nes i de øv rige eks emp le ne i ISA 7068. 
Løs nin gen er også adop tert i DnRs eks em-
pel sam ling. Etter at clarity-stan dar de ne ble 
im ple men tert, ser det der for ut til at den 
sist nevn te løs nin gen er den re vi sor bør 
be nyt te. Re sul ta te ne fra årets gjen nom les-
ning av revisjonsberetningene vi ser at kun 
to av seks re vi sjons sel ska per som har av gitt 
re vi sjons be ret ning med et presiseringsav-
snitt om fort satt drift-usik ker het, bru ker 
den sist nevn te løs nin gen.

Pre si se ring av ure vi der te 
sam men lig nings tall
Ett av sel ska pe ne som fikk pre si se ring i 
re vi sjons be ret nin gen i 2011 er hjem me hø-
ren de i USA, men no tert på Oslo Børs. 
Pre si se rin gen er: «The accompanying 2010 
consolidated and Com pa ny financial state-
ments are unaudited and we ex press no 
opin ion or other form of assurance on 
them».

Pre si se rin gen er plas sert for an kon klu sjo-
nen og har in gen over skrift som be teg ner 
om det te er en pre si se ring el ler noe an net. 
For di løs nin gen ikke føl ger det van li ge 
sys te met, blir det van ske li ge re å av gjø re 
hvil ken be tyd ning ord ly den har for regn-
ska pet. ISA 710.14 og 19 og ISA 706.8 

6 ISA 570 - Going Concern.
7 ISA 706 - Emphasis of matter paragraphs and other 

matter paragraphs in the independent auditor’s report.
8 ISA 706 - Emphasis of matter paragraphs and other 

matter paragraphs in the independent auditor’s report.

fore skri ver at in for ma sjon om at sam men-
lign bar in for ma sjon ikke er re vi dert, skal 
be teg nes som «and re for hold» og være 
plas sert un der en slik over skrift etter kon-
klu sjo nen om regn ska pet.

En vik tig ob ser va sjon er at sel ska pet har 
end ret regnskapsspråk fra US GAAP til 
IFRS i 2011. Sel ska pets re vi sor, som var 
den sam me både i 2010 og 2011, skif tet 
sam ti dig revisjonsstandarder og be nyt ter 
nå ISAene i ste det for US GAAS som 
grunn lag for sitt ar beid. I prin sipp no ten 
opp ly ses at 2010-tal le ne er om ar bei det fra 
US GAAP til IFRS uten at det har vært 
be hov for å gjø re ve sent li ge jus te rin ger. 
Regnskapskolonnene som inne hol der sam-
men lign bar in for ma sjon be teg nes som 
ure vi der te.

At sel ska per om ar bei der regn ska per fra ett 
regnskapsrammeverk til et an net er en 
kjent pro blem stil ling. At sel ska per end rer 
regn skaps prin sip per fra et år til et an net er 
også en kjent pro blem stil ling. Beg ge si tua-
sjo ne ne kre ver at sty ret gir god in for ma-
sjon i års regn ska pet. Når re vi sor re vi de rer 
den sam men lign ba re in for ma sjo nen, frem-
går det av ISA 710.8 at «Der som fore gå-
en de pe rio des regn skap er end ret, skal 
re vi sor fast slå om den sam men lign ba re 
in for ma sjo nen stem mer med det end re de 
regn ska pet». Re vi sor skal vur de re for be-
hold el ler nega tiv kon klu sjon der som det 
er gitt for lite in for ma sjon om om ar bei del-
sen el ler der som det nye regnskapsramme-
verket er an vendt på feil måte, jf. ISA 
710.12. Det er ikke krav om, og hel ler ikke 
prak sis for, at re vi sor i den ne ty pen sam-
men hen ger sier noe i re vi sjons be ret nin gen 
om re vi sjo nen av fjor års tal le ne el ler om ar-
bei del sen.

