
Ekstern rapportering

Spørsmål styret kan 
stille ved gjennomgang 
av årsregnskapet 
Rapporteringsprosessen
• Hvordan sikrer ledelsen at sam-

menstilling og rapportering av
regnskapstall blir riktig?

• Har alle etablerte kontrolltiltak
fungert for inneværende periode,
eller har det vært endringer og/eller
avvik?

• Hvilke forbedringsforslag har ledel-
sen mottatt (av ekstern og/eller
intern revisor) om rapporterings-
prosessen?

• Hvordan har ledelsen reagert?
• Er det vesentlige områder som fort-

satt trenger oppmerksomhet?

Regnskapsprinsipper/- praksis
• Fremgår det klart av regnskapet

hvilket regnskapsspråk som er
benyttet (f.eks. GRS eller IFRS)?

• Hvilken effekt vil eventuelle
endringer i regnskapsreglene ha på
regnskapet?

• Er det gjort endringer i regnskaps-
prinsipper i løpet av året?

• Hvordan er selskapets praksis
sammenlignet med bransjen for
øvrig?

• Har det vært uenighet mellom
ledelsen og revisor om regnskaps-

prinsipper eller
• -praksis? Hvordan ble uenigheten

løst?

Regnskapsprinsipper/- praksis 
(forts.)
• Hva er helhetsinntrykket av regn-

skapsprinsippene som er brukt og
selskapets

• regnskapspraksis, er de konserva-
tive eller aggressive?

• På hvilke områder er det størst
usikkerhet knyttet til regelan-
vendelsen, og hvor er det størst
estimatusikkerhet (fare for vesentlig
påvirkning neste år)?

• Er det rettet feil med virkning for
tidligere regnskapsperioder? I så
fall hvorfor,

• og hva var effektene av
endringene?

• Finnes det andre korrigeringer
vedrørende tidligere perioder? Hva
forårsaket

• disse?
• Har det vært noen vesentlige

enkelttransaksjoner i perioden? Er
det i så fall gitt tilstrekkelige opp-
lysninger i regnskapet om vesent-
lige enkelttransaksjoner?

• Anvender selskapet finansielle
derivater som ledd i virksomheten?
I så fall, hvordan håndterer selska-
pet risiko knyttet til inngåelse og
oppfølging av disse?

• Anvendes sikringsbokføring?

Årsregnskapet
• Inneholder årsregnskapet konkret 

informasjon om hvordan selskapet 
er påvirket av covid-19?

• Hva er kriteriene for inntektsføring?
• Finnes det en god analyse som

viser utviklingen i bruttoinntekt fra
fjoråret (pris, volum, miks)?

• Er utviklingen logisk?
• Er alle periodiseringer gjennomført,

f.eks. bonuser og rabatter?
• Hvilke vesentlige avsetninger/

korreksjoner ble foretatt som del av
årsavslutningen?

• Hvordan skilles det mellom vedlike-
hold og investering?

• Er det aktivert kostnader på pro-
sjekter som kan være tvilsomme?
Hva er i så fall årsaken?

• Hvilke bekreftelser ble avgitt av
juridiske rådgivere angående tvister
og krav?

• Hvilke eksterne verdsettelser er
benyttet for verdivurdering i regn-
skapet? Er

• disse kvalitetssikret?
• Har det vært gjennomført transak-

sjoner med nærstående parter? I
så fall, er disse behandlet i samsvar
med aksjeloven (se eget kapittel
«Transaksjoner mellom selskapet
og nærstående»), og er det tatt
med tilstrekkelige opplysninger om
transaksjoner og mellomværende
med nærstående parter i noter til
regnskapet?

• Står selskapet i fare for ikke å
overholde låneavtaler og lånebe-
tingelser? Er eventuelle brudd og
konsekvenser av brudd tilstrekkelig
opplyst?

• Hva er de viktigste forklaringspos-
tene mellom årsresultatet og netto
kontantstrøm?

Verdsettelser og mulige forpliktelser
• Har selskapet investert i uvanlige

og/eller komplekse finansielle
instrumenter? Hvordan er i så fall
disse verdsatt?

• Hvordan er gjennomsnittlig alders-
fordeling på utestående fordringer
ved årsslutt sammenlignet med
forrige år? Kan det stilles spørsmål
ved godheten av store utestående
beløp?

• Er det indikasjoner som tilsier ned-
skriving av varige driftsmidler eller
immaterielle

• eiendeler? I så fall, hvordan er
verdsettelsen gjennomført?

• Dersom selskapet har basert seg
på eksterne takster, hvem er disse
innhentet fra

• og hva er viktigste forutsetninger
og parametere i påvirkning av
verdien?

