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RE VI SJON

På 1990-tal let var det en be ty de lig 
øk ning av an tall er stat nings sa ker, og 
ut vik lin gen fort sat te ut over på 
2000-tal let. I dag pro se de res det fle re 
sa ker om re vi sors er stat nings an svar for 
dom sto le ne hvert enes te år.1

Det har blitt av sagt tre dom mer knyt-
tet til sam me saks kom pleks om re vi-
sors er stat nings an svar for ve sent li ge feil 
i års regn ska pet knyt tet til va re la ge ret. I 
til legg er det av sagt to dom mer om 
mang len de av dek king av mis lig he ter.

Før vi går nær me re inn på dis se av gjø-
rel se ne, gir vi en kort over sikt over 
grunn vil kå re ne for å kre ve er stat ning 
og ut gangs punk te ne for an svars vur de-
rin gen.

1 Nyere rettspraksis om revisors erstatningsansvar ved 
rådgivningstjenester behandles i Revisjon & Regnskap 
2020 nr. 8.

Grunn vil kå re ne for 
er stat nings an svar

Tre grunn vil kår for er stat nings an svar
For at re vi sor skal bli er stat nings an-
svar lig, er det tre ge ne rel le vil kår som 
må være opp fylt; i) det må fore lig ge et 
an svars grunn lag (re vi sor må ha opp-
trådt uakt somt el ler for sett lig), ii) den 
som kre ver er stat ning må ha lidt et 
øko no misk tap, og iii) ta pet må ha 
opp stått som en på reg ne lig føl ge av 
den ska de vol den de hand ling (ade kvat 
år saks sam men heng). Det er den som 
kre ver er stat ning som har be vis byr den 
for at vil kå re ne er opp fylt.

An svars grunn laget for re vi so rer
An svars grunn laget for re vi so rer frem-
går av re vi sor lo ven2 § 8–1 før s te ledd. 
Det føl ger av be stem mel sen at re vi sor 
plik ter å er stat te ska de som han/hun 
for sett lig el ler uakt somt har voldt 
un der ut fø rel sen av sitt opp drag. Re vi-
sor er un der lagt et strengt pro fe sjons-
an svar, og vur de res i for hold til en 
streng akt som hets norm.3

2 Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 
(«revisorloven»). 

3 Se bl.a. HR-2016–02344-A, Rt. 2003 s. 696, og 
Rt. 2002 s. 286.

Ny ere retts prak sis:

Re vi sors  
er stat nings an svar for 
ve sent li ge feil i års-
regn ska pet
Spørs mål om re vi sors er stat nings an svar en der med uli ke mel lom rom opp i ret ten, og 
i den ne ar tik ke len ser vi nær me re på noen av de ny es te av gjø rel se ne. Dom me ne som 
 behand les i den ne ar tik ke len, gjel der re vi sors er stat nings an svar for ve sent li ge feil i 
årsregn ska pet knyt tet til va re la ge ret og mang len de av dek king av mis lig he ter.1

Ad vo kat
Linn Kva de Ran ne kleiv
Part ner Arntzen de Be sche 
 Ad vo kat fir ma

Tips for å redusere risikoen for å bli erstatningsansvarlig

1. Avklar tydelig rammene for oppdraget i engasjementsbrevet
2. Påse at arbeidspapirene gir klart uttrykk for de vurderingene som foretas
3. Sørg for å sikre bevis for hva revisjonsklienten blir informert om
4. Meld ifra til forsikringsselskapet så raskt som mulig hvis noen fremsetter 

eller sier at de kommer til å fremsette et erstatningskrav
5. Påse at eventuelle uaktsomme forhold hos styremedlemmer eller andre hos 

den som krever erstatning påberopes dersom man mottar erstatningskrav
6. Påse at det fremsettes regresskrav mot andre relevante ansvarssubjekter i 

de tilfellene hvor dette er aktuelt

I til legg til at det pro se de res fle re sa ker for 
dom sto le ne hvert år, er det også man ge krav 
mot re vi sor som ald ri blir gjen stand for en 
retts lig tvist, en ten for di kra vet av vi ses som 
grunn løst el ler for di sa ken for li kes før den 
kom mer for dom sto le ne.
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Det kre ves li ke vel ikke at re vi sor har 
opp trådt feil fritt el ler ide elt for å gå fri 
fra er stat nings an svar. Høy es te rett har 
ut talt at det «er rom for en viss kri tikk
ver dig at ferd før det blir tale om er stat
nings be tin gen de uakt som het».4

Må ha brutt sine plik ter
Det er en for ut set ning for an svar at 
re vi sor har brutt sine plik ter som re vi-
sor. El lers er det ikke noe å kland re 
re vi sor for.

Ved re vi sjo nen av års regn ska pet skal 
re vi sor kon trol le re om regn ska pet er i 
sam svar med lo ver og for skrif ter, om 
det gir et rik tig bil de av sel ska pets øko-
no mis ke si tua sjon, og om det in ne hol-
der ve sent lig feil in for ma sjon.5 Det 
kre ves med and re ord ikke at re vi sor 
skal opp da ge hver mins te feil i års regn-
ska pet for å unn gå er stat nings an svar.

God re vi sjons skikk
Ved vur de rin gen av om re vi sor har 
hand let uakt somt, er det re le vant om 
re vi sor har ut ført re vi sjo nen et ter beste 
skjønn og i tråd med «god re vi sjons-
skikk».6 Kra vet til god re vi sjons skikk 
må de fi ne res ut ifra hvor dan dyk ti ge 
og an svars be viss te re vi so rer ut fø rer sitt 
ar beid.7 Det er der for sen tralt for 
an svars vur de rin gen om re vi sor har 
hand let i tråd med de til en hver tid 
gjel den de re vi sjons stan dar de ne.8 Hvis 
re vi sor har fulgt stan dar de ne, vil han/
hun som den kla re ho ved re gel an s es 
for å ha opp trådt i tråd med kra vet til 
god re vi sjons skikk.

Brudd ikke til strek ke lig for an svar
Brudd på god re vi sjons skikk er der-
imot ikke til strek ke lig for å kon sta te re 
at re vi sors har hand let er stat nings be-
tin gen de uakt somt. Høy es te rett har 
ut talt at det er «klart at et brudd på 
«god re vi sjons skikk» ikke uten vi de re kan 
an s es som er stat nings be tin gen de uakt

4 HR-2016–02344-A og Rt. 2003 s. 696.
5 Se revisorloven §§ 5–1 og 5–2.
6 Revisorloven § 5–2 (1) og (2). Kravet om at revisjonen 

skal utøves etter beste skjønn kommer i tillegg til kravet 
om at oppdraget må utføres i tråd med god revisjons-
skikk, jf. Ot.prp. nr. 75 (1997–1998) pkt. 5.1.5.3. 

7 NOU 1997: 9 s. 188.
8 Etter at ISA-standardene ble implementert i 2010, er 

innholdet i «god revisjonsskikk» i stor grad detaljregulert. 
Standardene er imidlertid ikke uttømmende, og må 
suppleres med oppfatninger som er alminnelig akseptert i 
bransjen.

som het».9 Det te er også gjen tatt i 
se ne re av gjø rel ser.10

Tids punk tet for uakt som hets-
vurderin gen
Vur de rin gen av om re vi sor har hand let 
uakt somt, skal fore tas ut ifra hvor dan 
si tua sjo nen frem sto for re vi sor da de 
på ståt te an svars be tin gen de hand lin-
ge ne ble fore tatt. Det er ikke rom for å 
leg ge vekt på hva man har fun net ut 
se ne re, selv om det te kan være en kre-
ven de øv el se i prak sis.11

Kra vet til ade kvat år saks-
sammenheng
Hvor vidt det fore lig ger fak tisk år saks-
sam men heng be ror på om ta pet ville 
opp stått selv om re vi sors uakt som me 
hand ling el ler unn la tel se ten kes bor-
te.12 Man må da sam men lig ne med en 
hy po te tisk tenkt si tua sjon hvor re vi sor 
hand ler akt somt. Der som ta pet ville 
opp stått selv om re vi sor had de ut ført 
re vi sjo nen akt somt, vil det ikke fore-
lig ge år saks sam men heng.