Be tin get ut fall
Det er få re vi sjons be ret nin ger på Oslo Børs 
med pre si se ring om be tin ge de ut fall. For 
de få som fore lig ger, er det av inter esse å se 
på hvil ke tersk ler re vi sor leg ger til grunn 
for å ta inn et slikt presiseringsavsnitt.

Ters ke len for bruk av pre si se ring er at usik-
ker he ten som på pe kes, er av «grunn leg-
gen de be tyd ning for bru ker nes for stå el se av 
regn ska pet». Stan dar den un der stre ker at 
ut strakt bruk av pre si se rin ger vil kun ne 
re du se re ef fek ti vi te ten av re vi sors kom mu-
ni ka sjon. Vi tol ker stan dar den slik at ters-
ke len for å ta inn pre si se rin ger i re vi sjons-
be ret nin gen skal være re la tivt høy. Ek semp-
 le ne vi om ta ler neden for kan frem stå som 
yt ter punk ter på en ska la.

Det er av gitt én be ret ning på Oslo Børs i 
2011 med pre si se ring om be tin get ut fall og 
én be ret ning med pre si se ring om at fort satt 
drift av hen ger av at ei en de ler sel ges. Beg ge 
hand ler om usik ker het knyt tet til frem ti-
di ge hen del ser. Usik ker he ten knyt ter seg 
både til om hen del se ne inn tref fer og hva 
de øko no mis ke kon se kven se ne kan bli 
der som hen del se ne inn tref fer.

Re vi sjons be ret nin gen med be tin get ut fall-
pre si se ring dreier seg om usik ker het knyt-
tet til ut fal let av klage saker og søks mål. I 
no te ne er mak si mal eks po ne ring for kon-
ser net be reg net til et be løp som til sva rer 
omlag 35 % av to tale ei en de ler. Sel ska pets 
bes te es ti mat er at et be løp til sva rende 
14 % av to tale ei en de ler vil bli det fak tis ke 
ut fal let og har av satt det te for å dek ke eks-
po ne rin gen. En slik for plik tel se inn reg nes 
når sann syn lig he ten for at den inn tref fer er 
mer sann syn lig enn at den ikke inn tref fer9. 
Re vi sor har ikke tatt for be hold om av set-
nin gen, og er der med av den opp fat ning at 
av set nin gen er rik tig vur dert i hen hold til 
IFRS. Usik ker he ten knyt ter seg både til 
ut fal let av søks må le ne og stør rel sen på 
be lø pet sel ska pet må be ta le der som ut fal let 
av søks må le ne blir ne ga tivt for sel ska pet. 
Selv ved mak si mal eks po ne ring vil sel ska-
pet ha po si tiv egen ka pi tal og der med 
mulig he ter til fort satt drift uten yt ter li ge re 
hand lin ger. Den fi nan si el le virk nin gen kan 
an ses som mo de rat. På grunn av det te har 
det nok ikke vært så en kelt for re vi sor å 
kom me frem til at en pre si se ring er rik tig 
løs ning. Re vi sor har like vel kom met til at 
for hol det til freds stil ler kri te ri et for pre si se-
ring og at det har ve sent lig be tyd ning for å 
for stå regn ska pet. For hol det frem står for 
oss som et ek sem pel som lig ger rett over 
ters ke len for når et be tin get ut fall skal 
pre si se res i en re vi sjons be ret ning, alt så i 
den lave en den av en ska la.

