ÅRSBERETNING FOR 2014

Generelt om Tilsynsrådet

for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ble, slik det er i dag, opprettet med virkning fra
1. januar 1997, og styret består av tre medlemmer.
Tilsynsrådets styre skal ledes av en praktiserende advokat. Ett styremedlem skal
være statsautorisert revisor. Det tredje styremedlemmet skal være en person som er
opptatt av advokat- og rettshjelpvirksomhet i et samfunnsmessig perspektiv og som
nyter allmenn tillit. Oppnevnelsen gjelder for to år, med adgang til gjenoppnevnelse
hver gang for ytterligere to år, jf. domstolloven § 225 annet ledd og
advokatforskriften § 4-1 første og annet ledd.
Justisog beredskapsdepartementet
oppnevner
Tilsynsrådets
styreog
varamedlemmer. Ved beslutning av 4. desember 2012 med hjemmel i Kgl. res. av 28.
januar 2000,
ble følgende personer oppnevnt med virkning fra januar 2013:
TiZsynsrådets
sammensetning

i 2014

Leder: Advokat Thomas Smedsvig
(varamedlem: Advokat Nina Monssen)
Statsautorisert revisor Helene Sundelin Johansen
(varamedlem: Statsautorisert revisor Marianne Hamre)
Professor Berte-Elen

Reinertsen

Konow

(varamedlem: Sorenskriver Rolf Selfors)
Godtgj ørelsen
til
Tilsynsrådets
beredskapsdepartementet.
Tilsynsrådets'
revisor
Sekretariatet

styre

fastsettes

Tilsynsrådets valgte revisor er PricewaterhouseCoopers
Cato Grønnern.

av

Justis-

og

AS, ved statsaut. revisor

Tilsynsrådets daglige virksomhet ivaretas av et eget sekretariat, som i 2014 har
bestått av 12 medarbeidere. I tillegg har Tilsynsrådet, gjennom samarbeidsavtale med
Ernst & Young AS og Stiansen & Co AS statsautoriserte revisorer, hatt bistand ved
kontroll av advokaters og rettshjelperes regnskapsførsel og behandling av betrodde
midler. Samarbeidsavtalen med Ernst & Young AS er besluttet videreført etter ny
anbudsrunde for fire nye år, fra og med 2014.
Advokat Hege Bjølseth
forretningslokaler er i Oslo.

er

daglig

leder

av

sekretariatet.

Virksomhetens

Tilsynsrådet har rutiner som sikrer likebehandling av kjønn. Av sekretariatets 12 fast
ansatte er fire menn. Av styrets tre medlemmer er to kvinner.
Tilsynsråde ts
kompetanse

Tilsynsrådet behandler og avgjør søknader om advokatbevillinger, erklæring til
advokater
som skal
avlegge
prøve
for Høyesterett,
autorisasjon
av
advokatfullmektiger, samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak herunder også saker hvor grunnlaget for den enkelte søknad er utenlandsk juridisk

utdannelse. Tilsynsrådet behandler og avgjør også søknader om advokatbevilling
etter tidligere tilbakekall. Tilsynsrådet kan meddele irettesettelser og advarsler i
medhold av domstolloven § 225 tredje ledd.
Tilsynsrådet har for øvrig innstillingskompetanse til Advokatbevillingsnemnden i
saker om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevilling. Saksbehandlingen av disse
sakene er omtalt naermere i Advokatbevillingsnemndens årsberetning for 2014.
Dersom en advokats advokatvirksomhet
ikke blir forvaltet eller avviklet på
betryggende måte, kan Tilsynsrådet, på nærmere vilkår, oppnevne en forvalter for
virksomheten, jf domstolloven § 228. Forvalterordningen er ment for de tilfellene
hvor det oppstår fare for skade eller tap for virksomhetens klienter, og det ikke
foreligger andre muligheter for forsvarlig ivaretakelse eller avvikling av
advokatvirksomheten.
Forvaltnings- og Offentleglova gjelder for Tilsynsrådets virksomhet. Domstolloven §
225 fjerde ledd angir uttømmende hvilke av Tilsynsrådets vedtak som kan påklages
til Advokatbevillingsnemnden. Klage over avslag på innsynsbegjæringer behandles
av Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Offentleglova § 32 og advokatforskriften §
4-2.