I til legg må ta pet an s es som en ade kvat 
føl ge av den ska de vol den de hand lin-
gen. På det ak tu el le tids punk tet hand-
lin gen fore tas må det være på reg ne lig 
for re vi sor at det kan opp stå et øko no-
misk tap som føl ge av hand lin gen.

So li dar an svar ved fle re ska de vol de re
I de til fel le ne re vi sor gjør feil ved ut fø-
rel sen av sitt opp drag, er det ofte også 
and re som har svik tet ved ut fø rel sen av 
sine opp ga ver.13 Hvis det har skjedd 
mis lig he ter som har le det til ve sent li ge 
feil i års regn ska pet, og som re vi sor 
bur de av dek ket ved re vi sjo nen av års-
regn ska pet, kan det for eks em pel være 
at sty re med lem me ne kan kland res for 
ikke å ha sør get for til strek ke li ge 
in tern kon troll funk sjo ner for å av dek ke 
mis lig he te ne.

I slike til fel ler vil både re vi sor og sty re-
med lem me ne kun ne hol des so li da risk 
an svar lig for ta pet over for ska de lid te 

9 Rt. 2003 s. 696.
10 Se bl.a. LB-2018–152750.
11 Se bl.a. Rt. 2003 s. 696 og RG 2003 s. 425.
12 Denne testen omtales som «betingelseslæren», og er lagt 

til grunn blant annet i Rt. 1992 s. 64.
13 For en utførlig beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom 

styremedlemmer og revisor, se artikkelserie i Revisjon og 
Regnskap 2018 nr. 5 og 6 av Linn Kvade Rannekleiv.

hvis vil kå re ne for å kre ve er stat ning er 
opp fylt.14

Ikke an svar for uve sent li ge  
ska de årsa ker
Et unn tak fra re ge len om so li dar an svar 
gjel der i de til fel le ne hvor én av ska de-
år sa ke ne er så vidt uve sent lig i år saks-
bil det at det ikke er na tur lig å knyt te 
an svar til den.15 Re vi sor vil kun ne gå 
fri fra an svar hvis and res hand lin ger 
el ler unn la tel ser har vært den klart 
do mi ne ren de år sa ken til at ta pet opp-
sto. Det te gjel der også når den klart 
do mi ne ren de år sa ken er ska de lid tes 
egen opp tre den. Det te har nett opp 
blitt re sul ta tet i noen av av gjø rel se ne vi 
skal se på ne den for.16

Ska de lid tes med virk ning til ta pet
Selv om re vi sor har hand let uakt somt 
og det fore lig ger ade kvat år saks sam-
men heng, kan er stat nings an sva ret set-
tes ned el ler falle bort i sin hel het hvis 
den som kre ver er stat ning har med vir-
ket til at ta pet opp sto.17

Det er helt klart at et sel skap iden ti fi-
se res med eget sty re, og at sel ska pet 
hef ter di rek te for sty re med lem me nes 
ska de vol den de hand lin ger.18 Dag lig 
le der og and re an sat te vil også et ter en 
nær me re vur de ring kun ne iden ti fi se res 
med sel ska pet.19 Det er fle re eks emp ler 

14 Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26 («ska-
deserstatningsloven») § 5–3 nr. 1.

15 Denne læren omtales som «uvesentlighetslæren», og har 
kommet til uttrykk blant annet i Rt. 2001 s. 337.

16 Se LB-2017–98802–2.
17 Skadeserstatningsloven § 5–1. Høyesterett har i Rt. 2003 

s. 696 uttalt at det er en «smakssak» om skadelidtes 
medvirkning vurderes som en del av spørsmålet om 
revisors aktsomhet, tilstrekkelig årsakssammenheng eller 
skadelidtes medvirkning. I LB-2018–152750 kom 
lagmannsretten til at skadelidtes handlinger ikke var så 
dominerende i årsaksbildet at revisor måtte gå fri fra 
ansvar, men la vekt på skadelidtes handlinger under 
spørsmålet om medvirkningen og reduserte erstatningen 
betydelig.

18 Se blant annet Rt. 2008 s. 833.
19 Identifikasjon på skadevoldersiden omtales som aktiv 

identifikasjon, mens identifikasjon på skadelidtesiden 
omtales som passiv identifikasjon. Prinsippet om passiv 
identifikasjon har kommet til uttrykk i skadeserstatnings-
loven § 5–1 nr. 3 hvor det fremgår at reglene om skade-
lidtes medvirkning også får anvendelse dersom en person 
som skadelidte «i denne sammenheng hefter for dem» har 
bidratt til skaden. Hvilke personer selskapet hefter for, 
beror på en konkret vurdering av om den ansatte har 
handlet i sammenheng med deres egenskap av å være 
ansatt. Relevante momenter er blant annet om det er en 
nær forbindelse mellom den ansattes rolle og handlemåte, 
arbeidsgiverens rolle og mulighet til å forebygge skaden, 
og om det er en særegen risiko knyttet til arbeidstakeren, 
jf. blant annet LB-2018–152750 og 17–014952TVI-
OTIR/05. Som utgangspunkt må arbeidsgivers ansvar 
være like vidtgående ved passiv som ved aktiv identifika-
sjon, selv om det kan tenkes unntak. Vurderingstemaene 
som oppstilles ved aktiv identifikasjon i skadeserstat-
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fra retts prak sis på at re vi sors an svar har 
falt helt bort som føl ge av ska de lid tes 
egen med virk ning til ta pet, hvil ket vi 
også skal se i av gjø rel se ne som om ta les 
ne den for.20

Re vi sors er stat nings an svar for 
ve sent li ge feil i års regn ska pet 
knyt tet til va re la ge ret

Ber tel O. Steen-dom me ne
Ber tel O. Steen Østfold AS («BOSØ») 
er et sel skap i Ber tel O. Steen-kon ser-
net som dri ver med bilhandlervirk-
somhet og verk sted drift.

ToJo AS, ToJo Buss AS (i fel les skap 
«ToJo-sel ska pe ne») og Ise vei en Bil inn-
red ning AS («Ise vei en») var kun der av 
BOSØ. Dis se drev med om byg ging og 
til pas ning av buss em ner til fer di ge 
nyt te kjø re tøy (bus ser, va re bi ler mv.) i 
hen hold til slutt bru ker nes øns ker og 
be hov.

Feil i va re la ge ret
ToJo-sel ska pe ne og Ise vei en ble kun der 
av BOSØ i hen holds vis 2007 og 2011. 
Det ut vik let seg en prak sis for at 
BOSØ ikke fak tu rer te kun de ne ved 
over le ve ring av buss em ne ne. Fak tu re-
rin gen skjed de gjer ne først ved over le-
ve ring fra kun de ne til slutt bru ker ne, 
og av til så sent som når BOSØs kun-
der had de fått be ta ling for kjø re tøy ene.

Buss em ne ne sto opp ført i BOSØs 
va re la ger frem til de ble fak tu rert, hvil-

ningsloven § 2–1 nr. 1 andre setning, og rettspraksis 
knyttet til denne, vil derfor også være relevant. At 
arbeidstakeren har handlet forsettlig, er ikke tilstrekkelig 
til å utelukke identifikasjon, jf. Rt. 2015 s. 475.

20 Se blant annet LB-2017–98802–2 og 17–014952TVI-
OTIR/05.

ket var len ge et ter at de had de blitt 
solgt til kun de ne. Va re la ge ret var der-
med be ty de lig over vur dert i regn ska-
pe ne. Til sva ren de ble ikke salgs inn tek-
te ne regn skaps ført før fak tu ra en var 
sendt. Salgs inn tek te ne og kun de-
fordrin ge ne som frem gikk av regn ska-
pe ne, var der med til sva ren de un der-
vur dert.

«Skjult» drifts kre ditt
Fak tu re rings prak si sen med før te at det 
opp sto en be ty de lig «skjult» og usik ret 
drifts kre ditt til for del for BOSØs kun-
der. I til legg ble ikke alle fak tu ra ene 
be talt rettidig, slik at kun de ne opp-
arbei det seg en om fat ten de kre ditt 
ut over av talt for fall.