I re vi sjons be ret nin gen hvor det pre si se res 
at fort satt drift-for ut set nin gen av hen ger av 
at ei en de ler sel ges, opp gis at grunn la get for 
fort satt drift an ta ge lig ikke len ger er til 
ste de med mind re sel ska pet lyk kes med å 
gjen nom fø re salg. Det kan dis ku te res om 
den ne pre si se rin gen bør ta ut gangs punkt i 
usik ker het om frem ti di ge ut fall el ler om 
den bør ta ut gangs punkt i at det fore lig ger 
usik ker het om fort satt drift. Gren se ne er 
ikke all tid like ty de li ge. Et mak si malt ne ga-
tivt ut fall vur de res her å ha dra ma ti ske 
kon se kven ser for sel ska pets evne til fort satt 
drift. På grunn av de mer al vor li ge øko no-
mis ke kon se kven se ne har det nok vært 

9 IAS 37 Provision, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets pkt. 36.
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langt enk lere for re vi sor å kom me frem til 
et presiseringsavsnitt enn i det før s te til fel-
let. For hol det er opp lagt av grunn leg gen de 
be tyd ning for å for stå regn ska pet og godt 
over ters ke len for når et presiseringsavsnitt 
bør tas inn i re vi sjons be ret nin gen, alt så i 
den høye en den av en ska la.

Kon klu sjon om at re vi sor ikke kan 
ut ta le seg om regn ska pet
Si tua sjo ner hvor re vi sor ikke kan ut ta le seg 
om regn ska pet, opp står sjel den. Det var 
kun ett til fel le fra Oslo Børs hvor re vi sor 
ikke ut tal te seg om regn ska pet i 2011. 
For di reg lene om at re vi sor ikke ut ta ler seg 
sjel den bru kes, er det av inter esse å stu de re 
det te til fel let nær me re.

Etter stan dar den er det to til fel ler som kan 
lede til at re vi sor ikke ut ta ler seg om regn-
ska pet10. Det ene til fel let er når re vi sor ikke 
er i stand til å inn hen te til strek ke lig og 
hen sikts mes sig revisjonsbevis for å un der-
byg ge en kon klu sjon om regn ska pet. Det 
and re til fel let er når re vi sor kom mer til at 
det er mu lig å inn hen te til strek ke lig og 
hen sikts mes sig revisjonsbevis for hver av 
de in di vi duelle usik re for hol de ne, men 
like vel umu lig å ut for me en kon klu sjon 
om regn ska pet som hel het på grunn av 
den mu li ge in ter ak sjo nen mel lom de 

10  ISA 705.9 og 10.

usik re for hol de ne og de res mu li ge ku mu la-
ti ve virk ning på regn ska pet. Dis se til fel le ne 
kan være kre ven de å for hol de seg til. Stan-
dar den fore skri ver at det bare fore kom mer 
eks tremt sjel dent.

I det te til fel let har to uli ke re vi so rer i to 
på føl gen de år av gitt uli ke re vi sjons be ret-
nin ger til et gru ve sel skap til tross for at 
sel ska pets situa sjon til sy ne la ten de er den 
sam me beg ge åre ne. Gru ve sel ska pet har 
ak ti vi tet i Sve ri ge (nik kel) og fle re af ri kan-
ske land (dia man ter). In ves te rin ge ne be står 
av gru ve ret tig he ter i Sve ri ge og i Af ri ka. 
Gru ve ret tig he te ne ut gjør to talt 95 % av 
to tale ei en de ler for delt på 31 % i Sve ri ge 
og 69 % i Af ri ka. Noen av in ves te rin ge ne i 
Af ri ka er solgt i løpet av 2011. Sel ska pet 
har hatt nega tiv kon tant strøm fra drif ten i 
2011, det er inn hen tet be gren set med nye 
mid ler gjen nom ak sje ka pi tal ut vi del ser i 
2011 sam men lig net med året før. Det er 
ikke bank- el ler ob li ga sjons fi nan sie ring i 
ba lan sen. Det opp ly ses i års regn ska pet at 
det ar bei des med å inn hen te ny ak sje ka pi-
tal. I rap por ten for and re kvar tal 2012 
frem går det at det er inn hen tet ca. kr 100 
mil lio ner. Re vi sor opp gir i re vi sjons be ret-
nin gen for 2011 at in ves te rin ge ne i Af ri ka 
er van ske li ge å vur de re for di de ennå ikke 
har gitt av kast ning og at det er få trans ak-
sjo ner som kan gi vei led ning om ver dien. 
Sel ska pets kon tant be hold ning har ikke gitt 

