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For å få fargefilter på bildet: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak.
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Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 

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

6

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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Risiko for regnskapsmessige feil

UTEN HENSYN TIL INTERNE KONTROLLTILTAK
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Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 

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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Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF



Sammendrag av våre observasjoner

12

Virksomhets-

styring

Internkontroll

Finansiell rapportering/annen 
rapportering

2021 2022

ANBEFALINGUTVIKLING/STATUS:OBSERVASJON

• Ingen innspill
• Generelt tilfredsstillende 

virksomhetsstyring

• Generelt tilfredsstillende 

internkontroll

• Generelt tilfredsstillende vedrørende 

finansiell rapportering

• Se kommentar i slides

• Se kommentarer i slides som omhandler 

annen rapportering



Virksomhetsstyring
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status

Observasjon Risiko
Kommentarer og 

anbefalinger
2021 2022

• 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 respons2021 2022

• 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. Forholdet 

ble også rapportert etter 

årsoppgjørsrevisjonen 

for 2021.



Internkontroll i forretningsprosesser
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status
Observasjon Risiko

Kommentarer og 

anbefalinger

Foretakets kommentarer 

og respons2021 2022

• Ved gjennomgang av 

tilganger til nettbank i 

2023 observerer vi at 

selskap kun har en 

person med 

adminrettigheter. 

• Person med 

adminrettigheter vil ha 

muligheter til å gjøre 

endringer som ikke 

trenger å godkjennes av 

andre

• Som for andre selskaper 

i helseregionen bør det 

settes opp minst to 

administratorer slik at 

denne må godkjenne 

endringer den andre 

administratoren gjør

• Foretaket har gjort 

tiltak før styremøte 

mars 2023



Rapportering som ikke er finansiell

● Likestilling og diskriminering – første gang for 2021

● Lederlønnsrapportering- første gang for 2022

● Åpenhetsloven 2022

● Bærekraft 2025

- Hvordan sikrer foretaket at disse rapporteringskravene blir ivaretatt?
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Annen rapportering
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status

Observasjon Risiko
Kommentarer og 

anbefalinger

Foretakets kommentarer 

og respons
2021 2022

Ny likestillings og 

diskrimineringslov trådte i 

kraft 1.januar 2018. Fra 

2.januar 2020 ble 

bedriftenes aktivitets-

og redegjørelsesplikt på 

likestillingsområdet 

styrket. Arbeidsgivere i 

offentlige virksomheter 

skal:

• Jobbe med likestilling og 

diskriminering gjennom 

en lovbestemt metode i 

fire trinn, herunder 

annethvert år kartlegge 

lønn og ufrivillig 

deltid(aktivitetsplikt). 

Redegjøre for 

kjønnslikestilling og 

arbeidet med likestilling 

og ikke-diskriminering i 

årsberetning/-rapport 

(redegjørelsesplikt).

• Manglende rapportering 

ift nytt lovkrav.

• Evt. vesentlige mangler 

ift.rapportering kan 

medføre omtale i 

revisjonsberetningen –

men dette gjelder kun 

hvis rapporteringen er 

en del av 

årsberetningen. 

• Foretaket fikk før 

signering av 

revisjonsberetningen for 

2021 på plass 

informasjon om 

likestilling og 

diskrimineringsarbeidet 

på hjemmesiden.

• Hjemmesiden er også 

oppdatert med 

redegjørelse for 2022



Annen rapportering
Observasjoner og anbefalinger
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Utvikling og status
Observasjon Risiko

Kommentarer og 

anbefalinger

Foretakets kommentarer 

og respons2021 2022

I følge Prop. 1 S (2017-

2018) skal bestemmelsene i 

aasl §5-6 (3) og §6-16a 

vedrørende 

lederlønnsrapportering 

gjøres gjeldende gjennom 

vedtektsbestemmelser for 

alle selskaper som staten 

har eierandel i. 

Retningslinjer i samsvar 

med nevnte lov og forskrift 

er utarbeidet av styret 

men skulle deretter vært 

lagt frem for godkjennelse 

av ordinært foretaksmøte 

fra 2022 – men dette har 

ikke blitt gjort. 

• Manglende etterlevelse 

av krav i lov og forskrift

• Nye krav er tidligere  

kommunisert på 

foretaksnivå og på 

konsernnivå.

• Retningslinjene må 

godkjennes av 

foretaksmøtet nå i 2023 

i tillegg til at selve 

lederlønnsrapporten må 

godkjennes

• Vi anbefaler at styret 

dedikerer ansvar for 

oppfølging av 

etterlevelse av nye 

lovkrav til en spesifikk 

person for å sikre at 

selskapet er på forskudd 

og har god oversikt over 

de krav som foreligger



1 EUR = 7,947 NOK skal brukes i omgjøringen. (Definert i regskapsdirektivet)

Terskelverdier Bærekraftsdirektivet

REGNSKAPSÅRET 2024

Børsnoterte foretak og bank, 

forsikring, kredittforetak som 

har:

• Antall ansatte > 500
• Omsetning > 320 MNOK
• Balanse > 160 MNOK

REGNSKAPSÅRET 2025

Store foretak/konsern som 

oppfyller minst to av tre 

kriterier:

• Antall ansatte > 250
• Omsetning > 320 MNOK
• Balanse > 160 MNOK

REGNSKAPSÅRET 2026

Børsnoterte SMEs*, små og ikke-

komplekse kredittinstitusjoner 

og visse forsikringsselskaper.

Størrelseskriterier for 

børsnoterte SMEs, minst to av 

tre:

• Omsetning: 5,5MNOK – 320 MNOK

• Balanse: 3 MNOK – 160 MNOK

• Antall ansatte (Ø): 10 - 250

Marked

Hva gjør jeg nå?

Team

Utgangspunkt



Konklusjon

● Det er etter utført revisjon ikke avdekket forhold som 

vil få betydning for revisjonsberetningen for 2022. 
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Velg farge på fargefilter: Sett inn bilde først, høyreklikk på bildet, velg Plasser lengst bak. Klikk så på fargefilter, velg farge fra Farge. 

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. 




