Returneres: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum
0106 Oslo

EGENERKLÆRING MED REVISORUTTALELSE
TIL
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET

Gjelder:
Advokat /rettshjelper .....................................................................................
Selskap /foretak .............................................................................................
Adresse ................................................................................….
Telefon ................……..………

Telefaks ................……..

Org.nr ..............……………….

Epost ...............…………

Erklæringen gjelder:




Rettshjelpvirksomhet, jf. domstolloven § 218 annet ledd
Advokatvirksomhet hvor advokaten driver enkeltpersonforetak
Advokatvirksomhet i selskapsform

For at erklæringen skal anses som innsendt for den enkelte advokat i selskapet,
skal samtlige navn på advokatene i selskapet være oppført i erklæringen (eventuelt
på eget vedlegg).
Statsaut. / reg.revisor ..................................................................................................
Adresse .................................................................................................
Telefon ................………………..

Telefaks .................………….

Generell informasjon
Advokaten/rettshjelperen skal besvare spørsmålene på side 3 i erklæringen.
Den enkelte advokat/rettshjelper som driver mer enn én praksis skal innsende en erklæring med
vedlegg for hver av praksisene. Med praksis menes enhver regnskapspliktig virksomhet som
drives i henhold til advokatbevilling eller tillatelse i medhold av dstl. § 218 annet ledd.
Advokater som driver virksomhet i samme selskap skal innsende en felles erklæring vedlagt
deres felles årsregnskap. For at erklæringen skal anses innsendt for den enkelte advokat i
selskapet skal samtlige navn på advokatene være oppført i erklæringen eller i eget vedlegg.
Erklæringen skal også være undertegnet av minst en ansvarlig advokat i selskapet.
Som bilag til erklæringen skal vedlegges advokat/rettshjelpvirksomhetens årsregnskap
(resultatregnskap, balanse og noter), årsberetning samt revisjonsberetning. Erklæringen
registreres ikke som mottatt dersom noe mangler. Dersom bidraget ikke betales eller
egenerklæring m.v. ikke innsendes innen 30. april, skal det betales dobbelt bidrag, jf.
advokatforskriftens § 4-3 annet ledd i.f.
Advokater eller rettshjelpere som driver virksomhet i kontorfellesskap skal innsende en
erklæring med regnskap for hver enkelt praksis.
Revisor
Alle revisorer som reviderer advokat/rettshjelpvirksomhet skal undertegne på den erklæring som
fremgår på side 4 i skjemaet.
Etter Tilsynsrådets retningslinjer av 24.04.03 kreves at revisor bør foreta kontroll hos
advokaten/rettshjelperen minst en gang i året i tillegg til revisjon av årsregnskapet. Den første
kontrollen skal spesielt rette seg mot klientmiddelbehandlingen og regnskapsførsel.
Revisor skal i henhold til advokatforskriftens § 3a-11 siste ledd omgående melde skriftlig fra
til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hvis han frasier seg revisoroppdraget.
Klientmidler
Underdekning av klientmidler er brudd på reglene i advokatforskriften og skal ikke
forekomme. Ved underdekning kan Tilsynsrådets revisor kreve at det innsendes til Tilsynsrådet
for advokatvirksomhet en fornyet erklæring med regnskap innen 01.09. basert på et
regnskapsoppgjør pr. 30.06. Han kan likeledes kreve fornyet egenerklæring dersom spørsmål 1
og/eller 2 på side 3 er besvart med nei, eller spørsmål 3 på samme side er besvart med ja.
Dersom fornyet erklæring ikke blir innsendt innen den fastsatte frist, blir
advokaten/rettshjelperen uten opphold innberettet til Advokatbevillingsnemnden med anmodning
om tilbakekall av advokatbevillingen/tillatelsen til å drive rettshjelpvirksomhet.

Advokats/rettshjelpers egenerklæring

1

Jeg/vi bekrefter å ha etablert og gjennomført et kontrollopplegg for behandling av klientmidler som tilfredsstiller
kravene i advokatforskriften.

2

Jeg/vi har foretatt samtidige avstemminger av totale klientmidler/ansvar (også for eventuelle særregnskaper med
egen revisor), hvorav en avstemming pr. 31.12, som er
gjennomgått av revisor.

3

Har det foreligget differanser mellom klientmidler og ansvar
i løpet av året som ikke skyldes mindre feilføringer?

JA

NEI *)

JA

NEI *)

JA *)

NEI

Opplysninger om klientansvar pr. 31.12:
4

Bokført klientansvar………………………………………………
Sum reservert som klientmidler i følge regnskapet…………...
Evt. depot av verdipapirer, hvis ansvar for dette er medtatt
ovenfor………………………………………………………………
Differanse som skyldes: (her skal det gis forklaring både på positiv
og negativ differanse)

*) Dersom man har besvart noen av de forannevnte forhold med svaralternativ merket med stjerne, skal
det gis en nærmere redegjørelse (gjerne på eget vedlegg).

......................………
Dato

...........................................................
Advokatens/Rettshjelperens
underskrift

REVISORS UTTALELSE
Uttalelse til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Jeg/vi har gjennomgått advokatens / rettshjelperens regnskapsføring og behandling av betrodde midler og
egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for regnskapsåret 2016 for
advokat/rettshjelper

….……………………….………..…………………………......................................................

alternativt advokatfirmaet ……………………….........………………….………………………………………….….
(som omfatter de advokater som er navngitt foran på side 1). Gjennomgangen omfatter også den relevante
underliggende dokumentasjon som advokaten / rettshjelperen bygger på i sin egenerklæring. Grunnlaget for
advokatens / rettshjelperens egenerklæring er advokatforskriften av 20.12 1996 kapittel 3 (sist endret med virkning
fra 1. januar 2005).
Advokatens / rettshjelperens ansvar for regnskapsføring, betrodde midler og erklæringen
Advokaten / rettshjelperen er ansvarlig for regnskapsføring, behandling av betrodde midler og utarbeidelse av
egenerklæring i samsvar med reglene fastsatt i advokatforskriften av 20.12.96 (sist endret med virkning fra 1. januar
2005). Det er advokatens / rettshjelperens ansvar å;


sørge for å etablere en forsvarlig internkontroll knyttet til behandlingen av betrodde midler,



påse at kontrollene som følger av advokatforskriften er dokumentert, gjennomført og overvåket på en
forsvarlig måte.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om det etablerte kontrollopplegget for behandlingen av klientmidler og gjennomføring
og overvåkning av kontrollopplegget og om egenerklæringen på bakgrunn av vår kontroll.
Vi har gjennomført kontrollen i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag - ISAE 3000 –
”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon”. Denne
standarden krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører kontrollen for å oppnå betryggende sikkerhet
for at advokatens / rettshjelperens etablerte kontrollopplegg, behandling av klientmidler og egenerklæring ikke
inneholder feil eller mangler.
En attestasjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for kontrollopplegget, behandlingen av de
betrodde midlene og opplysningene i erklæringen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at kontrollopplegget, behandlingen og erklæringen har vesentlige avvik eller inneholder
vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil.
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er kontrollopplegget, behandlingen av betrodde midler og egenerklæringen for regnskapsåret 2016
i samsvar med reglene fastsatt i advokatforskriften av 20.12.96 (sist endret med virkning fra 1. januar 2005).
Denne uttalelsen er utarbeidet for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

…………………………
Sted

…………………………
Dato

…………………………………………………………………………………………
Revisorfirma

………………………………………………………………………………….………
Registrert / statsautorisert revisor