SJEL DEN: Det er sjel den at det opp står si tua sjo ner der re vi sor ikke kan ut ta le seg om regn ska
pet.

mulig he ter for ut nyt tel se av ret tig he te ne 
av noe be tyd ning. Sel ska pet har hatt be hov 
for fi nan sie ring for å fort set te og for å 
ut vik le sin virk som het. Alt i alt inne bæ rer 
det te at til strek ke lig revisjonsbevis ikke er 
til gjen ge lig for å kun ne ut ta le seg om ver-
diene i Af ri ka. Re vi sors for be hold har 
sam men heng med at han ikke er i stand til 
å inn hen te til strek ke lig og hen sikts mes sig 
revisjonsbevis for de regn skaps før te ver-
diene. Re vi sor be døm mer at for hol det er 
gjen nom gri pen de for regn ska pet.

I fjor års regn ska pet var situa sjo nen gan ske 
lik. Re vi sjons be ret nin gen for 2010 in ne-
holdt pre si se ring om fort satt drift og for-
be hold om ver dien av gru ve ret tig he te ne 
(både i Af ri ka og i Sve ri ge). Gru ve ret tig he-
te ne ut gjør i 2010 ca. 74 % av to tale ei en-
de ler. Re vi sors for be hold om ver di had de 
sam men heng med for ut set nin ger om 
frem ti dig inn tje ning re vi sor ikke så seg i 
stand til å ve ri fi se re. Re vi sors for be hold 
had de sam men heng med at han ikke var i 
stand til å inn hen te til strek ke lig og hen-
sikts mes sig revisjonsbevis for de regn skaps-
før te ver diene. Re vi sor be døm mer at for-
hol det er ve sent lig, men ikke gjen nom gri-
pen de, for regn ska pet.

De to re vi so re ne kom mer beg ge til at de 
ikke er i stand til å un der byg ge ver diene av 
gru ve ret tig he te ne med til strek ke lig og hen-
sikts mes sig revisjonsbevis. I beg ge åre ne 
ut gjor de gru ve ret tig he te ne det al ler mes te 
av to tale ei en de ler. I 2011 be døm mer re vi-
sor at for be hol det til ver dien av gru ve ret-
tig he te ne er gjen nom gri pen de for regn ska-
pet og vel ger ikke å ut ta le seg, og i 2010 
be døm mer re vi sor at for be hol det til ver-
dien av gru ve ret tig he te ne er ve sent lig for 
regn ska pet, men ikke gjen nom gri pen de.

Gjen nom gri pen de de fi ne res i stan dar den11 
som:

Et be grep som bru kes i for bin del se med 
feil in for ma sjon for å be skri ve […] den 
mu li ge virk nin gen på regn ska pet av even-
tuell feil in for ma sjon som ikke er av dek ket 
som føl ge av mang lende mu lig het til å 
inn hen te til strek ke lig og hen sikts mes sig 
revisjonsbevis. Gjen nom gri pen de virk nin-
ger på regn ska pet er de som etter re vi sors 
skjønn:

g. (i) Ikke er be gren set til spe si fik ke 
ele men ter, kon to er el ler pos ter i 
regn ska pet;

h. (ii) Hvis de er be gren set på den ne 
må ten, re pre sen te rer el ler kan re pre-

11  ISA 705 pkt. 5 (a).
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sen te re en be ty de lig del av regn ska-
pet; el ler

i. (iii) I re la sjon til til leggs opp lys nin-
ger, er fun da men ta le for bru ker nes 
for stå el se av regn ska pet.