Virksomheten

i 2014

Tilsynsrådets styre har i løpet av året avholdt ni ordinære styremøter. I tillegg er det
avholdt ett styremøte pr. telefon, og en sak har vært behandlet på sirkulasjon mellom
styremedlemmene.
Kontrollvirksomheferz

Tilsynsrådets
hovedoppgaver
er å drive kontrollerende,
forebyggende
og
skadebegrensende virksomhet. Dette gjøres bl. a. ved å påse at advokatene etterlever
de sentrale rammevilkårene som er nedfelt for deres virksomhet. Den årlige
gjennomgangen av innkomne egenerklæringer med revisoruttalelse er en sentral
oppgave i denne sammenheng. Tilsynsrådet avholder i tillegg bokettersyn for mer
inngående kontroll i saker hvor man har mottatt konkrete opplysninger som tilsier at
det bør foretas en grundigere gjennomgang av virksomheten. Det avholdes også
forenklede ettersyn på stikkprøvebasis.
Det påses at den som driver advokat- og rettshjelpvirksomhet har stillet lovbestemt
sikkerhet for sin virksomhet, og at virksomheten er organisert i samsvar med
gjeldende regler.
Tilsynsrådet har landets eneste ajourførte register over praktiserende advokater og
rettshjelpere. Start og opphør av advokat- og rettshjelpvirksomhet kunngjøres
månedlig i Norsk Lysingsblad. I tillegg får Domstoladministrasjonen ukentlig
ajourførte opplysninger om praktiserende advokater, advokatfullmektiger
og
rettshjelpere.

I forbindelse med Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sin
undersøkelse
av hvorvidt Norge oppfyller gruppens tidligere utarbeidede
gruppe mot
hvitvasking m, retningslinjer
mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og
OECDS

penger

skatteunndragelse, har Tilsynsrådet deltatt med representanter i en av høringsrundene
som ble avholdt i Norge. Tilsynsrådet har i den forbindelse også avgitt innspill til
FATF, med informasjon om praksis og erfaringer fra tilsynsvirksomheten.
Adv0karl0v—

utvalget

Tall i
virksomhefen

Tilsynsrådet
har det siste året vært representert
i Advokatlovutvalgets
referansegruppe
og har deltatt
på to utvalgsmøter,
hvorav ett var
referansegruppemøte. Tilsynsrådet har avgitt fem arbeidsnotater til utvalget.
Det ble i 2014 utstedt 453 advokatbevillinger, 238 til kvinner og 215 til menn.
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Det ble utstedt 70erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett,
hvorav 15til kvinner og 55 til menn. Det er senere notert at 19 advokater ble gitt
tillatelse til å opptre for Høyesterett.
647 personer ble autorisert som advokatfullmektig
259menn.

i 2014, hvorav 388 kvinner og

Syv jurister ble gitt tillatelse til å yte rettshjelpvirksomhet med hjemmel i
domstolloven § 218 annet ledd nr. 1. Det ble gitt fem rettshjelpstillatelser i medhold
av domstolloven § 218 annet ledd nr. 3 (tilfredsstillende utdannelse innenfor
spesielle rettsområder), mens en slik søknad ble avslått.
Det ble utstedt 10 tillatelser til utenlandske EU/EØS-advokater i medhold av
domstolloven §218 annet ledd nr. 4. Det ble i medhold av samme bestemmelse
utferdiget 5 tillatelser til advokater med statsborgerskap i land utenfor EU/EØS.
Pr. 31. desember 2014 var 7333 personer registrert som praktiserende advokater;
5102menn og 2231 kvinner. Tilsvarende tall pr. 31. desember 2013 var 7140 (5030
menn og 21 10 kvinner). Tilsynsrådet har pr. 31. desember 2014 registrert til sammen

140 praktiserende rettshjelpere, inklusive advokater fra land utenfor EØS-området;
77 menn og 63 kvinner. Det er registrert 15 spesielle rettshjelptiltak (deriblant JussBuss og Gatejuristen som er etablert i alle de større byene). Videre er det registrert
l3 personer med advokatbevilling fra annen EU/EØS-stat, som driver virksomhet i
Norge i kraft av denne.
Ania/l advokater og rettshjelpere
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Det ble registrert mottatt 4518 ordinære egenerklæringer med revisoruttalelse fra
advokater/rettshjelpere. På bakgrunn av det innsendte materialet ble 54 advokater
bedt om å sende inn ytterligere informasjon og/eller dokumentasjon til Tilsynsrådets
engasjerte revisorer, Ernst & Young AS eller til Stiansen & Co AS. 3360 advokater
har vært registrert med dispensasjon fra revisj onsplikten.
Tilsynsrådet sendte ut til sammen 476 purringer til advokater og rettshjelpere med
krav om betaling av dobbelt bidrag, som følge av oversittelse av fristen for
innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og/eller betaling av bidrag. Tallet
i 2013var 357.
Det ble besluttet gjennomført
forenklede ettersyn.

