
  Revisjon  av 
deler av regnskap



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 å få årsregnskapet 
revidert, kan det likevel være behov for en uavhengig bekreftelse av deler av 
regnskapet eller enkeltposter i  balansen og/eller resultatregnskapet.  

Hva er revisjon av deler av regnskap?
Revisjon av deler av regnskapet vil kunne gi styret og eierne nødvendig 
 trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Det vil 
også kunne bidra til nødvendig tillit hos selskapets långivere og øvrige 
 forretningsforbindelser.  

Revisjonen gir høy sikkerhet for at den delen av regnskapet som er 
 revidert, ikke inneholder  vesentlige feil. Arbeidet utføres i samsvar med 
den  internasjonale standarden ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av 
 enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifi kke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling”.

Revisjon av deler av regnskap er godt egnet for deg som har behov for en 
uavhengig bekreftelse av en eller fl ere viktige poster i regnskapet, men som 
ikke trenger den tryggheten som revisjon av hele regnskapet gir.

Revisor avgir en skriftlig uttalelse som konkluderer på at den delen av 
 regnskapet som er revidert, ikke inneholder vesentlige feil. Uttalelsen kan 
vedlegges regnskapet som sendes til viktige forretningsforbindelser som 
banker og leverandører. (Se eksempel neste side).

I tillegg får du:
• Enkel tilgang til en kompetent diskusjonspartner som
   kjenner virksomheten.

• Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for 
 den delen av regnskapet som blir revidert, og dermed redusert
 risiko for at eierne og ledelsen får ubehagelige overraskelser.

• Enklere og billigere revisorbekreftelser ved behov
 – etter krav i aksjeloven
 – til Skattefunn
 – av momsrefusjoner
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Til ledelsen/styret i ABC AS

Revisors beretning om kundefordringer for ABC AS
Vi har revidert eksistens og verdi av balanseposten kundefordringer som 
viser kr XXX i ABC AS’ balanse den 31. desember 20XX. 

Ledelsens ansvar for balanseposten kundefordringer 
Ledelsen er ansvarlig for regnskapsføring av balanseposten kundefordringer 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som ledelsen fi nner
nødvendig for å muliggjøre en regnskapsføring som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om eksistens og verdi av
kundefordringene på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført 
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi 
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå 
betryggende sikkerhet for at oppstillingen ikke inneholder vesentlig feil-
informasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis 
for eksistens og verdi av kundefordringene for ABC AS. De valgte hand-
lingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoen for at 
balansen inneholder vesentlig feilinformasjon om kundefordringene, enten 
det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor 
hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse 
av posten kundefordringer i balansen.  Formålet er å utforme revisjons-
handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps-
prinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av 
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen
av kundefordringene for ABC AS.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensikts-
messig som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon 
Etter vår mening gir posten kundefordringer i ABC AS´ balanse et uttrykk 
for kundefordringenes verdi og eksistens per 31. desember 20XX i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. 
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