I 2011 har re vi sor kom met til at situa sjon 
(i) el ler (ii) i de fi ni sjo nen best be skri ver 
den situa sjo nen hun står over for. Uten at 
det kan leg ges til grunn som noen all-
menn gyl dig ters kel, har vi be nyt tet en 
tom mel fin ger re gel på ca. 50 % av sum 
ei en de ler kom bi nert med en kva li ta tiv 
vur de ring av hva som el lers lig ger i ba lan-
sen som ters kel for når det er rik tig å 
be ve ge seg fra en kon klu sjon med for be-
hold til en kon klu sjon om at re vi sor ikke 
kan ut ta le seg.

I det te til fel let ut gjør gru ve ret tig he te ne 
70 % av sum ei en de ler og er an ta ge lig 
sel ska pets vik tig ste ei en del. Sel ska pets 
frem tid av hen ger av at den ne ei en de len 
kan ut nyt tes til å ska pe ver di er en ten gjen-
nom drift el ler ved salg. Der som ver diene 
av den ne ei en de len ikke kan ve ri fi se res, 
har det mye for seg å ten ke at ver diene av 
de øv rige ei en de le ne hel ler ikke kan for sva-
res, da de må ses i sam men heng med gru-
ve ret tig he te ne. En kon klu sjon om at man-
ge len er gjen nom gri pen de kan der for etter 
vårt syn for sva res.

Det må trek kes en klar gren se mel lom 
usik re ver di er og det å være i stand til å 
inn hen te til strek ke lig revisjonsbevis. I 
det te til fel let kom mer det til ut trykk i 
regn ska pet at gru ve drift er en bran sje hvor 
det knyt ter seg usik ker het både til om det 
er mi ne ra ler i bak ken som kan ut nyt tes, 
hvor sto re mineralreservene er, hva det 
kos ter å ut nyt te dem og salgs pris på det 
en de li ge pro duk tet. Som en kon sekvens er 
også fi nan sie rin gen av gru ve sel ska pet en 
be ty de lig ut ford ring. Usik ker he ten som 
pre ger ver diene i regn ska pet og den usik re 
ev nen til vi de re drift, er så le des godt syn lig 
for regnskapsbrukeren. Der som usik ker he-
ten frem går av regn ska pet og ver diene er 
be reg net i over ens stem mel se med regn-
skaps reg le ne (re vi sor har ikke tatt for be-
hold om bruk av regn skaps prin sip per), må 
det kun ne ar gu men te res med at regn ska-
pet er av lagt i over ens stem mel se med regn-
skaps reg le ne.

Der som re vi sor er uenig i noen av opp lys-
nin ge ne som gis, hvis regn skaps prin sip-
pe ne er feil el ler ikke bru kes rik tig, vil det 
være rik tig av re vi sor å mo di fi se re sin kon-

klu sjon. Å mo di fi se re kon klu sjo nen som 
en kon sekvens av at det fore lig ger usik ker-
het er ikke i over ens stem mel se med ISA-
ene. I det te til fel le må re vi sjons be ret nin-
gen for stås slik at re vi sor ikke har vært i 
stand til å ve ri fi se re opp lys nin ge ne for di 
opp lys nin ge ne byg ger på for ut set nin ger 
som ikke er un der byg get. Det te må også 
lede til en løs ning hvor re vi sor ikke ut ta ler 
seg om regn ska pet der som for hol det er 
gjen nom gri pen de, som her.

Sel ska pe nes of fent lig gjø ring av 
re vi sjons be ret ning
Av alle sel ska pe ne på Oslo Børs som fikk 
pre si se ring el ler mo di fi se ring i re vi sjons be-
ret nin gen i 2011, var det bare seks sel ska-
per som in for mer te in ves to re ne om det te i 
en se pa rat mel ding. Reg lene om børs mel-
ding der som sel ska pet mot tar mo di fi sert 
re vi sjons be ret ning, opp fat tes som ukla re. I 
tids skrif tet Ka pi tal12 var det te gjen stand for 
en egen ar tik kel. Vi ser her på hvil ke reg ler 
som gjel der for det te. To re gel sett er av 
inter esse; inn si de reg le ne og de lø pen de 
for plik tel se ne.