Be ty de li ge tap
ToJo-sel ska pe ne og Ise vei en gikk kon-
kurs i 2014. Det ble da av dek ket at 
regn ska pe ne var be hef tet med ve sent-
li ge feil. BOSØ sto igjen med et net to 
tap på ca. 15,7 mil li o ner kro ner knyt-
tet til ToJo-sel ska pe ne, og ca. 21,8 
mil li o ner kro ner knyt tet til Ise vei en.

BOSØ krev de ta pet er stat tet av både 
egen kon sern re vi sor, re vi sor for ToJo-
sel ska pe ne og re vi sor for Ise vei en. Kra-
ve ne ble be hand let i se pa ra te sa ker. 
Alle de tre dom me ne er retts kraf ti ge.21 
I til legg krev de BOSØ er stat ning fra 
sty re med lem me ne og dag lig le der i 
både Ise vei en og ToJo-sel ska pe ne. Kra-
ve ne mot le del sen i ToJo-sel ska pe ne 
ble be hand let i sam me sak som kra vet 
mot ToJo-sel ska pe nes re vi sor.

21 Anke til Høyesterett i saken mot BOSØs egen konsernre-
visor ble ikke tillatt fremmet, se HR-2020–1576-U. Det 
samme gjaldt anken til Høyesterett i saken mot ToJo-
selskapenes revisor, jf. HR-2019–871-U. 

Er stat nings krav mot egen  
kon sern revi sor (LB-2018–152 750)
Er stat nings krav på 37,5 mil li o ner  
kro ner
De loit te AS var re vi sor for BOSØ og 
res ten av Ber tel O. Steen-kon ser net i 
pe ri oden 2001 til 2016. BOSØ krev de 
ca. 37,5 mil li o ner kro ner i er stat ning 
fra De loit te AS, an svar lig re vi sor på 
opp dra get, og de res an svars for sik rings-
sel skap (i fel les skap «re vi sor») som føl-
ge av uakt som re vi sjon av BOSØs års-
regn ska per.

Lag manns ret ten til kjen te del vis  
erstatning
Et ter å ha blitt fri fun net i ting ret ten, 
til kjen te lag manns ret ten er stat ning for 
de ler av ta pet. Lag manns ret ten men te 
at re vi sor had de hand let er stat nings-
betin gen de og at 28 mil li o ner kro ner 
av sel ska pets tap sto i år saks sam men-
heng med re vi sors hand lin ger. Re vi sors 
an svar ble imid ler tid re du sert grun net 
BOSØs med virk ning, slik at re vi sor 
måt te be ta le 12 mil li o ner kro ner i 
er stat ning.

Ikke opp fylt plik ten til å del ta på  
va re tel ling
Va re la ge ret ut gjor de ca. 2/3 av sel ska-
pets ei en de ler, og det var enig het om 
at det te var ve sent lig for regn ska pet. 
Det føl ger av ISA 501 punkt 4 at re vi-
sor har plikt til å være til ste de på va re-
tel lin gen når va re la ge ret er ve sent lig 
for regn ska pet, med mind re det ikke er 
gjen nom før bart. Re vi sor had de et ter 
lag manns ret tens syn «utvil somt» plikt 
til å være til ste de. Li ke vel var ikke 
re vi sor til ste de på noen av vartellin-
gene i pe ri oden 2007–2013.

ToJosel ska pe ne og Ise vei en Bil inn red ning drev med 
om byg ging og til pas ning av buss em ner til fer di ge nyt te
kjø re tøy (bus ser, va re bi ler mv.) i hen hold til slutt bru ker
nes øns ker og be hov.
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Lag manns ret ten pre si ser te at kra ve ne i 
ISA 501 punkt 4 skal opp fyl les hvert 
år, og at det i det mins te kre ves en 
used van lig god be grun nel se om re vi sor 
ikke er til ste de. En slik be grun nel se 
fore lå ikke i den ak tu el le sa ken. Hvis 
et sel skap har fle re va re lag re, åp ner ISA 
for at re vi sor ikke må være til ste de ved 
hver lo ka sjon hvert enes te år, men det-
te var ikke re le vant et ter som re vi sor 
ikke had de vært til ste de på noen av 
lo ka sjo ne ne.

At BOSØ var kjent med at re vi sor 
ikke var til ste de på va re tel lin gen, 
med før te hel ler ikke at re vi sor kun ne 
gå fri for an svar.

Svikt ved hand lin ge ne som var ut ført
Lag manns ret ten men te også at in spek-
sjo nen og kon troll tel lin gen ved et 
be søk hos BOSØ i 2013 var util strek-
ke lig. Re vi sor had de ikke inn hen tet 
til strek ke lig re vi sjons be vis og ve sent lig-
hets gren sen var satt for høyt. Der som 
ve sent lig hets gren sen had de vært la ve re, 
ville re vi sor tatt fle re stikk prø ver og 
mest sann syn lig av dek ket at 50 % av 
ny bil be hold nin gen mang let. Re vi sor 
måt te da ha gjen nom ført yt ter li ge re 
re vi sjons hand lin ger som ville le det til 
at fak tu re rings prak si sen had de blitt 
av dek ket.

La ve re ters kel for an svar ved enk le  
re vi sjons hand lin ger
Lag manns ret ten pre si ser te at det er 
rom for en viss kri tikk ver dig ad ferd før 
det kan bli tale om er stat nings be tin-
gen de ad ferd, men at re vi sor let te re 
an s es for å ha opp trådt uakt somt jo 
enk le re re vi sjons hand lin ger som kre-
ves. Der som fei le ne som bur de vært 
av dek ket, også knyt ter seg til regn-
skaps pos ter som er av stor be tyd ning 
for års regn ska pet, skal det lite til for at 
re vi sor an s es for å ha hand let uakt-
somt.

Uakt som re vi sjon
Re vi sor viss te at stan dar de ne krev de at 
han var til ste de på va re tel lin ge ne, men 
unn lot li ke vel å del ta. Et ter lag manns-
ret tens syn måt te han ha for stått at 
dis se man gel ful le re vi sjons hand lin ge ne 
kun ne være eg net til å «stad fes te» et 
even tu elt urik tig bil de regn ska pe ne 

måt te gi. Han ble der for an sett for å 
ha hand let uakt somt med hen syn til 
ska de føl gen.

Ta pet kun ne vært be gren set ved akt som 
re vi sjon
Lag manns ret ten men te at fak tu re rings-
prak si sen ville blitt av dek ket og opp-
hørt i for bin del se med re vi sjo nen av 
års regn ska pet for 2009 der som re vi sor 
had de hand let akt somt, og la til grunn 
at sju mil li o ner kro ner knyt tet til 
ToJo-sel ska pe ne og 21 mil li o ner kro-
ner knyt tet til Ise vei en kun ne vært 
av ver get. To talt sett sto der med 
28 mil li o ner kro ner av ta pet i år saks-
sam men heng med re vi sors er stat nings-
be tin gen de hand lin ger.

BOSØs med virk ning til ta pet
Sty ret had de et ter lag manns ret tens 
vur de ring uakt somt mis lig holdt sine 
til syns plik ter et ter ak sje lo ven ved å 
for hol de seg pas sivt et ter et møte som 
ble av holdt i feb ruar 2013, og had de 
der for med vir ket til tap opp stått et ter 
det te tids punk tet. BOSØ måt te også 
iden ti fi se res med de to dag li ge le der ne 
et ter som det var en nær het mel lom de 
dag li ge le der nes funk sjon og ta pet.

Er stat nin gen ble re du sert med 12 mil-
li o ner kro ner som føl ge av sty rets uakt-
som het, og yt ter li ge re fire mil li o ner 
kro ner som føl ge av de dag li ge le der-
nes uakt som het.

Er stat nings an svar lig for 12 mil li o ner 
kro ner
Re vi sor måt te der med dekke 12 mil li-
o ner kro ner av ta pet på to talt 28 mil li-
o ner kro ner som sto i år saks sam men-
heng med re vi sors hand lin ger. Par te ne 
måt te bære egne saks kost na der.

Er stat nings krav mot  
ToJo-sel ska pe nes re vi sor  
(LB-2017–98 802–2)
Er stat nings krav på 17 mil li o ner kro ner
Re vi sor grup pen Østfold DA var re vi-
sor for ToJo-sel ska pe ne i pe ri oden fak-
tu re rings prak si sen fant sted. BOSØ 
krev de ca. 17 mil li o ner kro ner i er stat-
ning fra Re vi sor grup pen Østfold DA 
og an svar lig re vi sor på opp dra get (i 
felleskap «re vi sor»).

