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Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av 
årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg 
som eier, styreleder eller daglig leder. Valget du gjør, 
kan ha stor betydning for tilliten og omdømmet til 
selskapet.
Særlig bør du tenke på dette i forhold til:

• kunder

• leverandører

• samarbeidspartnere

• långivere

• eiere

Selv om du er kommet til at selskapet ikke har behov for revisjon av 
årsregnskapet, bør du likevel vurdere å få gjennomført en uavhengig 
kvalitetssikring av regnskapet. 

Forenklet revisorkontroll av regnskapet vil gi deg en slik kvalitets-
sikring og bidra til tillit hos selskapets forretningsforbindelser. 
I  tillegg vil en slik gjennomgåelse bidra til ryddighet i selskapet og 
økt kvalitet i  regnskapsrapporteringen.

Hva er forenklet revisorkontroll av regnskap?
En forenklet revisorkontroll er en overordnet gjennomgåelse av 
 regnskapet utført av en uavhengig revisor, men er ikke så omfattende 
som en revisjon. Arbeidet utføres i samsvar med den internasjonale 
standarden ISRE 2400 ”Forenklet revisor kontroll av regnskap”. 

Forenklet revisorkontroll av regnskapet er godt egnet for deg som 
har behov for en kvalitetssikring av regnskapet, men ikke med den 
graden av sikkerhet som en revisjon gir. 

Revisor avgir en uttalelse om at det ikke er avdekket noe som gir 
grunn til å mene at årsregnskapet inneholder vesentlige feil. Ut-
talelsen kan vedlegges regnskapet som sendes til viktige forretnings-
forbindelser som banker og leverandører. (Se eksempel neste side).

I tillegg får du:
•  Bedre kontroll med virksomheten og redusert 
 risiko for ubehagelige overraskelser.

•  Enkel tilgang til en kompetent diskusjonspartner 
 som kjenner virksomheten. 

•  Enklere og billigere revisorbekreftelser ved behov
 – etter krav i aksjeloven 
 – til Skattefunn 
 – av momsrefusjoner

   Forenklet 
 revisorkontroll
    av regnskap



Til ledelsen/styret i ABC AS

Uttalelse om forenklet revisorkontroll av regnskap
Vi har utført forenklet revisorkontroll av årsregnskapet for ABC AS. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap 
for regnskapsåret 20X1 og noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. 

Revisors oppgaver og plikter
Vi har utført vårt arbeid i samsvar med den internasjonale  standarden 
ISRE 2400 “Forenklet revisorkontroll av regnskap” og Den norske 
Revisorforenings regler om etikk. 

En forenklet revisorkontroll av regnskap består i å rette  forespørsler til 
selskapets ledelse og andre som er involvert i utarbeidelsen av årsregnskapet, 
gjennomføre analyser og evaluere innhentede bevis. Dersom revisor blir 
oppmerksom på forhold som indikerer at årsregnskapet kan inneholde 
 vesentlige feil, må revisor utføre ytterligere kontroll handlinger. 

Forenklet revisorkontroll av regnskap er betydelig mindre omfattende enn en 
revisjon i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene, og vi kan derfor 
ikke avgi en revisjons beretning til dette årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning har vi i vår forenklede revisorkontroll innhentet 
tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon
Vi har ikke avdekket noe som gir oss grunn til å mene at årsregnskapet ikke 
gir et rettvisende bilde i samsvar med  regnskapsloven og god regnskapsskikk.

(Sted og dato)
(Revisors underskrift og tittel)
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