54 bokettersyn

i 2014. Av disse var 25 såkalte

Tilsynsrådet har innberettet l6 advokater til Advokatbevillingsnemnden med forslag
om tilbakekall av advokatbevilling på grunn av ett eller flere av følgende forhold:
Ikke skikket til å drive advokatvirksomhet, og manglende slik tillit som er
nødvendig i advokatyrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. l.
- Mislighold av plikten til å stille sikkerhet og betale bidrag, jf. domstolloven § 230
første ledd nr. 2.

.

.

Brudd på advokatforskriftens bestemmelser om advokaters regnskapsføring og
behandling av betrodde midler, herunder manglende innsendelse av egenerklæring
med revisoruttalelse, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 3.

I fem av sakene var tilbakekallsforslaget begrunnet i domstolloven § 230 første ledd
nr. 1. I de øvrige 11 sakene var forslaget om tilbakekall hjemlet i domstolloven § 230
første ledd nr. 2 eller nr. 3, eller i en kombinasjon av disse bestemmelsene.
Advokatbevillingsnemnden

har i 2014 tilbakekalt 15 advokatbevillinger.

Tilsynsrådet har innstilt på at det blir nedlagt forbud mot ådrive rettshjelpvirksomhet
i to saker (jf domstolloven § 219 tredje ledd, jf domstolloven § 225 tredje ledd).
Advokatbevillingsnemnden har nedlagt forbud i en av disse sakene (én sak er ikke
ferdigbehandlet).
Tilsynsrådet har i 2014 meddelt 108 advarsler (53 advarsler i 2013) og 74
irettesettelser (34 irettesettelser i 2013) til advokater og rettshjelpere, jf.
domstolloven § 225.
AV disse reaksjonene er 99 advarsler og 65 irettesettelser en følge av oversittelser av
frister knyttet til betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden og/eller
levering av egenerklæring med vedlegg (jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 2 og
3, jf. domstolloven § 225 tredje ledd). Økningen i irettesettelser og advarsler i 2014
skyldes således i det vesentlige en økning i fristoversittelser.
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Til sammen 13 søknader om advokatbevilling ble avslått av Tilsynsrâdets styre i
2014. 8 avslag ble påklaget til Advokatbevillingsnemnden,
som har stadfestet
Tilsynsrådets vedtak i 7 av sakene (én sak er ikke ferdigbehandlet).

Tilsynsrådet behandlet 13 søknader om ny advokatbevilling fra personer som
tidligere har fått advokatbevillingen sin tilbakekalt (12 søknader i 2013). Tre av disse
søknadene var fra samme person. Av disse søknadene ble 5 innvilget og 8 avslått. 5
av avslagene ble påklaget til Advokatbevillingsnemnden
som opprettholdt
Tilsynsrådets vedtak.
Tilsynsrådet har i løpet av 2014 besluttet å politianmelde 6 advokater (3 saker i
2013).
Forvalter

Tilsynsrådets'
rettslige status

Tilsynsrådet har i 2014 besluttet å oppnevne forvalter i 13 tilfeller. (3 tilfeller i
2013).
Som det fremgår av årsberetningen for 2013 har Justis- og beredskapsdepartementet
konkludert med at Tilsynsrådet er et statlig organ. Tilsynsrådet har i 2014 vært i
dialog med ulike organer for avklaring av de mange rettslige spørsmål dette
innebærer. Justis- og beredskapsdepartementet har ved brev til Tilsynsrådet av 12.
desember 2014 gitt føringer som formentlig innebærer at Tilsynsrådet kan sluttføre
denne prosessen i løpet av 2015.