Er stat nings kra vet ble i til legg ret tet 
mot per so nen som var ene sty re i beg ge 
ToJo-sel ska pe ne, og som også var dag-
lig le der i ToJo Buss AS. Vi de re ble 
er stat nings kra vet ret tet mot dag lig 
le der i ToJo AS.

Fri fun net av lag manns ret ten
Et ter å ha blitt dømt til å be ta le er stat-
ning på 14 mil li o ner kro ner, hvor av 
sty re le de ren i ToJo-sel ska pe ne var so li-
da risk an svar lig for fire mil li o ner kro-
ner og dag lig le der i ToJO AS for to 
mil li o ner kro ner, fri fant lag manns-
retten alle de sak søk te.

Det ble ikke an sett å fore lig ge år saks-
sam men heng mel lom ta pet og dag lig 
le ders uakt som me hand lin ger for di 
hans bi drag til at ta pet opp sto var 
un der ord net. Det var for sett li ge hand-
lin ger ut ført av en an satt hos BOSØ 
som var den klart do mi ne ren de år sa-
ken til at ta pet opp sto. Et ter som 
BOSØ måt te iden ti fi se res med den 
an sat te, bort falt er stat nings an sva ret for 
re vi sor og sty re le der i ToJo-sel ska pe ne i 
sin hel het un der hen vis ning til ska de-
lid tes med virk ning.

Bur de satt seg bedre inn i virk som he ten
Det var enig het om at feil pe rio di se ring 
av va re kost na der med før te at ToJo-
selska pe nes regn ska per fra 2011 og 
frem til kon kur sen in ne holdt ve sent-
li ge feil. Et fler tall på tre dom me re 
men te at re vi sor had de hand let uakt-
somt ved re vi sjo nen av års regn ska pe ne.

Buss em ne ne var helt es sen si el le i ToJo-
sel ska pe nes virk som het, og va re kjø-
pe ne fra BOSØ var do mi ne ren de i 
regn ska pe ne. Virk som he ten til sa et 
sær lig fo kus på pe rio di se ring, og re vi-
sor bur de et ter fler tal lets syn satt seg 
grun di ge re inn i buss em ne nes krets løp, 
hvil ket var en kelt å gjø re.

Ved en til fel dig ut vel gel se av noen 
buss em ner, ville re vi sor tro lig ha opp-
da get fak tu re rings prak si sen og der med 
feil pe rio di se rin gen av va re kost na de ne. 
Det ble til lagt vekt at To-Jo AS had de 
hatt en be ty de lig ne ga tiv egen ka pi tal 
over leng re tid, hvil ket til sa en skjer pet 
opp merk som het fra re vi sors side.
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Sterkt re vi sjons be vis ikke til strek ke lig
Fler tal let var enig med re vi sor i at inn-
hen ting av kun de res kon tro di rek te fra 
le ve ran dø ren var et sterkt og på li te lig 
re vi sjons be vis for le ve ran dør gjel dens 
full sten dig het, sær lig når det kom fra 
en stor og aner kjent ak tør som Ber tel 
O. Steen.

Re vi sor had de imid ler tid opp trådt i 
strid med helt grunn leg gen de prin sip-
per for god re vi sjons skikk om pro fe sjo-
nell skep sis og at re vi sor skal ha for stå-
el se av den ak tu el le virk som he ten. Den 
mang len de for stå el sen gikk på sel ve 
kjer nen i virk som he ten, og re vi sor 
had de ikke ut vist pro fe sjo nell skep sis 
til re vi sjons be vi set. Re vi sor måt te der-
for an s es for å ha hand let uakt somt.

Mind re tal let uenig i vur de rin gen
Mind re tal let vis te til at kun de res kon-
tro fra en le ve ran dør er blant de ster-
kes te re vi sjons be vis som fin nes for 
full sten dig he ten av le ve ran dør gjeld. 
Et ter mind re tal lets opp fat ning var det 
der for ikke i strid med god re vi sjons-
skikk at re vi sor valg te ute luk ken de å 
bygge på kun de res kon tro en fra BOSØ 
som re vi sjons be vis.

Uakt som het hos ToJos sty re le der
Lag manns ret ten la til grunn at ToJo 
AS var in sol vent al le re de ved ut gan gen 
av 2011. Sty re le de ren i ToJo AS måt te 
an s es for å ha hand let i strid med sine 
plik ter når han ikke traff til strek ke li ge 
og hen sikts mes si ge til tak for å brin ge 
egen ka pi ta len opp til et for svar lig nivå, 
el ler vur der te om sel ska pet skul le mel-
de opp bud, da det ikke len ger var rea-
lis tisk håp om å få tak i ka pi tal til å 
dekke sel ska pets for plik tel ser. Han ble 
an sett for å ha hand let uakt somt et ter-
som han bur de for stått at BOSØ når 
som helst kun ne kre ve be ta ling for alle 
de le ver te buss em ne ne. Det var ikke 
ansvarsbefriende at han trod de fak tu-
re rings prak si sen var for ank ret i le del-
sen i BOSØ.

Uakt som het hos ToJos dag li ge le der
Det var på det rene at dag lig le der i 
ToJo AS had de for sømt sine plik ter 
som dag lig le der, men han men te det 
øko no mis ke an sva ret for sel ska pet var 
over ført til sty re le der. En ge ne rell over-

fø ring av dag lig le ders an svar til sty re-
le der er i strid med reg le ne i ak sje-
loven, og han ble an sett for å ha hand-
let uakt somt ved ikke å ha satt seg inn 
i sel ska pets regn ska per.

Fei le ne ville blitt opp da get ved akt som 
re vi sjon
Fler tal let, som kon klu der te med at 
re vi sor had de hand let uakt somt, mente 
det var klart at regn skaps fei le ne ville 
blitt opp da get ved re vi sjon av års regn-
ska pe ne for 2011 der som re vi sor had-
de hand let akt somt. ToJo AS ville i så 
til fel le blitt slått kon kurs ved ut gan gen 
av au gust 2012.

Sty re le der i ToJo AS måt te som 
ut gangs punkt hol des an svar lig for tap 
opp stått al le re de fra tid lig i 2012, 
mens re vi sor var so li da risk an svar lig 
sam men med sty re le der for tap i pe ri-
oden 1. sep tem ber 2012 og frem til 
kon kurs tids punk tet. Dag lig le ders 
bi drag til år saks bil det måt te an s es 
un der ord net, slik at det ikke fore lå 
år saks sam men heng mel lom ta pet og 
dag lig le ders uakt som me hand lin ger.

BOSØs med virk ning til ta pet
Et ter lag manns ret tens syn had de sty ret 
i BOSØ opp trådt uakt somt ved ikke å 
føl ge opp og gjø re nær me re un der-
søkel ser knyt tet til va re la ge ret i 
BOSØ. Lag manns ret ten men te også at 
BOSØ måt te iden ti fi se res med den 
an sat te som var an svar lig for fak tu re-
rings pro ses sen. BOSØ had de gitt den 
an sat te vide full mak ter, og det ble 
an sett ri me lig at BOSØ måt te hef te 
for ham selv om han had de hand let 
for sett lig.

Full sten dig bort fall av er stat nings an svar
De for sett li ge hand lin ge ne ut ført av 
den an sat te i BOSØ ble an sett som 
den klart do mi ne ren de år sa ken til at 
ta pet opp sto. Sty ret had de eks po nert 
BOSØ for tap ved blant an net å gi den 
an sat te vide full mak ter og unn latt å 
gjø re egne un der sø kel ser. BOSØs 
med virk ning med før te der for at ver-
ken re vi sor el ler sty re le der i ToJo-
selska pe ne kun ne hol des er stat nings-
an svar lig for noen del av ta pet. BOSØ 
måt te også dekke mot par te nes saks-
kost na der.

Er stat nings krav mot re vi sor for  
Ise vei en (17–014 952TVI-OTIR/05)
Er stat nings krav på 21,8 mil li o ner  
kro ner
Price wa ter house Coo pers AS («PWC») 
var re vi sor for Ise vei en AS fra 2007 og 
frem til kon kur sen. BOSØ krev de ca. 
21,8 mil li o ner kro ner i er stat ning fra 
PWC og an svar lig re vi sor for re vi sjo-
nen av års regn ska pet for 2012 og 2013 
(i felleskap «re vi sor»).

