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Re vi sjon

ISA-ene i man ge land
Re vi sjo nens inn hold blir sta dig mer glo balt. Myn dig he ter og markedsdeltakere kre ver ikke 
len ger bare ett fel les regnskapsspråk, men også ett fel les «revisjonsspråk».

Artikkelen er 
forfattet av:
Stats au to ri sert re vi sor/si vil øko nom
Nils Far stad
Den nor ske Re vi sor for en ing

Glo ba li se rin gens be tyd ning
Myn dig he ter og markedsdeltakere kre ver 
fag li ge reg ler for re vi sjo nens ut fø rel se som 
man er enig om in ter na sjo nalt, og som 
kan sik re at re vi sjon i til strek ke lig grad kan 
et ter prø ves av tred je mann.

De in ter na sjo na le revisjonsstandardene, 
ISA-ene, er av In ter na tio nal Auditing and 
Assurance Stan dards Board (IAASB) vedtatt 
med virk ning fra 15. de sem ber 2009.  
Finanstilsynsmyndigheter ver den over er nå i 
ferd med å vur de re om og hvor dan ISA-ene 
kan bru kes på de res re le van te mar ke der. 
IFAC har ny lig pub li sert en over sikt over 
hvil ke ju ris dik sjo ner som har tatt i bruk 
ISA-ene, med in for ma sjon om hvor dan 
tilpasningen har skjedd. Det er i dag 43 land 
som bru ker el ler har til hen sikt å bru ke de 
nye ISA-ene som sine na sjo nale stan dar der. 
Yt ter li ge re 28 land bru ker el ler har til hen sikt 
å bru ke de nye ISA-ene som grunn lag for 
sine na sjo nale stan dar der, med de mo di fi ka-
sjo ner som føl ger av krav i lov el ler for skrift. 
For nær me re de tal jer, se IFACs hjemme side: 
web.ifac.org/isa-adoption/chart.

Kil de: IFAC

IAASBs og IOSCOs rol ler
In ter na tio nal Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) som er et fritt stå en de 
fag or gan un der In ter na tio nal Fed er ation of 

Accountants (IFAC), har tatt fø rin gen i 
ut vik lin gen av et sett av in ter na sjo na le stan-
dar der for re vi sjon (ISA-ene). In ter na tio nal 
Or gan iza tion of Securities Commissions 
(IOSCO) har len ge støt tet dette til taket. 
IOSCO er en ver dens om spen nen de or ga ni-
sa sjon av finanstilsynsmyndigheter som 
sam arbei der for å be skyt te in ves to rer, og 
ar bei der for økt in te gri tet og ord net drift av 
de glo ba le ka pi tal mar ke de ne.

På slut ten av 1990-tal let og på be gyn nel sen 
av 2000-tal let ga IOSCO ut trykk for 
be kym ring for kva li te ten av og for pro ses sen 
med å ut vik le de in ter na sjo na le revisjons-
standardene, og påpekte be ho vet for of fent-
lig til syn med pro ses sen. IFAC og IAASB 
har se ne re en ga sjert seg sterkt i det te.

I 2003 kom IFAC med en rek ke re for mer 
av standardsettingen og av andre sine ak ti-
vi te ter av of fent lig inter esse, med sik te på å 
for bed re den over ord ne de sty rings struk tu-
ren og den nes an se el se hos of fent lig he ten 
(IFACs «re form 2003»). IFAC had de først 
inn hen tet syns punk ter fra IOSCO og and re 
in ter na sjo na le re gu le ren de og fi nan si el le 
orga ni sa sjo ner. Dis se re for me ne om fat tet 
blant an net etab le rin gen av det in ter na sjo-
na le Pub lic Interest Oversight Board for å 
føre uav hen gig til syn med IAASBs stan-
dardsettingsaktiviteter og and re av IFACs 
ak ti vi te ter av of fent lig inter esse, i til legg til 
end rin ger i en rek ke and re ru ti ner.

IAASB star tet i 2004 Clarity-pro sjek tet for å 
for bed re ISA-ene. Det te gikk over fle re år. 
IOSCO fulg te ut vik lin gen gjen nom hele 
pro sjek tet og le ver te kom men ta rer til man ge 
av hø rings ut kas te ne. IAASB full før te 
Clarity-pro sjek tet i feb ruar 2009. Re sul ta tet 
av den ne pro ses sen er de «nye» ISA-ene som 
i vår skal pub li se res i norsk over set tel se og 
im ple men te res i Nor ge, og som også vur de-
res im ple men tert i and re land.

