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KOMMUNIKASJON, REVISJONSSTRATEGI
OG RISIKOVURDERING



Revisor skal uttale seg om regnskapet
Vår kommunikasjon med styret

● Hva skal kommuniseres:

- Revisjonsopplegget

- Synspunkter på regnskapspraksis, -prinsipper, -estimater
og tilleggsopplysninger i regnskapet

- Vesentlige forhold som har vært diskutert med ledelsen

● Fritar ikke ledelsen eller styret fra sitt ansvar
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Revisjonsplan
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Planlegging og risikoforståelse
Oppstartsmøte og forankring av

revisjonsplan Interimsrevisjon

Løpende kommunikasjon
Årsoppgjør/utarbeidelse offisielle

regnskaper Forberedelse årsoppgjør

Oppsummering for Foretakets ledelse Styremøte Ferdigstillelse og revisjonsberetning



Effektive prosesser gir kvalitet i finansiell rapportering
GOD VIRKSOMHETSSTYRING REDUSERER RISIKOEN FOR FEIL
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Årsregnskap

Ligningspapirer

Ledelsesrapportering

Prosjektregnskaper

Kvalitet
HøyLav

Kvalitet
HøyLav

HØY MEDIUM LAV

Risiko for feil

Innkjøp

Prosjektkostnader

Inntekter

Lønn

Forretnings-
prosesser

Finansiell
rapportering



Effektive prosesser gir kvalitet i finansiell rapportering
GOD VIRKSOMHETSSTYRING REDUSERER RISIKOEN FOR FEIL
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Årsregnskap

Ligningspapirer

Ledelsesrapportering

Prosjektregnskaper

Kvalitet
HøyLav

Kvalitet
HøyLav

HØY MEDIUM LAV

Risiko for feil

Innkjøp

Prosjektkostnader

Inntekter

Lønn

Forretnings-
prosesser

Finansiell
rapportering



Risiko for regnskapsmessige feil
VURDERING AV IBOENDE RISIKO
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Vesentlighet/Beløpsstørrelse

RISIKOKART
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Fordringer

Varekostnad

Pensjon

Bankinnskudd

Lønn

Skatt PUB

Driftskostnader

Inntekter



OBSERVASJONER OG ANBEFALINGER



Internkontroll
Revisor vurderer internkontroll
i forbindelse med revisjonen

• Formålet er å vurdere risikoen for
feil i regnskapet

• Formålet er ikke å gi noen uttalelse
om den interne kontrollen

• Alle svakheter i den interne kontrollen
er ikke nødvendigvis avdekket
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Sammendrag av våre observasjoner
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Virksomhets-
styring

Internkontroll

Finansiell rapportering

2020 2021
ANBEFALINGUTVIKLING/STATUS:OBSERVASJON

• Ingen innspill
• Generelt tilfredsstillende

virksomhetsstyring

• Generelt tilfredsstillende
internkontroll

• Generelt tilfredsstillende vedrørende
finansiell rapportering

• Se kommentar i slide internkontroll

• Ingen innspill



Virksomhetsstyring
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status
Observasjon Risiko Kommentarer og

anbefalinger
Foretakets kommentarer

og respons
2020 2021

• Ingen merknader • Ingen merknader • Ingen merknader



Internkontroll i forretningsprosesser
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status
Observasjon Risiko Kommentarer og

anbefalinger
Foretakets kommentarer

og respons
2020 2021

• Det foreligger mulighet
for ansatte på
regnskapsavdelingen til
alene å kunne endre
bankkontonummer til
leverandører i systemet
(SAP). Opprettelse av
leverandører utføres av
LIBRA Forvaltning.

• Utbetalinger til feil
mottaker som følge av
bevisst eller ubevisst feil
ved endring av
bankkontonummer.

• Endringer kan vurderes
å kun utføres av LIBRA
forvaltning.

• Det kan innføres
dobbeltgodkjenning
ved endringer i
kontonummer.

• Det kan innføres varsel
der kontonummer
er endret fra sist
utførte betaling før
utbetaling godkjennes.

• Foretaket er klar over
problemstillingen og det
diskuteres endringer i
løsningen for å redusere
risiko for feilaktige
utbetalinger.



Finansiell rapportering
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status
Observasjon Risiko Kommentarer og

anbefalinger
Foretakets kommentarer

og respons
2020 2021

• Ingen merknader • Ingen merknader • Ingen merknader



KONKLUSJON



Konklusjon

● Det er ikke avdekket forhold som vil få betydning for
revisjonsberetningen for foretaket.
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VEDLEGG



Forklaring til symboler
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Vesentlige kontrollsvakheter. Kontrolltiltak bør iverksettes

Kontrollsvakheter som isolert sett ikke gir vesentlige feil, men som sammen kan gjøre det.
Bør vurdere kontrolltiltak

Svakheter i kontrolltiltak. Gir ikke vesentlige feil og tiltak vurderes ut i fra kost-nytte betraktning. Evt.
Ingen identifiserte kontrollsvakheter.