Inn si de reg le ne kre ver at in for ma sjon som 
vur de res å ha en merk bar inn virk ning på 
kur sen, skal of fent lig gjø res i mar ke det med 

12  I Kapital nummer 17 2012 s. 60 – 63 uttaler informa-
sjonssjef ved Oslo Børs, Guro Steine, at det er opp til 
selskapene selv å vurdere om revisorbemerkninger skal 
offentliggjøres i egen melding. Administrerende direktør 
Per Hanstad i revisorforeningen sier samme sted: «det er 
merkelig at ikke presisering eller modifisert beretning gir 
grunn til å informere markedet i egen melding».

børs mel ding13. I et rund skriv pre si se rer 
Finanstilsynet at en på virk ning er merk bar 
der som «en for nuf tig in ves tor sann syn lig-
vis vil le be nyt te den som del av grunn la get 
for sin in ves te rings be slut ning»14. Ters ke len 
Finanstilsynet leg ger opp til, byg ger på 
prin sip pet om at bru kerne, der som de 
kjen te til in for ma sjo nen, vil le ha jus tert 
sine be slut nin ger.

En sann syn lig for kla ring på at sel ska pe ne 
ikke vel ger å of fent lig gjø re in for ma sjon 
om merk na der i re vi sjons be ret nin gen etter 
inn si de reg le ne, er at sel ska pet vur de rer at 
kra vet om børs mel ding alle rede er inn fridd 
ved at re vi sjons be ret nin gen of fent lig gjø res 
sam men med års regn ska pet i års rap por-
ten15. Of fent lig gjø ring av års regn ska pet 
ford rer en børs mel ding. Ar gu men ta sjo nen 
blir da at in ves to re ne har fått var sel om at 
regn ska pet har kom met. For nuf ti ge in ves-
to rer bør være in ter es sert i å lese både 
regn ska pet og re vi sjons be ret nin gen i sam-
men heng. Uan sett vil sel ska pet ha opp fylt 
sine for plik tel ser etter inn si de reg le ne ved å 
til gjen ge lig gjø re in for ma sjon i mar ke det. 
Der som det er slik, tren ger ikke in ves to-
re ne noen se pa rat mel ding om hva som 
even tu elt står i re vi sjons be ret nin gen.

De lø pen de for plik tel se ne kre ver at års rap-
por ten som inne hol der det re vi der te regn-

13  Verdipapirhandelloven § 3–2 (3).
14  RUNDSKRIV 28/2011. Lov om verdipapirhandel 

– enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4.
15  Verdipapirhandelloven § 5�5 (4).
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ska pet, skal of fent lig gjø res. Der som re vi sor 
har fun net at regn ska pet ikke bør fast set tes 
slik det fore lig ger, el ler har gitt merk na der, 
pre si se rin ger el ler tatt for be hold i re vi sjons-
be ret nin gen, skal sel ska pet sen de mel ding 
om det te til Finanstilsynet og ved kom-
men de re gu ler te mar ked så snart re vi sjons-
be ret nin gen er mot tatt av ut ste der16. 
Be stem mel se ne på leg ger ikke re vi sor noen 
plik ter. Både Finanstilsynet og mar ke det 
skal etter lov be stem mel sen ha mel ding. 
Or det «mar ke det» i be stem mel sen kan 
for stås som at det skal sen des børs mel ding 
ut i mar ke det om at re vi sjons be ret nin gen 
inne hol der en merk nad. Den etab ler te 
for stå el sen av be stem mel sen er at det ikke 
er nød ven dig med børs mel ding ut i mar ke-
det, men at det er til strek ke lig å in for me re 
de som re gu le rer mar ke det. Vår for stå el se 
er at sel ska pe ne ikke all tid over hol der den-
ne plik ten. Finanstilsynet får der med ikke 
in for ma sjo nen de skal ha som grunn lag for 
sitt kon troll ar beid.