Tilsynsrådets

økonomi

Tilsynsrådets virksomhet finansieres av årlige bidrag som landets praktiserende
advokater og rettshjelpere plikter å betale. Bidraget fastsettes av Justis- og
beredskapsdepartementet i samråd med Tilsynsrådets styre, jf. advokatforskriften §
4-3 første ledd í.f. Bidraget til Tilsynsrådet for 2014 var fastsatt til kr. 2 400,-.
Tilsynsrådet mottok kr. 19.560.800; i bidrag fra advokater og rettshjelpere i 2014.
440 advokater og rettshjelpere har betalt dobbelt bidrag som følge av
fristoversittelser mht. bidragsbetaling og/eller innsendelse av egenerklæring med
revisoruttalelse. 329 advokater og rettshjelpere har betalt halvt bidrag pga. kortere
praksisperiode enn 6 måneder.
Tilsynsrådets styre avgjør plasseringen av Tilsynsrådets midler. Midlene har i 2014
vært plassert i bank samt i ulike fond.
Samlet godtgjørelse til styrets medlemmer var kr. 346.523,-.
Tilsynsrådet er i henhold til regnskapsloven ikke regnskapspliktig, men har likevel
valgt å følge regnskapslovens bestemmelser.
Tilsynsrådets resultat for 2014 viser et overskudd på kr. 495.694,-. Egenkapitalen
utgjør dermed kr. 15.702.082,-.
Daglig leder hadde i 2014 en årslønn på kr 1.227.312,-.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er
lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Sykefraværet i virksomheten i 2014 utgjorde 5,3 %. Det har ikke forekomniet eller
blitt rapportert alvorlige skader eller ulykker i løpet av året.
Arbeidsmiljøet betraktes som godt.
Virksomheten forurenser ikke det ytre lniljø.

Oslo, 12. mars 2015

I styret for Tilsyrisrådet for advokatvirksomhet
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T omas Smeds ig Beite-Elen Reinertsen Konow
Leder
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H ge Bjølseth
Daglig leder

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET

RESULTATREGNSKAP

2014

2013

19 560 800
315 794
365 928
20 242522

17 081 550
688 083
140 517
207 609
18117 759

-10 252 535
-503 906
-9 541 714
-20 298 155

-9 170 385
-627 299
-8089 925
-17 887 609

-55 633

230 150

202 306
349 021

206 587
432 598

Resultat av finansposter

551 327

639 185

Årsresultat

495 694

869 335

Overføres til annen egenkapital

-495 694

-869 335

Note

Bidragfra advokater/rettshjelpere
Refusjonskrav vedr. bokettersyn

Refusjonskravvedr. forvalterordning
Husleiefra Ieietager
Sum driftsinntekt
Lønnskostnad

3,6

Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

2,6

Sum driftskostnad
Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

5

Annen rentekostnad

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
2014

2013

1

1 593 902

388 834

1
1

75 979
39 541
1 709 422

139 585
88 735
617 154

832 936
-696 935
609 580
745 581

663 473
-380 270
724 466
1 007 669

3 505 984
180 373
793 099
3 386 147
228 726
8 094 329

BALANSE
Note

EIENDELER
Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Aktiverte EDB-kostnader
Varige driftsmidler
EDB-utstyr

Inventar og kontormaskiner
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer
Avsetning tap pà fordringer
Andre fordringer

Sum fordringer
Midler i fond
Norske Pengemarked/ Bank

Totalt midler i fond

5

3 365 636
191 543
692 853
3 565 698
627 623
8 443 351

Kontanter og bank

4

7 868 046

7 472156

Sum omløpsmidler

17 056 978

16 574154

SUM EIENDELER

18 766 399

17191310

15 702 082
15 702 082

15 206 387
15 206 387

360 561
884 575
1 819182
3 064 317

396 923
821 180
766 820
1 984 923

Norske Aksjer

Utenlandske aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

7

Annen egenkapital
Sum opptjent

egenkapital

Gjeld
Kortsiktig

gjeld

Leverandører
Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig

gjeld

SUM EGENKAPITAL

0.3 L0, /

18 766 399

OG GJELD

17191310
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H ge Bjølseth
Daglig leder

ThomasSmedsvi
Leder

Berte-Elen Reinertsen Konow

TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføri ng
Bidrag inntektføres ved betaling
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett àr etter utbetalingstidspunktet.
For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Investeringer i fond er klassifisert som omløpsmidler og vurderes til markedsverdi.
Endring i markedsverdi inntektsføres som finansinntekt eller kostnadsføres som finanskostnad.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over
forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående.
Immatererielle eiendeler
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig.
I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over
økonomisk levetid.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt
levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader. Løpende utskiftninger av Pc'er utgiftsføres i det levetiden ikke antas â
overstige 3 år.
Fordringer
Kundefordringer (samtlige knyttet til bokettersyn og forvalteroppdrag) og andre fordringer
er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Ingen av fordringene forfaller om mer enn ett år.
Pensjoner
Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.