Kort tid etter at Clarity-pro sjek tet var fer-
dig, pub li ser te IOSCO en ut ta lel se om de 
nye ISA-ene. IOSCO opp ford ret verdipa-
pirregulerende myn dig he ter til å ak sep te re 
re vi sjo ner hvor fle re land er in vol vert, ut ført 
og rap por tert i sam svar med ISA-ene. De 

var sam ti dig klar over at be slut nin gen om 
det te vil av hen ge av en rek ke for hold i den 
en kelte ju ris dik sjon. For na sjo nale for mål 
opp ford ret IOSCO verdipapirregulerende 
og and re re le van te myn dig he ter til å vur-
de re de nye ISA-ene ved fastsetting av 
lo ka le revisjonsstandarder. I juli 2009 
kunn gjor de the Moni tor ing Group star ten 
på sin eva lue ring av dis se re for me ne. Grup-
pen be står av re gu le ren de og and re in ter na-
sjo na le orga ni sa sjo ner som er an svar li ge for 
over vå king av im ple men te rin gen av IFACs 
«re form 2003». Den ne vur de rin gen vil 
in ne bæ re fle re offent lige kon sul ta sjo ner og 
er for ven tet full ført før ut lø pet av 2010.

Pa ral lell til ut vik lin gen av IFRS
Al li son M. Pat ti fra SEC (som det vi ses til 
neden for un der om ta len av USA) trek ker 
en pa ral lell mel lom det som er skjedd med 
IFRS og det som nå skjer med ISA-ene, og 
pe ker spe sielt på føl gen de hen del ser i 
ut vik lin gen av IFRS:

I 2001 kunn gjor de EU-kom mi sjo nen sin 
in ten sjon om å kre ve at alle børs no ter te 
sel ska per i EU, in klu si ve ban ker og for sik-
rings sel ska per, in nen 2005 måt te av leg ge 
kon so li der te regn ska per i sam svar med 
IFRS.

IOSCO har len ge støt tet ut vik lin gen av 
IFRS og har nøye over vå ket ut vik lin gen av 
stan dar de ne. IOSCO har sendt kom  men ta-
rer til man ge av IASBs ut kast, samt fore tatt 
en om fat ten de gjen nom gå el se av stan dar de ne 
i 1994 og i 2000. I 2005 opp ford ret IOSCO 
sine med lem mer om å god ta IFRS-regn - 
 ska per ved børs no te rin ger over lan de gren s   - 
e  ne, for ut satt at regnskapene inne hol der 
av stem ming el ler til leggs opp lys nin ger nød-
ven dig for å til freds stil le na sjo nale stan dar der.

EU
I EU dis ku te res ISA-enes plass i euro peisk 
rett. Vå ren 2009 ut sted te EU-kom mi sjo-
nen et konsultasjonsdokument for å vur-
de re å gjø re ISA-ene gjel den de for re vi-
sjons plik ti ge en he ter i EU.

Det te vil være av be tyd ning for både sto re 
og små re vi sjons sel ska per. Pro fe sjo nen i 
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man ge land tren ger tid til å for be re de 
om leg gin gen. Det må sik res at ISA-ene 
for stås som et re gel verk som kan til pas ses 
en kelt til fel le ne og som kan an ven des etter 
et forholdsmessighetsprinsipp. Ut vik lin gen 
må for mid les og do ku men te res på en måte 
som iva re tar retts sik ker he ten og sør ger for 
at pro fe sjo nen og de or ga ner som skal føre 
til syn med pro fe sjo nen, har fel les for stå el se 
av inn hol det i stan dar de ne.

Det ser ut til å bli en po si tiv be slut ning om 
å inn fø re de nye ISA-ene i EU-ret ten, tro lig 
i an net halv år 2010. De kan i EU tid ligst 
bli ob li ga to ris ke for re vi sjo nen av regn-
skaps året 2012, men de en kelte land vil 
tro lig til la te at de tas i bruk tid li ge re. Nor ge 
lig ger alt så godt an. ISA-ene hos oss gjel der 
for re vi sjon av regn ska per for pe rio der som 
be gyn ner 1. ja nu ar 2010 el ler se ne re.

USA
I for bin del se med en na sjo nal kon fe ran se i 
USA på slut ten av 2009, ar ran gert av revi-
sororganisasjonen AICPA, pre sen ter te 
pro fes sional accounting fel low Al li son M. 
Pat ti fra SEC inter es san te syns punk ter på 
re vi sjo nens ut vik ling.
Pat ti vis te til at ut vik lin gen og har mo ni se-
rin gen av in ter na sjo na le stan dar der både 
for fi nan si ell rap por te ring og for re vi sjon 
har ak se le rert som føl ge av økt glo ba li se-
ring av mar ke de ne, her un der økte in ves te-
rin ger over lan de gren se ne.

