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RE VI SJON

Kva li tets kon troll  
re vi sjon 2019
Ved årets kva li tets kon troll ble 71 % av de kon trol ler te god kjent uten  
ve sent li ge feil og mang ler. Det te er et sva ke re re sul tat enn de siste åre ne.

Re sul ta te ne de siste åre ne har vært svært gode og en høy 
an del har fått god kjent ved førs te gangs kon troll. For 2019 
har det te bil det end ret seg noe ved at an de len som får «Ikke 
god kjent – ny kon troll», er øken de. Også an tall sa ker som 
over sen des Fi nans til sy net, har økt noe sam men lig net med 
tid li ge re.

Om fan get av kon trol ler
Kva li tets kon troll ord nin gen for opp drags an svar li ge re vi so rer 
om fat tet 783 opp drags an svar li ge re vi so rer for 2019, mot 
816 i 2018. Det ble gjen nom ført 122 or di næ re kon trol ler i 
2019, mot 167 i 2018. I til legg ble det gjen nom ført el le ve 
opp føl gings kon trol ler et ter kva li tets kon trol len for 2018. 
Et ter ut sen del se av var sel om kon troll vars let tret ten kon-
troll ob jek ter om av vik ling el ler av hen ding av virk som het.

Fo kus om rå der ved kva li tets kon trol len av opp drags an svar li ge 
re vi so rer i 2019 var:
• Virk som he ter un der lagt sær lov giv ning
• Fort satt drift/Hen del ser et ter ba lan se da gen

Re sul ta tet av kon trol le ne
To tal over sikt ut før te kon trol ler av opp drags an svar li ge re vi-
so rer

2017 2018 2019

Godkjent 119 89 % 153 88 % 94 71 %

Ikke godkjent, ny kontroll 9 7 % 11 6 % 26 20 %

Ikke godkjent, oversendes 
styret 6 4 % 10 6 % 13 9 %

Totalt utførte kontroller 134 174 133

To tal over sikt or di næ re kon trol ler
2017 2018 2019

Godkjent 113 92 % 146 89 % 88 72 %

Ikke godkjent, ny kontroll 9 7 % 11 7 % 26 21 %

Ikke godkjent, oversendes 
styret 1 1 % 7 4 % 8 7 %

Totalt utførte kontroller 123 164 122

To tal over sikt opp føl gings kon trol ler
2017 2018 2019

Godkjent 6 55 % 7 70 % 6 55 %

Ikke godkjent, oversendes 
styret 5 45 % 3 30 % 5 45 %

Totalt utførte kontroller 11 10 11

Kom men ta rer til re sul ta te ne og opp sum me ring av 
funn
Av årets kon troll ble to talt tret ten sa ker over sendt Fi nans til-
sy net. Fem av dis se på bak grunn av opp føl gings kon troll. 
For fire av dis se er år sa ken at re vi sjons ut fø rel sen frem de les 
ikke an s es til freds stil len de, mens den siste skyl des at kon-
troll ob jek tet ikke stil te seg til gjen ge lig for kon troll. De 
øv ri ge over send te sa ke ne er ba sert på or di næ re kon trol ler. I 
to av sa ke ne skyl des over sen del sen mang ler ved et ter ut dan-
nin gen, i fem som føl ge av svak he ter og mang ler ved re vi-
sjons ut fø rel sen og én over sen del se skyl des egne for hold.

26 re vi so rer får opp føl gings kon troll i 2020 som føl ge av 
mang ler ved re vi sjons ut fø rel sen.

Opp sum mert for kon trol le ne som er gjen nom ført i 2019, 
ser det ut til at re vi sjons pro ses sen i man ge til fel ler ikke tar 
nok hen syn til den en kel te re vi sjons kli ents egen art og at en 
til strek ke lig virk som hets for stå el se ikke er lagt til grunn for 
re vi sjo nen. Det te fø rer ofte til svak ri si ko vur de ring og 
mang ler ved plan leg gin gen av re le van te re vi sjons hand lin ger. 
I kon trol le ne kom mer det te ofte til ut trykk gjen nom mang-
len de rød tråd i re vi sjo nen, og i re vi sjons hand lin ger som 
ikke er re la tert til iden ti fi ser te ri si ko er. I til legg er det fun net 
en kel te til fel ler der av dek ke de funn/svak he ter ikke i til strek-
ke lig grad har blitt fulgt opp i re vi sjo nen.