Slik reg lene nå tol kes, kan de ikke be nyt tes 
som hjem mel for å kre ve at sel ska pe ne 
vars ler mar ke det om even tuelle merk na der 
i re vi sjons be ret nin gen. Vi me ner like vel at 
in ves to re ne kan ha nyt te av slik in for ma-
sjon. Hen sik ten med en re vi sjons be ret ning 
er nett opp at den skal tje ne som be slut-
nings støt te for regnskapsbrukerne. En klok 
in ves tor bør der for all tid sjek ke om det er 
merk na der i re vi sjons be ret nin gen før han 
tar sine be slut nin ger. Re vi sjons be ret nin ger 
er i dag til gjen ge li ge sam men med års regn-
ska pet, men de plas se res all tid etter regn-
ska pet som gjer ne står langt bak i års rap-
por ten. Til sam men lig ning kan nev nes at 
ame ri kan ske re vi sjons be ret nin ger pub li se-
res for an års regn ska pet. Språ ket og kom-
mu ni ka sjons for men i re vi sjons be ret nin ger 
er hel ler ikke så lett til gjen ge lig. Det kan 
være van ske lig å skil le mel lom de uli ke 
ty pe ne for be hold og pre si se rin ger re vi so-
re ne bru ker. En børs mel ding kan bi dra til å 
øke til gjen ge lig he ten av re vi sjons be ret nin-
gen og, der som re vi sjons be ret nin gen inne-
hol der en merk nad, kan en børs mel ding 
bi dra til å øke for stå el sen for merk na den.

Et ar gu ment for ikke å of fent lig gjø re re vi-
sjons be ret nin gen sær skilt i sli ke si tua sjo ner, 
kan være at en re vi sjons be ret ning med 
merk na der kan på vir ke kur se ne ne ga tivt. 
Re sul ta te ne fra forsk ning på det te om rå det 
er ikke en ty di ge og går både i ret ning av at 
børs kur se ne er sen si ti ve for merk na der i 
re vi sjons be ret nin gen og det mot sat te. En 
nye re stu die som bør være av inter esse, 
vi ser at kunn skap om at re vi sjons be ret nin-

16  Verdipapirhandelloven § 5�5 (5).

gen vil in ne hol de merk nad om fort satt 
drift-usik ker het fak tisk kan bi dra til at 
kur se ne sta bi li se res og at ver diene der med 
be va res17. Forsk nin gen kan der for tas til 
inn tekt for at kur se ne ikke på vir kes ne ga-
tivt selv om in for ma sjon om fort satt drift-
pre si se rin ger ty de lig gjø res.

For oss frem står det som un der lig at 
Finanstilsynet og Oslo Børs kre ver in for-
ma sjon om re vi sjons be ret nin ger med 
merk na der i egen mel ding, mens den sam-
me in for ma sjo nen ikke skal of fent lig gjø res 
i mar ke det. Finanstilsynets og Oslo Børs 
be hov kan rik tig nok være an ner le des enn 
øv rige bru ke res, men det har for mod nin-
gen mot seg. In for ma sjo nen blir van ske li-
ge re tilgjenglig når det ikke gis mel ding. 
Bru kerne er tjent med at in for ma sjo nen 
til gjen ge lig gjø res. Etter vårt syn er det 
for del ak tig å etab le re en ny for stå el se av 
dis se reg lene.