USAs til syns myn dig het, Securities and 
Exchange Com mis sion (SEC), har del tatt 
ak tivt i IOSCO si den den ne or ga ni sa sjo nen 
ble etab lert i 1983. SEC har len ge ar bei det 
for å sti mu le re ut vik lin gen av in ter na sjo na le 
stan dar der av høy kva li tet gjen nom 
IOSCO. Si den det er SECs opp ga ve å 
be skyt te in ves to re ne, er det rele vant å vur-
de re hvor dan ISA-ene kan bi dra til økt 
kva li tet også i det ame ri kan ske mar ke det.

Pub lic Com pa ny Accounting Oversight 
Board (PCAOB) som ble etab lert ved 
Sarbanes-Oxley-lo ven i 2002 for på of fent-
lig he tens veg ne å føre uav hen gig til syn med 
re vi so re ne i offent lige sel ska per i USA, er 
alle rede i gang med en slik vur de ring.
PCAOB over tok blant an net ar bei det med 
å fast set te revisjonsstandarder fra den ame-
ri kan ske re vi sor for en in gen AICPA. 
PCAOB sier at de vur de rer de re le van te 
as pek te ne ved ISA-ene når de ut vik ler sine 
nye stan dar der. Dess uten føl ger PCAOB 
med på IAASBs ut vik ling gjen nom sitt 
med lem skap i IAASBs «Consultative Advi-
sory Group» og gjen nom sin del ta kel se på 
sty re mø te ne i IAASB, der de er ob ser va tør 

med tale-, men uten stem me rett. PCAOB 
vi ser også sin inter esse for det in ter na sjo-
na le per spek ti vet ved at IAASB får del ta 
som ob ser va tør i mø te ne i PCAOBs «Stan-
ding Advisory Group».

Kon klu sjon
Både mar keds kref te ne og de fles te lands 
myn dig he ter støt ter sam arbei det om 
ut vik lin gen av na sjo nale og in ter na sjo na le 
stan dar der. Det er stor enig het blant re gu-
le rings- og til syns myn dig he ter og ka pi tal-
mar ke dets del ta ke re om for de le ne ved at 
in ter na sjo na le stan dar der leg ges til grunn 
for fi nan si ell rap por te ring.
Den in ter na sjo na le kon ver gen sen in nen 
re vi sjon øker sta dig. Revisjonsstandarder 
spil ler en kri tisk rol le i be skyt tel sen av 
in ves to rer på de uli ke ver di pa pir mar ke-
de ne og er en vik tig for ut set ning for in ves-
to re nes til lit til fi nan si ell rap por te ring.

Neden for føl ger en lis te på 43 land som 
bru ker el ler har til hen sikt å bru ke de nye 
ISA-ene som sine na sjo nale stan dar der.

Føl gen de 28 land bru ker, el ler har til hen-
sikt å bru ke, de nye ISA-ene som (grunn-
lag for) sine na sjo nale stan dar der, med de 
mo di fi ka sjo ner som føl ger av krav i lov 
el ler for skrift:
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Capus jobber for
organisasjoner som 
anerkjenner verdien av 
dyktige medarbeidere.
Våre konsulenter har lang 
erfaring og ønsker å bidra
til din karriereutvikling innen 
regnskap, økonomi og finans.
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om fremtiden.

Kontakt leder i Capus 
Financials, Svein Sørensen, 
for en uforpliktende prat 
på 22 94 11 00.

Bestemt av nasjonal standardsetter  
(32 land): Ba ha mas, Bar ba dos, Bos-
nia-Her ce go vi na, Bots wa na, Ca na da, 
Den do mi ni kan ske re pu blikk, Ge or gia, 
Gua te ma la, Guya na, Ir land, Ja mai ca, 
Ka sakh stan, Ke nya, Le so tho, Li be ria, 
Lux em bourg, Ma la wi, Na mi bia, New 
Zea land, Pa na ma, Pa pua Ny-Gui nea, 
Ser bia, Stor bri tan nia, Swa zi land, Sør-
Af ri ka, Tan za nia, Tri ni dad og To ba go, 
Tsjek kia, Ugan da, Un garn, Zam bia, 
Zim bab we

Har til hen sikt å bru ke de nye ISA
ene:
Bul ga ria, Cos ta Rica, Est land, Hon-
du ras, Kyp ros, Lat via, Mal ta, Mau ri-
ti us, Ro ma nia, Slo va kia, Slo ve nia

ISAene er grunn lag for na sjo nale 
stan dar der
Al ba nia, Au stra lia, Bang la desh, Chi le, 
Dan mark, Fi lip pi ne ne, Fin land, Frank-
ri ke, Hong Kong, In dia, Is ra el, Jor dan, 
Kina, Ko rea, Ma lay sia, Mexi co, Ne der-
land, Ni ge ria, Nor ge, Pa ki stan, Po len, 
Por tu gal, Sin ga po re, Sveits, Sve ri ge, 
Thai land, Tu ni sia, Tysk land

revisjon-02-10_v5.indd   49 08.03.2010   15:13:11