Ve sent li ge feil i års regn ska pet
Ting ret ten kon klu der te med at det 
ikke var sann syn lig gjort at det var 
ve sent li ge feil i Iseveiens års regn skap 
for 2011. Det var hel ler ikke sann syn-
lig at va re la ge ret var over vur dert el ler 
at interimgjelden var un der vur dert for 
regn skaps å ret 2012.

I års regn ska pet for 2012 var det imid-
ler tid skjedd en urik tig inn tekts fø ring 
på ca. 586 000 kro ner for di det var 
lagt til grunn for høy opp tjent inn tekt 
ba sert på ferdigstillelsesgrad for fle re 
buss em ner og for di to ser vi ce av ta ler 
ikke skul le ha blitt inn tekts ført det te 
året. Vi de re var det skjedd en urik tig 
inn tekts fø ring på 837 000 kro ner 
knyt tet til tre bus ser som først ble 
le vert i 2013.

Vi de re var le ve ran dør gjel den un der-
vur dert med ca. 6,5 mil li o ner kro ner 
for regn skaps å ret 2013, men det var 
ikke klart om det fore lå urik tig inn-
tekts fø ring av til virk nings kon trak ter 
for sam me år.

Uakt som re vi sjon for regn skaps å ret 
2012
Be lø pe ne knyt tet til fei le ne i års regn-
ska pet for 2012 var over ve sent lig hets-
gren sen, og ret ten kon klu der te med at 
re vi sor had de hand let uakt somt ved 
ut fø rel sen av re vi sjo nen.

Re vi sor had de vur dert verd set tel se og 
inn tekts fø ring av pro sjek ter i ar beid 
som en sær skilt ri si ko, og regn skaps-
pos ten var re la tivt stor. Dis se for hol-
de ne skjer pet kra ve ne til kon troll og 
inn hen ting av hen sikts mes sig re vi-
sjons be vis. Ret ten men te at re vi sors 
kon troll av es ti mert ferdigstillelsesgrad 
had de vært man gel full, og at det ikke 
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var frem skaf fet til strek ke lig og hen-
sikts mes sig re vi sjons be vis for regn-
skaps pos ten. Vi de re ble det lagt til 
grunn at nær me re un der sø kel ser ville 
på vist at inn tekts fø rin gen var feil.

Ri si ko for mis lig he ter knyt tet til inn-
tekts fø ring var også vur dert som en 
sær skilt ri si ko. Ret ten kon klu der te 
med at re vi sor ikke had de inn hen tet 
til strek ke lig og hen sikts mes sig re vi-
sjons be vis for å kun ne kon klu de re 
med at det ikke fore lå av vik knyt tet til 
salgs inn tek te ne. Der som re vi sor had de 
gjen nom ført en akt som kon troll som 
be skre vet i ar beids pa pi re ne, ville pe rio-
di se rings fei len knyt tet til de tre bus-
se ne sann syn lig vis vært av dek ket.

Uakt som re vi sjon for regn skaps å ret 
2013
Be lø pet knyt tet til den ak tu el le fei len i 
års regn ska pet for 2013 var langt over 
ve sent lig hets gren sen, og frem sto som 
en på fal len de pos te ring på slut ten av 
året. Ri si ko en for mis lig he ter knyt tet 
til le ve ran dør gjeld var vur dert som 
li ten, men va re kjøp var vur dert som en 
ve sent lig for ret nings pro sess. Ret ten 
men te at re vi sor ikke had de inn hen tet 
til strek ke lig og hen sikts mes sig re vi-
sjons be vis for le ve ran dør gjel dens full-
sten dig het, og regn skaps pos tens be tyd-
ning og egen art måt te til si at re vi sor 
had de hand let uakt somt.

Ikke grunn lag for yt ter li ge re kri tikk
Det ble ikke an sett be vist at Ise vei en 
skul le ha fore tatt ned skri ving som føl-
ge av uku rans ved vur de rin gen av va re-
la ge rets ver di, og det fore lå ikke noen 
regn skaps feil i til knyt ning til det te.

Vi de re var det ikke grunn lag for å hev-
de at Iseveiens vur de ring av grunn lag 
for vi de re drift var urik tig for 2011 og 
2012. Re vi sor kun ne der for ikke kri ti-
se res for å ha be kref tet at den ne for ut-
set nin gen var opp fylt. For 2013 men te 
der imot ret ten at Iseveiens for ut set-
ning ikke var rik tig, men ret ten tok 
ikke stil ling til om re vi sor had de hand-
let uakt somt ved å be kref te det te et ter-
som re vi sor da uan sett ikke kun ne 
av ver get BOSØs tap.

BOSØs med virk ning til ta pet
BOSØ måt te iden ti fi se res med de dag-
li ge le der ne et ter som fak tu re rings ord-
nin gen, som var ut slag av en ufor svar-
lig og uakt som for ret nings mes sig vur-
de ring, var en del av de dag li ge le der-
nes ar beids opp ga ver. Sty ret had de ikke 
fast satt kla re gren ser el ler be gren set 
kre ditt giv nin gen på en ef fek tiv måte. 
BOSØ ble an sett for selv å ha på ført 
seg det øko no mis ke ta pet, og re vi sor 
måt te der med fri fin nes for hele er stat-
nings kra vet.

Uan sett ikke år saks sam men heng
Ret ten pre si ser te at BOSØs egne for-
hold også helt uav hen gig av iden ti fi ka-
sjons spørs må let måt te lede til at 
re visor ble fri fun net. Re vi sors feil ved 
re vi sjo nen var en pe ri fer og uve sent lig 
år saks fak tor i det sam le de år saks bil det 
som det var una tur lig å knyt te an svar 
til.

Vi de re var det ikke fak tisk år saks sam-
men heng mel lom BOSØs tap og re vi-
sors uakt som me hand lin ger for di det 
ikke var sann syn lig at en akt som re vi-
sjon ville av ver get ta pet.

Re vi sor ble der med fri fun net også på 
det te grunn laget, og BOSØ måt te 
dekke re vi sors saks kost na der.

Re vi sors er stat nings an svar for 
mang len de av dek king av 
mis lig he ter

Gart ner hal len-dom men  
(18–151 502TVI-OTIR/07)
Er stat nings krav på kr 35 mil li o ner
Gart ner hal len AS («Gart ner hal len») er 
et sam vir ke fore tak for bøn der som 
pro du se rer grønn sa ker, frukt og plan-
ter. Fore ta ket fun ge rer som bin de ledd 
mel lom bøn de ne og kjø per ne av 
va re ne.

I 2017 ble det av dek ket at den da væ-
ren de regn skaps sje fen i Gart ner hal len 
had de un der slått ca. 50 mil li o ner kro-
ner i sam ar beid med ett av fore ta kets 
med lem mer. Et ter å ha inn dre vet ver-
di er fra regn skaps sje fen og med lem-
met, sto Gart ner hal len igjen med et 
udek ket tap på ca. 35 mil li o ner kro ner, 
som ble krevd er stat tet av fore ta kets 
re vi sor.

Gart ner hal len fun ge rer som bin de ledd mel lom bøn der som pro du se rer grønn sa ker, frukt og plan
ter og kjø pe re av va re ne.
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Fak tu re rings prak si sen
Gart ner hal lens ho ved inn tekt be sto av 
et ser vi ce ho no rar som ble truk ket fra 
be ta lin gen bøn de ne mot tok for va re ne 
de le ver te til kun de ne. Ca. 90 % av 
Gart ner hal lens om set nin gen re la ter te 
seg til va rer le vert til Bama.

Når bøn de ne pak ket va re ne selv, ble 
va re ne le vert di rek te til Bama. Bama 
had de da kon troll på hvor mye va rer 
hver bon de le ver te. Det te ble lagt inn i 
en av reg nings fil som ble sendt til Gart-
ner hal lens regn skaps sjef. Der et ter la 
regn skaps sje fen det te ma nu elt inn i 
Gart ner hal lens av reg nings sy ste mer. 
Det te dan net grunn laget for fak tu ra en 
som Gart ner hal len send te til Bama, og 
for ut be ta lin gen til hver en kelt bon de. 
Til sva ren de pro se dy re ble fulgt for 
va rer som ble pak ket ved et Bama-pak-
ke ri, men da slik at ut be ta lin gen til 
bøn de ne gikk via Bama-pak ke ri et.