• Dersom selskapet baserer vur-
dering av nedskriving på interne
vurderinger

• av bruksverdier, hva er de viktigste
forutsetningene i beregningen og
hva er

• sensitiviteten til disse? Er forut-
setningene nøytrale, rimelige og
dokumenterbare? Er klimarisiko
hensyntatt i vurderingene?

• Hvilke rutiner ble utført for å
identifisere ukurans eller overflødig
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varelager? Ble
• det gjort vesentlige nedskrivninger?
• Finnes det lovpålagte forhold, for

eksempel miljømessige, som kan
påvirke verdien av eiendeler i nega-
tiv retning eller lede til avsetninger?

• Er det åpne skattesaker? Hvordan
er i så fall mulig utfall av disse
håndtert i

• regnskapet?
• Er det tatt «offensive posisjoner»

i selskapets skattemelding for
inneværende år? Hvordan er dette
regnskapsført og beskrevet?

• Foreligger det forpliktelser eller
betingede forpliktelser som ikke er
tatt hensyn til?

• Har selskapet forpliktelser til fjer-
ning og opprydding? Dersom ja,
hvordan er

• disse behandlet regnskapsmessig?

Noteopplysninger
• Hvilke områder har størst finansiell

risiko i dag, og hvordan håndteres
disse? Er det gitt tilstrekkelige opp-
lysninger om finansiell risiko?

• Er det gitt informasjon om hvordan
man har tatt hensyn til klimarisiko?

• Er det gitt relevante opplysninger
om forhold som påvirker usikkerhet
om fortsatt

• drift?
• Er det gitt selskapsspesifikk

informasjon om konsekvensene av
covid-19

• Er det gitt tilstrekkelige opplysnin-
ger om betingede forpliktelser og
eiendeler som ikke er balanseført?

• Er det gitt relevante opplysninger
om forhold selskapet har med
ikke-konsoliderte

• enheter? (det vil si enheter som

enten er nærstående eller der 
kontroll ikke bestemmes av stem-
merett).

• Finnes det vesentlige eller uvanlige
beløp utestående fra ledelsen eller
ansatte?

• Finnes det andre vesentlige trans-
aksjoner med nærstående parter
som krever opplysning?

• Har styret og ledende ansatte selv
kontrollert/fått anledning til å kon-
trollere den

• informasjon som oppgis i note om
deres lønn og annen kompensa-
sjon?

• Har selskapet tatt hensyn til alle
revisors innspill knyttet til note-
opplysninger? Hvilke forslag står
foreløpig åpne?

Transparens og totalinntrykk
• Er styrets og ledelsens kommen-

tarer til årsregnskapet balanserte, 
dekkende og forståelige?

• Gis det forklaringer på avvik i
forhold til de forventninger som ble
beskrevet i årsberetningen i fjor?

• Hvilke vesentlige endringer har
skjedd i markedet der selskapet
opererer gjennom året?

• Er endringene reflektert i styrets og
ledelsens kommentarer?

• Er selskapets finansiering og finan-
sielle stilling tilstrekkelig forklart?

• Generelt sett, gir årsrapporten
(årsregnskapet, styrets beretning
og andre deler av årsrapporten) et
dekkende bilde av selskapets drift
og stilling?

• Etter en gjennomgang av årsregn-
skapet, er det noen indikasjon på
mulige

• svakheter i internkontrollen eller

misligheter og feil?
• Finnes det forhold under utvik-

ling som det ikke er nødvendig å
inkludere i årets regnskap, men
som muligens må tas inn neste år
dersom de ikke bedrer seg?

• Bruker selskapet alternative
resultatmål? Er disse avstemt mot
regnskapet, og

• tilstrekkelig forklart?

Spørsmål til revisor
• Var omfanget av revisjonen som

planlagt?
• La ledelsen restriksjoner på eller

begrenset omfanget av revisjonen
på noen måte?

• Hvordan fungerte samarbeidet med
ledelsen i revisjonsperioden? Fikk
revisor all informasjonen og forkla-
ringene de ba om?

• Ble det gjort vesentlige korrigerin-
ger i årsregnskapet som følge av
revisjonen?

• Var det noen justeringsforslag som
følge av revisjonen som ikke ble
korrigert? Hva er totaleffekten av
disse justeringene?

• Hva er de vesentligste vurderings-
områdene i regnskapene?

• Hvordan vurderes selskapets
regnskapspraksis? Forsiktig eller
offensiv?

• Finnes det områder som ekstern
revisor ikke føler seg trygg på?

• Hvilket område av regnskapet
anser revisor har størst risiko for en
endring som

• gir vesentlig resultatpåvirkning
påfølgende år?

• Hvilke mangler i noteinformasjonen
har revisor påpekt som det ikke er
tatt hensyn til?

• Hvis revisor skulle ha utarbeidet
regnskapene, hva ville revisor gjort
annerledes?

• Er det andre sentrale forhold i
revisjonen enn de som er omtalt i
revisjonsberetningen?
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