Note 1 Anleggsmidler
Kontormøbler/

Aktiverte

Inventar

EDB-utstyr

Sum

Kontor-

EDB-kostnader

maskiner

970 651
-931 110
39 541

6 028 752
1 596 175
7 624 927
-6 031 025
1 593 902

781 618
0
781 618
-705 639
75 979

433 954
0
433 954
-433 954
0

8 214 975
1 596 175
9 811 150
-8101 728
1 709 422

Åretsavskrivninger

-39 541

-391 107

-63 606

-9 652

-503 906

Avskrivningsprosent

33

33,33 og 20

33

33

Anskaffelseskostn.01.01
Tilgangi perioden
Anskaffelseskostn.31.12
Akk. avskrivninger
Bokførtpr. 31.12.

970 651

Note 2 Andre driftskostnader
Bokettersynskostnader
Bruttobokettersynskostnad
Innkrevderefusjoner
Nettokostnadbokettersyn

2014
1 725 376
-315 794
1 409 582

2013
1 191 111
-688 083
503 028

2014
194 956
194 956

2013
48 925
48 925

2014
1 767 861

2013
1 363 876

-365 928
1 401 933

-140 517
1 223 359

2014
77 709

2013
77 500

Forenklede bokettersyn
Bruttokostn.forenklbokettersyn.
Nettokostnadforenkl.bokettersyn
Forvalterkostnader
Bruttokostn.forvalterordning
Innkrevderefusjoner
Nettokostnadforvalterordning
Godtgjørelse til revisor
Revisjonshonorar

Note 3 Lønnskostnader
Antallansatte i 2014: 14 stk som tilsvarer12,5 årsverk
Ytelsesbasertpensjonsordningomfatteralle ansatteog tilfredsstillerlovenskravtil ljenestepensjonsordning

Lønn
Trygderefusjon
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
StyrehonorarTR
StyrehonorarABN inkl.arb.avgift
Andre ytelser

2014
7 393 407
-431 368
1 216 575
1 184 435
346 523
182 448
360 515
10 252 535

2013
6 369 340
-256 390
1 086 698
1 116 123
367 323
194 642
292 649
9 170 385

Ytelser til daglig leder
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

2014
1 227 312
286 489
18 882

1 532 683

2013
1 172 430
246 552
12 337
1 431 319

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.
Note 4 Kontanter og bank
Kontanter
Bankinnskudd
Skattetrekkskonto

Note 5 Finansinntekt/finanskostnad
Avkastning i 2014:
Norske Pengemarked I Bank
Norske Aksjer
Utenlandske aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Megler honorar

Kostpris 2014:
Norske Pengemarked/ Bank
Norske Aksjer
Utenlandske aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Total Beholdning

2014
3 758
7 406 653
457 635
7 868 046

2013
6 701
7 027 539
437 916
7 472 156

2014

2013

86 619
11 170
59 754
204 952
11 894
-25 546
348 842

89 466
28 483
184 078
146 050
5 729
-21 203
432 603

3 365 636
198 017
624 994
3 524 113
612 429
8 325 189

3 476 712
198 017
596 775
3 260 828
225 426
7 757 758

2014
182 448
231 526
413 974

2013
194 642
173 720
368 362

2014
15 206 387

2013
14 337 052
869 335
15 206 387

Note 6 Advokatbevillingsnemnden
Styrehonorar og arb.avgift
Andre kostnader
Totalt
Note 7 Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01

Åretsoverskudd/underskudd
Egenkapital pr. 31.12

495694
15 702 081
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Til styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Revisors beretning
Uttalelse

om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for 'I`ilsynsrådet for advokatvirksomhet, som viser et overskudd på kr
495 694. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muligøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og

ennomfører

revisjonen for å oppnå betryggende

sikkerhet for at årsregnskapet

ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risíkoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for Tilsynsrådets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Tilsynsrådet

for advokatvirksomhet

per 31. desember 2014, og av

resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelse

om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon”, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikki Norge.

Oslo, 12. mars 2015
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