Når va re ne ble le vert til fel les pak ke ri er, 
had de ikke Bama in for ma sjon om 
hvor mye va rer hver bon de le ver te. 
Gart ner hal len mot tok den ne in for ma-
sjo nen fra fel les pak ke ri et, og regn-
skaps sje fen la det te inn i Gart ner hal-
lens av reg nings sy stem. Gart ner hal len 
fore tok der et ter ut be ta lin ger ba sert på 
det te til både bøn de ne og fel les pak-
keri et.

Urett mes si ge ut be ta lin ger til ett av  
med lem me ne
Regn skaps sje fen fore tok urett mes si ge 
ut be ta lin ger til ett av med lem me ne på 
til sam men 47 mil li o ner kro ner. Det te 
ble gjen nom ført ved at han la inn en 
kredittransaksjon som en åpen gjelds-
post i le ve ran dør res kon tro en til med-
lem mets kon to, som ble ut be talt ved 
re mit te ring. Der et ter ble de bet pos ten 
over ført fra med lem mets kon to til en 
fik tiv res kon tro «Bama tra ding for 
trekk».

For å skjule den fik ti ve res kon tro en 
be nyt tet regn skaps sje fen et diversebilag 
for å nul le ut de bet sal do en. De bet sal-
do en ble over ført til and re le ve ran dø-
rers kon to er som had de be løp til gode 
fra Gart ner hal len. Det te ble gjort rett 
før re vi sjo nen skul le gjen nom fø res, slik 
at de ma ni pu ler te kon to ene sto i null 

ved regn skaps å rets slutt. Et ter re vi sjo-
nen ble de bet sal do en til ba ke ført til 
den fik ti ve res kon tro kon to en slik at 
le ve ran dø re ne fikk ut be talt det de 
hadde til gode.

Regn skaps sje fens un der slag
Regn skaps sje fen un der slo ca. tre mil li-
o ner kro ner ved å fore ta ut be ta lin ger 
til seg selv. Han be nyt tet da le ve ran-
dør kon ti som ikke len ger var i bruk, 
og end ret det opp før te bank kon to-
num me ret til sitt eget kon to num mer. 
Der et ter skjed de un der slaget på til sva-
ren de måte som for over fø rin ge ne til 
med lem met. Res kon tro kon to en 
«Bama tra ding for trekk» vis te der med 
det to ta le be lø pet som ble ut be talt til 
med lem met og regn skaps sje fen selv.

Svak he ter ved in tern kon trol len
Ret ten la til grunn at det ikke er unor-
malt at regn skaps re la ter te opp ga ver i 
en virk som het med få an sat te i all 
ho ved sak iva re tas av én per son, men 
ret ten men te at re vi sor bur de ha an sett 
det te som en ri si ko el ler svak het ved 
Gart ner hal lens ar beids for de ling.

Vi de re had de ikke and re gangs god kjen-
nin gen av ut be ta lin ge ne fun gert som 
en re ell kon troll. Regn skaps sje fen had-
de til gang til bank brik ken til per so nen 
som skul le god kjen ne ut be ta lin ge ne, 
og per so nen som skul le kon trol le re 
ut be ta lin ge ne had de ikke til gang til 
sel ve regn ska pet el ler un der lags do ku-
men ta sjo nen.

Ikke uakt somt å unn la te å vars le om 
kjen te for hold
Fler tal let på to dom me re kon klu der te 
med at re vi sor ikke had de hand let 
uakt somt ved å unn la te å på pe ke svak-
he te ne ved in tern kon trol len i num me-
rer te brev til fore ta ket, et ter som re vi sor 
ikke har plikt til å vars le om for hold 
som sty ret og le del sen er kjent med.

Vi de re men te fler tal let at Gart ner hal-
len var nær mest til å bære an sva ret for 
ri si ko en ved mang len de ar beids de ling 
knyt tet til regn skaps- og ut be ta lings-
opp ga ver. Det ble lagt vekt på at sty ret 
og dag lig le der var tett på virk som he-
ten, og had de den nød ven di ge kom pe-
tan sen til å iva re ta sitt an svar for 

in tern kon trol len. Det ble ikke an sett 
sann syn lig at num me rer te brev ville ha 
ført til til tak som kun ne av dek ket 
un der slaget.

Mind re tal let men te svak he te ne skul le 
vært på pekt
Mind re tal let men te der imot at re vi sor 
had de hand let i strid med god re vi-
sjons skikk ved ikke å på pe ke svak he-
te ne ved in tern kon trol len i num me-
rer te brev til fore ta ket, et ter som dag lig 
le der ikke var kjent med ri si ko en for 
feil og mis lig he ter for bun det med full-
mak te ne som lå i øko no mi- og regn-
skaps funk sjo nen. Vi de re bur de re vi sor 
et ter mind re tal lets syn fore slått hvor-
dan svak he te ne i in tern kon trol len 
kun ne lø ses, hvil ket sann syn lig vis ville 
bi dratt til bedre kon troll ru ti ner.

Ikke brudd på god re vi sjons skikk ved 
mis lig hets kon trol len
Fler tal let men te vi de re at re vi sor ikke 
had de brutt god re vi sjons skikk ved 
ikke å un der sø ke nær me re hvor dan 
dob belt god kjen nin gen av ut be ta lin-
ge ne ble gjen nom ført i prak sis. Når 
re vi sor ut fø rer kon trol ler som er ret tet 
mot mis lig hets ri si ko, og ikke for å 
un der byg ge en regn skaps på stand, er 
det ikke krav om at re vi sor skal inn-
hen te be vis for at mis lig hets kon trol len 
har fun gert. Det er til strek ke lig å kon-
sta te re at ru ti nen om dob belt god kjen-
ning av ut be ta lin ger er inn ført, og det 
var ikke i strid med god re vi sjons skikk 
at re vi sor ikke kon trol ler te hvor dan 
det te fun ger te i prak sis. Det var mer 
na tur lig at sty ret og dag lig le der had de 
kunn skap om det te, og de måt te der-
for bære ri si ko en for at kon trol len i 
prak sis ikke fun ger te som en re ell kon-
troll. Det var også tvil somt om vars ling 
fra re vi sor ville med ført end rin ger i 
kon trol len.

Mind re tal let uenig
Mind re tal let men te der imot at re vi sor 
had de plikt til å un der sø ke hvor dan 
dob belt god kjen nin gen fak tisk fun ger te 
et ter som det var sto re sum mer som 
gikk til ut be ta ling hver uke, slik at 
dob belt god kjen ning må ha frem stått 
som en av gjø ren de del av in tern kon-
trol len. Mind re tal let men te som føl ge 
av det te at re vi sor had de hand let uakt-
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somt, og at vars ling fra re vi sor om 
mang le ne ved in tern kon trol len had de 
med ført at sty ret had de av dek ket el ler 
av ver get un der slaget. Som føl ge av 
Gart ner hal lens egen uakt som het knyt-
tet til mang len de opp føl ging av svak-
he te ne i in tern kon trol len, ville re sul ta-
tet et ter mind re tal lets syn blitt en 
skyld for de ling.

Mang ler ved re vi sjo nen av års regn ska pet
Un der slaget med før te at det var 
ve sent li ge feil i års regn ska pet, et ter som 
det var bok ført and re pos ter enn re ell 
le ve ran dør gjeld. Re vi sor had de ikke 
tes tet el ler be skre vet hvil ke kon trol ler 
som var etab lert for å sik re at le ve ran-
dør gjel den ikke ble ve sent lig feil. Ret-
ten la til grunn at re vi sor had de plikt 
til å set te seg inn i sy ste me ne som 
ge ne rer te le ve ran dør gjel den, og at det 
ikke var do ku men tert at re vi sor had de 
til strek ke lig for stå el se av dis se. Vi de re 
men te ret ten at re vi sors ri si ko vur de-
ring var ba sert på man gel fullt grunn-
lag, men del te seg i et fler tall og et 
mind re tall når det gjaldt be tyd nin gen 
av det te.

