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Revisjon av regnskapet 2019 

 

 

Jeg har gått gjennom regnskapet for 2019 

Satt opp noen punkter over mangler i regnskapet som har resultert i at det ikke har 
vært så enkelt å kontrollere/revidere regnskapet. Grunnet «korona» tiden måtte 
regnskapet sendes meg. Arbeidet kunne muligens vært noe enklere om 
regnskapsfører kunne vært fysisk tilstede for spørsmål. 

I henhold til balanse og resultat vises et resultat på kr. 191.426,57 Balansen 
stemmer. 

Bilagene er ikke sortert etter bankutskrifter og føring i regnskapet. Det gjelder januar 
til desember. 

Bilagsnummer stemmer ikke med bilagsnummer i henhold til transaksjonsliste/ført i 
regnskapet. Altfor mange bilag er uten kontering og bilagsnummer. 

Regnskapet ble i januar/februar 2019 returnert for at sortering etc. skulle utføres. Det 
er ennå ikke gjort. 

Det er svært uoversiktlig og tidkrevende å kontrollere bilag mot det bokførte og bank. 
Bilagsnummer satt på det enkelte billag stemmer ikke mot ført billag. Mange billag 
mangler bilagsnummer. 

Det er ikke revisors oppgave å legge til rette, sortere billag etc. for at gjennomgang 
av regnskapet skal kunne utføres. 

Desember måned er kun kontrollert mot bank og det som er bokført i regnskapet og 
vises på transaksjonsrapport. Det stemmer. Har ikke kontrollert bilagene i mappen i 
desember mot både bilagsført og bank.  Dette burde vært gjort. Se punkt ovenfor. 

Jeg har begynt å sortere desember bilag etter bankutskrift. Men så at det var for 
tidkrevende, og ikke revisors oppgave. 

Januar til november-19 er kontrollert og funnet ok med merknader.  

På bilag for honorar står det ikke kontering av skatt når det skal trekkes skatt. 

Honorar på under kr 10.000, - er det trukket skatt for. Det skal det ikke. 

På billag for utbetaling av honorar skal det på bilaget stå kontering med beløp på 
honorar. Beløpet på skatt og kontering og hva som er utbetalt via bank. Dette er ikke 
utført. Blir meget uoversiktlig. Honorar bilagene er derved ikke korrekt førte. Og 
vanskelig å kontrollere. Må spesifiseres. 



Trukket skatt er utbetalt til det enkelte kemnerkontor hvor honorarmottaker hører 
hjemme. Bilagene er kontert med skatt/bank. Det gir ingen informasjon om hvilketn 
mottaker honoraret gjelder. Skatt skal beregnes og utbetales som et samlebeløp. 
Skatt og arbeidsgiveravgift beregnes og utføres i Altinn. 

Alle renteinntekter i henhold til års oppgave finner jeg ikke føring på. 

 

 

 

Oppsummering 

Jeg har kontrollert deler av årsregnskapet. Kan gå god for at det som er ført i 
regnskapet stemmer med bankutskrifter. 

 Bilag skal ha påført kontering og korrekt bilagsnummer som stemmer med det som 
er regnskapsført. Her er det vesentlige mangler som ikke kan godkjennes. 

 

Anbefaler at regnskapet også blir kontrollert av tredje part.  

Anbefaler at regnskapsfører får mer opplæring slik at regnskap og føring er 
oversiktlig og retter seg etter regnskapsloven 

 

 

 

 

Haugesund 4. juni 2020 

 

Torill Wistrøm Steffens 

 

 

 


