
Revisorutarbeidelse 
   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 revisjon av årsregn-
skapet, kan det likevel være ønskelig med kvalifi sert hjelp til utarbeidelsen 
av årsregnskapet og å få en uttalelse fra revisor om arbeidet som er utført. 

Revisorutarbeidelse av regnskap bidrar til høy kvalitet i regnskaps-
utarbeidelsen og gir brukerne tillit til at regnskapet er utarbeidet i henhold 
til regnskapslovens regler.

Hva er revisorutarbeidelse av regnskap?
Dette er en tjeneste som gir deg kvalifi sert hjelp til utarbeidelse og  presentasjon 
av årsregnskapet i henhold til regnskapslovens regler. Arbeidet utføres i 
 samsvar med den internasjonale standarden ISRS 4410 ”Revisorutarbeidelse 
av  regnskap”. 

Revisorutarbeidelse av regnskap er godt egnet for deg som har god kontroll og 
liten risiko knyttet til grunnlaget for det endelige årsregnskapet, men trenger 
kvalifi sert hjelp til utarbeidelsen av det offi sielle, lovpålagte årsregnskapet.

Revisor avgir en skriftlig uttalelse der han beskriver arbeidet som er utført ved 
utarbeidelsen av regnskapet. 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 kvalifi sert diskusjons partner når du skal vurdere
  rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige 
 og skattemessige vurderinger.

• Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av pliktig 
 regnskapsrapportering.

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

Revisorutarbeidelse 
   av regnskap



Til ledelsen/styret i ABC AS

Rapport om revisorutarbeidet regnskap

Vi har utarbeidet vedlagte årsregnskap for ABC AS basert på informasjon 
mottatt fra selskapet. Regnskapet består av balanse per 31. desember 20X1, 
resultatregnskap for regnskapsåret 20X1 og noteopplysninger.

Styret og daglig leder er ansvarlig for årsregnskapet, herunder etterlevelse 
av regnskapslovens regler og god regnskapsskikk og fullstendighet og 
 nøyaktighet av grunnlaget for sammenstillingen av årsregnskapet.

Revisorutarbeidelse av regnskap innebærer anvendelse av vår ekspertise for 
å bistå ledelsen ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Vi har utført vårt oppdrag 
i samsvar med den internasjonale standarden ISRS 4410 “Revisorutarbeidelse 
av regnskap”. Dette innebærer at vi følger den internasjonale kvalitets kontroll-
standarden ISQC 1 og de etiske prinsippene om integritet, objektivitet, 
profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet i Den norske Revisorforenings 
regler om etikk. Oppdraget innebærer ikke innhenting av bevis slik tilfellet er ved 
revisjon og forenklet revisorkontroll, og vi avgir derfor ikke revisjonsberetning. 
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