Ikke krav om yt ter li ge re  
re vi sjons hand lin ger
Fler tal let kon klu der te med at det ikke 
var sann syn lig gjort at re vi sor bur de 
ut ført and re re vi sjons hand lin ger, selv 
om re vi sor had de kon klu dert med 
høy ere ri si ko for feil el ler mis lig he ter. 
Re vi sjons hand lin ge ne som ble ut ført, 
ville et ter fler tal lets syn frem stått som 
hen sikts mes si ge og til strek ke li ge også 
ved en an nen ri si ko vur de ring.

Vi de re var de bet pos te ne som vis te 
ford rin ge ne på un der slaget un der 
ve sent lig hets gren sen, og fler tal let 
ut tal te at det uan sett ikke var sann syn-
lig gjort at det var år saks sam men heng 
mel lom mang len de re vi sjons be vis for 
dis se pos te ne og ta pet. Det ble sær lig 
vist til at mis lig he ter som skyl des skjult 
sam ar beid mel lom to par ter, ge ne relt 
sett er van ske lig å av dek ke, og at 
un der slaget ble ut ført på en avan sert 
måte som var van ske lig å opp da ge. Det 
var hel ler ikke sann syn lig at re vi sor ved 
valg av and re re vi sjons hand lin ger ville 
av dek ket un der slaget.

Mind re tal let men te re vi sjo nen var  
uakt som
Mind re tal let men te der imot at re vi sor 
ikke had de hatt til strek ke li ge og hen-
sikts mes si ge re vi sjons be vis, og at det te 
måt te an s es som brudd på god re vi-
sjons skikk som også måt te kva li fi se re 
til uakt som het. Det var et ter mind re-
tal lets syn nær sam men heng mel lom 
re vi sors unn la tel se av å vars le om 
mang le ne i in tern kon trol len, re vi sors 
ri si ko vur de ring og valg av re vi sjons-
hand lin ger, og at re vi sjo nen av le ve ran-
dør gjel den ble man gel full for di den 
ikke tok høy de for svak he te ne i in tern-
kon trol len. Re vi sor kun ne der for 
be brei des for ikke å ha fore tatt re vi-
sjons hand lin ger som kon kret om fat tet 
de bet pos te ne i le ve ran dør gjel den.

Ufor ut sig bar het i re vi sjo nen
Mind re tal let men te også at re vi sor 
had de plikt til å inn lem me ufor ut sig-
bar het i gjen nom fø rin gen av re vi sjo-
nen slik at regn skaps sje fen ikke fikk 
tid til å fore ta de pos te rin ger som var 
nød ven di ge for å skjule un der slaget. 
Mind re tal let men te vi de re at re vi sor 
ville av dek ket un der slaget der som re vi-
sjo nen had de vært ut ført i tråd med 
god re vi sjons skikk, slik at kra vet til 
år saks sam men heng var opp fylt. Grun-
net Gart ner hal lens egen uakt som het, 
måt te imid ler tid Gart ner hal len et ter 
mind re tal lets syn bære en del av ta pet 
selv, men gikk ikke nær me re inn på 
den ne vur de rin gen.

Fler tal let på pek te at ufor ut sig bar het i 
re vi sjo nen kun gjel der der det er vur-
dert at det fore lig ger ri si ko for ve sent-
lig feil in for ma sjon som skyl des mis lig-
he ter, og at det te ikke er et ge ne relt 
krav. Det te vil kun ne være hen sikts-
mes sig som en kon kret hand ling for å 
iva re ta den pro fe sjo nel le skep si sen, 
men mang len de ufor ut sig bar het 
ut gjor de et ter fler tal lets syn ikke i seg 
selv et brudd på god re vi sjons skikk.

Fri fin nel se på alle punk ter
Ret ten kom der imot til at re vi sor had-
de hand let er stat nings be tin gen de uakt-
somt ved ikke å over hol de sin plikt til 
å tes te hen sikts mes sig he ten av pos te-
rin ger i ho ved bo ken. Et ter som ret ten 
men te at re vi sor ikke ville ha av dek ket 

el ler av ver get un der slaget der som han 
had de hand let akt somt, fore lå det 
imid ler tid ikke år saks sam men heng 
mel lom ta pet og re vi sors uakt som het. 
Vil kå re ne for å kre ve er stat ning var 
der for hel ler ikke opp fylt på det te 
punk tet.

Re vi sor ble der med fri fun net på alle 
punk ter, og Gart ner hal len måt te dekke 
re vi sors saks kost na der.

Bo ni ta Invest-dom men  
(17–091 478TVI-OTIR/04)
Er stat nings krav på 11 mil li o ner kro ner 
pluss ren ter
Sel ska pet Bo ni ta Invest AS (her et ter 
«Bo ni ta») drev ho ved sa ke lig med han-
del av fi nan si el le dif fe ran se kon trak ter 
(de ri va ter) via den elek tro nis ke han-
dels platt for men «CMC Mar kets». 
Et ter at sty re le der og dag lig le der i 
Bo ni ta døde i ap ril 2015, ble det 
av dek ket at han i fle re år had de ma ni-
pu lert kon to ut skrif ter og and re do ku-
men ter mot tatt fra CMC Mar kets.

Som føl ge av det te gikk Bo ni ta kon-
kurs, og en rek ke in ves to rer som had de 
gitt usik re de lån til Bo ni ta ble på ført et 
be ty de lig tap som føl ge av kon kur sen. 
Dis se frem met er stat nings krav mot 
sel ska pets re vi sor, an svar lig re vi sor på 
opp dra get, og de res an svars for sik rings-
sel skap (i fel les skap «re vi sor»).

Urik tig vur de ring av ri si ko for  
mis lig he ter
Ting ret ten men te at re vi sor had de 
gjort en urik tig vur de ring av sann syn-
lig he ten for ri si ko for feil med hen syn 
til rap por ter te inn tek ter i års regn ska-
pe ne. Ri si ko en bur de et ter ting ret tens 
syn vært vur dert som høy iste den for 
mid dels. Re vi sor skul le der med ut ført 
and re re vi sjons hand lin ger enn det som 
fak tisk ble ut ført.

Uakt somt ikke å inn hen te be kref tel ser 
di rek te fra CMC Mar kets
CMC Mar kets var den enes te han dels-
platt for men som ble be nyt tet. Ting ret-
ten kon klu der te med at det ikke kun-
ne være sær lig ar beids kre ven de, tids-
kre ven de el ler kost bart å inn hen te 
over sik ter over Bo ni ta sine kon to er 
di rek te fra CMC Mar kets. Det te 
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hand lings al ter na ti vet var i sam svar 
med ISA 330, hvor det frem går i 
punkt 7 bok stav b at re vi sor skal inn-
hen te mer over be vi sen de re vi sjons be vis 
jo høy ere re vi sor vur de rer ri si ko en.

Inn hen ting av be kref tel ser di rek te fra 
CMC Mar kets må også ha frem stått 
som et ef fek tivt mid del for å få av klart 
om det var ri si ko for feil i sel ska pets 
salgs inn tek ter. Re vi sor ble som føl ge av 
det te an sett for å ha brutt god re vi-
sjons skikk, og for å ha hand let uakt-
somt.

Mang len de re vi sjons be vis ikke  
uve sent lig år saks fak tor
Ting ret ten la til grunn at der som re vi-
sor had de inn hen tet re vi sjons be vis 
di rek te fra CMC Mar kets, var det 
sann syn lig at Bonitas inn tek ter i 2009 
ville vært ca. 3,8 mil li o ner kro ner 
la ve re. Re vi sor måt te der med kom-
men tert det te i re vi sjons be ret nin gen, 
og tro lig også truk ket seg som re vi sor. 
Unn la tel sen av å inn hen te re vi sjons-
bevis di rek te fra CMC Mar kets ble 
der med ikke an sett som en uve sent lig 
fak tor i år saks bil det.