Stats au to ri sert re vi sor
Hil de Ro heim Eb bes berg
Den nors ke Re vi sor for en ing
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Ved årets kon trol ler er det av dek ket at 
fle re av re vi sjons virk som he te ne har for-
bed rings po ten si a ler rundt or ga ni se rin-
gen og opp føl gin gen av det nye hvit vas-
kings re gel ver ket. I et ter kant av kva li-
tets kon trol len har Re vi sor for en in gen 
gitt ut vei led ning og eks emp ler knyt tet 
til et ter le vel se av hvit vas kings re gel ver-
ket. I til legg har Fi nans til sy net kom met 
med et opp da tert rund skriv. På bak-
grunn av det te vil et ter le vel se av hvit-
vas kings re gel ver ket være et av fo kus om-
rå de ne ved kva li tets kon trol len 2020. 
Det and re fo kus om rå det vil være virk-
som hets for stå el se og ri si ko vur de ring.

Kom men ta rer rundt årets 
 fo kus om rå der
Virk som he ter un der lagt sær lov giv ning
Re sul ta tet av gjen nom før te kon trol ler 
vi ser at det te ikke er et om rå de med 
ve sent li ge svak he ter, men at det fort satt 
er rom for for bed rin ger når det gjel der 
for stå el sen av uli ke bran sjer og lo ver og 
reg ler som de er un der lagt. Kon trol len 
av dek ket at re vi sor ge ne relt har gjen-
nom ført de hand lin ge ne som kre ves der 

re vi sor har vært opp merk som på sær be-
stem mel ser, men at det er mang ler ved 
ri si ko vur de rin gen av de sær be stem te 
for hol de ne. Det kan der for være mang-
ler i do ku men ta sjo nen rundt sam men-
hen gen mel lom ri si ko vur de rin gen og de 
hand lin ge ne som er ut ført.

Re vi sjo nen av virk som he ter som opp-
be va rer kli ent mid ler el ler som er 
un der lagt ri si ko sty rings for skrif ten, er i 
ho ved sak godt iva re tatt.

Fort satt drift/Hen del ser et ter 
 ba lan se da gen
Det er ikke av dek ket ve sent li ge feil på 
det te fo kus om rå det, men for en kel te 
av de kon trol ler te opp dra ge ne er det 
av dek ket en kel te svak he ter i do ku men-
ta sjo nen av de ut før te hand lin ge ne og 
re vi sors vur de rin ger.

And re for hold
Av de av dek ke de mang le ne som sy nes 
å om fat te fle re av de ut før te kon trol-
le ne ut over svak he ter ved virk som hets-

for stå el se, plan leg ging og ri si ko vur de-
ring kan nev nes:
• Svak he ter ved re vi sjon av inn tek ter
• Mang ler ved gjen nom før te ana ly ser 

– uten for vent ning og to le rer bart 
av vik

• Mang len de til ste de væ rel se ved va re-
tel ling

• Mang len de el ler mang ler ved en ga-
sje ments brev

• Sig ner te lig nings skje ma er til tross for 
av vi ken de be ret ning på for hol det.

• Av gitt re vi sjons be ret ning før inn-
hen ting av fullstendighetserklæring

• Sva ke spor av opp drags an svar lig 
re vi sor i re vi sjons me to dik ken

Kva li tets kon trol len 2020

Med bak grunn i er fa ring fra gjen nom-
før te kon trol ler i 2019 har kva li tets kon-
troll ut val get fore slått føl gen de fo kus-
om rå der for kva li tets kon trol len 2020:
• Et ter le vel se av hvit vas kings re gel ver-

ket
• Virk som hets for stå el se og ri si ko vur-

de ring

End rin ger på  
toll om rå det i 2020
Det skjer fle re end rin ger på toll om rå det fra 2020 som vil få inn virk ning på im port av  varer og 
for bok fø rin gen av sel ska pers regn skap. Fjer ning av 350 kr-gren sen, for enk ling ved  import av 
klær/tek sti ler un der 3000 kr og inn fø ring av den stan dard regnskapsrapporteringen SAF-T.

grensen for øv ri ge va rer sam ti dig med 
ikraft tre del se av for enk let re gist re rings- 
og rap por te rings ord ning.

Sjo ko la de, god te ri og mi ne ral vann 
kjøpt på nett fra ut lan det av gifts be leg-
ges der for fra før s te kro ne.

Fokus på tollbehandling

I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av 
varer. Artiklene vil blant annet omfatte import- og eksportprosedyrer, regel-
verket knyttet til frihandelsavtaler, særavgifter og tiltak i forbindelse med 
Brexit. Forfatterne er tollrådgivere ved BDO Advokater AS.

Toll råd gi ver
He le ne Hval
Se ni or Man ager BDO Ad vo ka ter

Toll råd gi ver
Cato Hu se by
Se ni or Man ager, BDO Ad vo ka ter

Fra 1. ja nu ar 2020 ble 350-kroners-
grensen for næ rings mid ler av vik let og 
fra 1. ap ril 2020 fjer nes 350-kroners-


