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Forord

Denne boken er en lærebok spesielt rettet mot bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Da jeg startet på første utgave, hadde jeg liten anelse
om hva jeg ga meg i kast med, og det var vanskelig å avgrense emnet.
Boken handler først og fremst om revisjon av årsregnskapet, og jeg har
ikke hatt som mål å dekke ethvert problem en praktiserende revisor
kan stå overfor i sin yrkesutøvelse. Blant områder som ikke er dekket, er forenklet revisorkontroll og avtalte kontrollhandlinger. Frem
stillingen er forankret i lovregler om revisjon og i relevante standarder
fra Den norske Revisorforening, men det har ikke vært noe mål å gi en
fyldig drøftelse av samtlige standarder. Boken erstatter på ingen måte
revisjonsstandardene, og man bør ha standardene tilgjengelig når man
arbeider med stoffet.
DnRs standarder er gjenstand for stadige endringer. Det gjeldende
standardsettet kalles nå Standarder for kvalitetskontroll, revisjon, forenklet
revisorkontroll, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Endringene
siden forrige utgave av boken, som kom i 2010, har gjort det nødvendig
med vesentlige oppdateringer i denne utgaven.
Boken er svært kortfattet med hensyn til det juridiske rammeverket
for revisorenes virksomhet, som revisjonsplikt, valg av revisor, revisors
fratreden, kompetansekrav, uavhengighet, taushetsplikt og erstatningsansvar. For grundigere behandling av disse sidene ved revisjonen vises
det til min bok Den eksterne revisor, 9. utgave, som utkom i 2015.
Jeg var medlem av NSRFs (nå DnRs) revisjonskomite i den perioden IAASBs internasjonale revisjonsstandarder først ble oversatt og tilpasset norske forhold. Arbeidet var til uvurderlig støtte ved skrivingen
av boken, både fordi jeg fikk førstehåndskjennskap til det nye regelverket, og fordi diskusjonene i komiteen ga meg nye perspektiver og
innsikt i revisjonsfaglige spørsmål og utfordringer.
Revisjon er et fag som i meget stor grad består i utøvelse av skjønn,
og det er uunngåelig at mange revisorer vil være uenige i mitt syn på en
rekke av de forhold som drøftes i boken. Mange vil også mene at stoffet
kunne vært behandlet på en annen og bedre måte. Jeg oppfordrer alle
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som har meninger om innholdet og fremstillingen, til å gi meg tilbakemelding, slik at jeg kan foreta forbedringer i senere utgaver.
Denne utgaven av boken inneholder et nytt kapittel som omhandler
revisors rolle i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.
Henvisninger til lover, forskrifter og standarder er ajourført per
01.03.2016. DnR arbeider for tiden med nye standarder for revisors
rapportering, og de nye standardene skal anvendes ved revisjon av regnskaper som avsluttes etter 15.12.2016.
Oslo, mars 2016
Bror Petter Gulden
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