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ISRE 2400 åpner for en rekke kontrollhandlinger som revisor kan gjennomføre. Ihht standarden
skal revisor bruke sin profesjonelle dømmekraft for å adressere områder med risiko for vesentlig
feil gjennom å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og
å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger.
Revisors oppgave er å gi uttrykk for en konklusjon om regnskapet. Revisor skal gjennomføre
forenklet revisorkontroll i samsvar med internasjonal standard for forenklet revisorkontroll
(ISRE) 2400 Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper.
Denne standarden krever også at revisor etterlever relevante etiske krav, det vil si Den norske
Revisorforenings regler om etikk.
Revisor skal være profesjonelt skeptisk. Hvis revisor ikke kan få tilstrekkelig sikkerhet gjennom
analyser og forespørsler må revisor gjøre andre handlinger som gir tilstrekkelig sikkerhet.

Forslag til svar på spørsmål:
●

Hvis en søker har mottatt støtte til f.eks. 50 forskjellige frittstående arrangementer, altså
at arrangementene er forskjellige med tanke på både innhold og utgifter, skal hvert
enkelt prosjektregnskap revideres eller kan de ta stikkprøver?

Dersom kostnadsgrunnlaget for hvert enkelt arrangement ikke er likt bør revisor gjøre
stikkprøver av et representativt utvalg av arrangementene.
●

Hvis en søker har mottatt støtte til en serie av 50 arrangementer, men hvert enkelt
arrangement er lik (gjentakende forestillinger slik som scenekunst), skal de da lage
prosjektregnskap pr. arrangement og skal hver enkelt revideres?

I tilfeller hvor kostnadsgrunnlaget er helt likt for hvert arrangement kan det være hensiktsmessig
å revidere et prosjektregnskap for et arrangement, samt et regnskap for alle prosjektene samlet.
Imidlertid må det samlede regnskapene være utformet slik at det er mulig å finne tilbake til hver
enkelt kostnad og inntekt i ettertid.
●

Dersom en showrekke har vært gjennomført på forskjellige steder i landet, må søkerne
behandle hvert enkelt show som et isolert arrangement?

Dersom arrangementet er arrangert på forskjellige steder i landet vil ikke kostnadsgrunnlaget for
hvert enkelt arrangement være likt og bør revisor gjøre stikkprøver av et representativt utvalg av
arrangementene.
●

Skal revisorene også sjekke om hvordan de ulike prosjektene har gått med hensyn til
oppnådd publikum i forhold til budsjettert?

Revisor skal være profesjonelt skeptisk. Hvis revisor ikke kan få tilstrekkelig sikkerhet gjennom
analyser og forespørsler må revisor gjøre andre handlinger som gir tilstrekkelig sikkerhet.