In ves to re ne la vekt på års regn ska pe ne
Ret ten men te sel ska pet ville ha gått 
kon kurs al le re de i 2010 hvis re vi sor 
had de inn hen tet til strek ke li ge og hen-
sikts mes si ge re vi sjons be vis. Selv hvis 
sel ska pet had de klart å over le ve len ger, 

ville sann syn lig vis in gen av in ves to re ne 
ha in ves tert pen ger i sel ska pet. Ret ten 
men te års regn ska pe ne var av be tyd-
ning for in ves to re ne og at sty re le der/
dag lig le der be nyt tet dem ved inn hen-
ting av ka pi tal til sel ska pet. Det fore lå 
der for år saks sam men heng mel lom 
re vi sors uakt som me hand lin ger og 
in ves te rin ge ne som ble gjort et ter at 
regn ska pet for 2009 ble of fent lig gjort. 
In ves te rin ger fore tatt før det te tids-
punk tet, ville imid ler tid gått tapt selv 
om re vi sor had de hand let akt somt.

In ves to re ne med vir ket ikke til ta pet
Et ter ting ret tens vur de ring had de ikke 
in ves to re ne grunn til å tro at regn ska-
pe ne ble ma ni pu lert. De bur de hel ler 
ikke ha opp da get at in ves tor rap por-
te ne var in kon se kven te, og det te kun-
ne uan sett ha vært for klart på uli ke 
må ter. Det var der for ikke grunn lag 
for å re du se re er stat nin gen un der hen-
vis ning til ska de lid tes med virk ning.

Sty re med lem met med vir ket hel ler ikke
En av in ves to re ne var va ra med lem til 
sty ret fra mai 2011 og sty re med lem fra 
no vem ber 2013. Han var kjent med at 
sty re le der/dag lig le der var i en van ske lig 
øko no misk si tua sjon og at egen ka pi ta-
len i Bo ni ta måt te an s es tapt al le re de i 
2008. Det var imid ler tid ikke uakt somt 
av in ves to ren å leg ge til grunn at for ut-
set nin gen for fort satt drift var til ste de 
uten å gjø re egne un der sø kel ser, et ter-

som re vi sor også be kref tet sty re le ders 
vur de ring av det te.

Ting ret ten la også til grunn at selv om 
in ves to ren had de gjen nom gått Bonitas 
øko no mi, ville han ikke av dek ket at 
sty re le der/dag lig le der ma ni pu ler te 
kon to ut skrif te ne fra CMC Mar kets. 
Han ble der for hel ler ikke an sett for å 
ha med vir ket til ta pet.

Ikke grunn lag for re gress mot  
sty re med lem met
Ret ten vur der te også om re vi sor kun ne 
kre ve re gress fra in ves to ren for di han 
had de hand let uakt somt i egen skap av 
å være sty re med lem i sel ska pet fra og 
med no vem ber 2013.

Da in ves to ren tråd te inn som sty re-
med lem, vis te de fire siste re vi der te 
års regn ska pe ne et po si tivt års re sul tat, 
og han had de ikke som sty re med lem 
plikt til å ha en pro fe sjo nell skep tisk 
hold ning slik re vi sor had de. In ves to ren 
had de der med in gen grunn til å tro at 
opp lys nin ge ne regn skaps fø rer mot tok 
fra sty re le der/dag lig le der ikke var 
rikti ge.

Vi de re la ting ret ten til grunn at in ves-
to ren uan sett ikke bur de bedt om en 
for kla ring på hvor dan in tern kon trol len 
i sel ska pet fun ger te før et ter at han 
had de være sty re med lem i en viss tid. 
Det var også over vei en de sann syn lig at 

Bo ni ta Invest AS drev ho ved sa ke lig med han del av fi nan si el le dif fe ran se kon trak ter (de ri va ter) via den elek tro nis ke han dels platt for men  
«CMC Mar kets».
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for slag om end rin ger i in tern kon trol-
len ikke ville ha blitt ak sep tert av 
styre le der/dag lig le der. Det ville der for 
ikke blitt end rin ger i in tern kon trol len 
før et ter de siste in ves te rin ge ne i sel-
ska pet var fore tatt, og ta pet ville uan-
sett ikke vært av ver get.

Er stat ning med til legg av avsavnsrente
In ves to re ne ble til kjent er stat ning fra 
re vi sor med til legg av en ren te sats på 
2,5 % som føl ge av at de ikke had de 
kun net dis po ne re fritt over pen ge ne i 
pe ri oden fra in ves te rin ge ne ble gjort 
og frem til er stat nin gen ble ut be talt. 
Re vi sor måt te også dekke in ves to re nes 
saks kost na der.

Opp sum me ring og av slut ten de 
be merk nin ger

Selv om det i fle re av av gjø rel se ne kon-
klu de res med at re vi sor har hand let 
uakt somt og i strid med kra ve ne til 
god re vi sjons skikk, en der re vi sor ofte 
opp med å bli fri fun net.

I fle re av de ny es te av gjø rel se ne kon-
klu de res det med at re vi sors bi drag i 
år saks bil det er så uve sent lig at re vi sor 
ikke kan hol des er stat nings an svar lig 
(mang len de år saks sam men heng). Det-
te kan være til fel le når and re ska de vol-
de res hand lin ger har vært den klart 
do mi ne ren de år sa ken til at ta pet opp-

sto, men også hvor den do mi ne ren de 
år sa ken er ska de lid tes egen opp tre den.

Vi de re er det fle re nye av gjø rel ser hvor 
det fore tas en re duk sjon i re vi sors 
er stat nings an svar selv om vil kå re ne for 
å kre ve er stat ning i ut gangs punk tet er 
opp fylt, for di den som kre ver er stat ning 
har med vir ket til ska den ved egen skyld. 
Det te kan bli ut fal let hvis sty ret, dag lig 
le der el ler and re som må iden ti fi se res 
med sel ska pet, har opp trådt uakt somt 
el ler for sett lig. I fle re av gjø rel ser har 
re sul ta tet også blitt at re vi sors er stat-
nings an svar må falle bort i sin hel het 
som føl ge av slik med virk ning.

MRR-stu den ter med re vi sjons er fa ring:

Ar beids si tua sjon og 
for vent nin ger om å 
for bli i bran sjen

En spør re un der sø kel se 
blant MRR-stu den te ne ved 
NHH med re vi sjons er fa ring 
vi ser at fag li ge ut vik lings-
mu lig he ter og kar rie re mu-
lig he ter skå rer høy est blant 
det som er po si tivt, men at 
re vi sjons bran sjen står over-
for en del ut ford rin ger knyt-
tet til ar beids mil jø et.

I for bin del se med mitt mas ter stu di um 
i regn skap og re vi sjon (MRR), ved 
Norges han dels høy sko le (NHH), har 
jeg un der søkt hvor dan nes te ge ne ra-
sjon stats au to ri ser te re vi so rer opp le ver 
ar beids si tua sjo nen og hvor dan det te 
på vir ker hvor len ge de ser for seg å bli 
i bran sjen.

Det er en van lig opp fat ning at gjen-
nom trekk av an sat te i re vi sjons bran-
sjen ge ne relt er på et høy ere nivå enn 
øns ke lig. Sam ti dig fin nes det lite 
kunn skap på det te i Norge. Jeg øns ket 
der for å se nær me re på det te i min 
mas ter ut red ning, og tok ut gangs punkt 
i in ter na sjo nal lit te ra tur på om rå det 
om hvil ke for hold som på vir ker «turn-
over» i re vi sjons bran sjen. For hol de ne 

jeg fo ku se rer på i ut red nin gen er: I 
hvil ken grad for vent nin ge ne som re vi-
sjons sel ska pe ne stil te i ut sikt ved an set-
tel sen har blitt opp fylt, opp levd 
ar beids be last ning, for hold til kol le g er 
og til hø rig het til ar beids plas sen, opp le-
vel se av rett fer dig het og opp le vel se av 
rol le kon flik ter og rolleusikkerhet.

For å få et inn blikk i hvor dan re vi sor-
med ar bei der ne opp le ver ar beids si tua-
sjo nen og hvor dan det te på vir ker for-
vent nin ge ne om å bli i re vi sjons bran-
sjen, foretok jeg en spør re un der sø kel se 
blant alle MRR-stu den te ne ved NHH 
med re vi sjons er fa ring. I un der sø kel sen 
spur te jeg stu den te ne om hvor dan de 
opp le ver ar beids si tua sjo nen som re vi-
so rer (knyt tet opp mot for hol de ne 
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