Frem ti dig ut vik ling
Da gens re vi sjons be ret ning kri ti se res av 
vik ti ge bru ker grup per. Fi nans ana ly ti ker 
Pe ter Her man rud i Swebank First Securi-
ties ut ta ler til tids skrif tet Ka pi tal: «Det er 
få som le ser re vi sjons be ret nin gen for di den 
inne hol der så mye ge ne relt tull. Det had de 
vært mye bed re om de had de vært kor tere 
og hel ler mer ut fyl len de for sel ska per som 
får an merk nin ger»18. Etter fi nans kri sen har 
re vi sjons be ret nin gen vært un der kri tikk fra 
fle re hold og spe sielt ut trykt i eu ro pa kom-
mi sjo nens Green Pa per, «Audit Po li cy: 
Les sons from the Crisis» fra ok to ber 2010. 
Kri tik ken er at re vi sors kom mu ni ka sjon til 
bru kerne er for ge ne rell. I nevn te Green 
Pa per tar kom mi sjo nen til orde for at re vi-
sor bør kom mu ni se re mer gjen nom re vi-
sjons be ret nin gen og at re vi sor må få en 
stør re verk tøy kas se for kom mu ni ka sjo nen 
med re le van te bru ker grup per som ban ker 
og in ves to rer. EU-kom mi sjo nen fore slår 
be ty de li ge end rin ger i re vi sjons be ret nin-
gen. Det mest inter es san te for sla get etter 
vår me ning, er at re vi sor skal si noe om 
kri tis ke ri si ko om rå der som er iden ti fi sert, 
her un der kri tis ke es ti ma ter og om rå der 
med må le usik ker het.

Som et svar på kri tik ken ar bei der IAASB19 
med å for bed re inn hol det i re vi sjons be ret-
nin gen. Ar bei det er langt fra fer dig stilt, 
men ret nin gen er ty de lig. IAASB ar bei der 
med krav om at re vi sor skal in klu de re 

17 Tuttle, Vandervelde 2009, Does the going concern 
opinion have a stabilizing effect on the overall stock 
market?

18 Kapital. nr. 17 2012, side 60–63.
19 Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring 

Options for Change’ 15 May 2011.

revisorkommentarer i re vi sjons be ret nin gen. 
Det har vist seg ut ford ren de å kom me frem 
til kri te rier som skal lig ge til grunn for 
re vi sors kom men ta rer og hvor dan kom-
men ta re ne skal av gren ses mot presiserings-
avsnitt. IAASB ar bei der også med fle re 
and re for slag om end rin ger, her un der en 
ut ta lel se om fort satt drift-for ut set nin gen, 
ut vi det be skri vel se av re vi sors plik ter og 
tek nis ke ter mer i re vi sjons be ret nin gen etc. 
Det er for ven tet at IAASB vil utgi et 
hø rings ut kast til ny ISA 70020 i lø pet av 
juni 2013. Ret nin gen det te har tatt, ty der 
på at inn hol det i re vi sjons be ret nin gen vil 
bli ut vi det på vik ti ge om rå der.

Av slut ten de kom men ta rer
Da gens re vi sjons be ret ning er tek nisk kre-
ven de og språk lig ut ford ren de selv for re vi-
so rer. Vårt inn trykk er at det gjø res en god 
jobb blant re vi so rer av børs no ter te fore tak 
for å over hol de kra vene i ISA-ene og at 
tersk le ne for pre si se rin ger og mo di fi ka sjo-
ner an ven des kon sis tent.

Kri tikk fra bru kerne vi ser at det er et klart 
be hov for å vi de re ut vik le og for bed re re vi-
sors rap por te ring. Mye ta ler for at revisor-
kommentarer om kri tis ke vur de rin ger i 
regn ska pet og en ut ta lel se om fort satt drift-
for ut set nin gen kan gi be ty de lig økt opp-
levd ver di til bru kerne. Det er der for po si-
tivt at IAASB og EU ar bei der med for slag 
om end rin ger i re vi sjons be ret nin gen.

Slik reg lene nå fun ge rer, er prak si sen svært 
ulik når det gjel der å gi børs mel ding om 
merk na der i revisjonsberetningene, noe 
som etter vårt syn ikke er hel dig. Det kan 
se ut til at det er be hov for å etab le re en ny 
for stå el se av dis se reg lene.

20 ISA 700 Forming an opinion and reporting on financial 
statements.

VANSKELIG: Dagens revisjonsberetning er 
teknisk krevende og språklig utfordrende selv 
for revisorer.


