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EU-re form av  
re vi sjons mar ke det
EUkom mi sjo nen og kom mi sjo nær Mic hel Bar ni er går inn for ny fel les revisorlovgivning 
i EU og EØS som vil bety sto re end rin ger i ram me ne for å dri ve re vi sjons virk som het. 
Hen sik ten er å klar gjø re re vi sors rol le og styr ke til li ten og sta bi li te ten i Eu ro pas  
ka pi tal mar ke der.

Artikkelen er 
forfattet av:
Cand. jur.
Es pen Knud sen
Fag sjef ram me be tin gel ser Den 
nor ske Re vi sor for en ing

EU-kom mi sjo nen frem met 30. no vem ber 
2011 et for slag til nye EU-reg ler om re vi-
sjon og re vi so rer. For sla get føl ger opp 
EU-kom mi sjo nens «Green Pa per on Audit 
Po li cy: Les sons from the Crisis» som var 
på hø ring høs ten 2010.

Bak grun nen er fi nans kri sen. Ute i Eu ro pa 
var det fle re ban ker som gikk over ende 
el ler måt te red des av sta ten kun kort tid 
etter at ban ken had de fått ren re vi sjons -
beret ning på års regn ska pet. I lys av hvor 
om fat ten de føl ger fi nans kri sen har fått, er 
det stilt spørs mål ved om re vi so re ne har 
gjort en god nok jobb og om den job ben 
re vi so re ne er satt til å gjø re er rele vant  
–  «fit for purpose». I sine ta ler om be ho-
vet for re form av re vi sjons mar ke det har  
Bar ni er fle re gan ger sagt at «sta tus quo is 
not an option». Det te er et syns punkt som 
de les av man ge, sær lig uten for re vi sjons-
bran sjen. Både in nen for og uten for bran-
sjen er det like vel man ge som spør seg om 
EU-kom mi sjo nen har kom met med løs-
nin ger som fak tisk vil bed re til li ten til 
re vi sjon etter fi nans kri sen.

EU-kom mi sjo nen har sær lig sett på re vi-
sjon av fi nans in sti tu sjo ner og børs no ter te 
fore tak – den øver ste de len av mar ke det 
− og foku sert på mar keds kon sen tra sjon, 
uavhen gig het og re vi sors rap por te ring. 
Men Kom mi sjo nen fore slår også end rin ger 
som kan få stor be tyd ning for den and re 
de len av mar ke det.

Gjen nom fø ring i to spor
For ord ning
EU-kommisjonen vil ha helt like reg ler  
i EU om re vi sjon av børs no ter te fore tak  
og fi nans in sti tu sjo ner (fore tak av all menn 
inter esse). Kom mi sjo nen fore slår der for at 
alle reg ler om re vi sjon av fore tak av all-
menn inter esse blir gitt i en EU-forord-
ning. For ord nin ger ret ter seg mot fore ta-
ke ne og gjel der ord rett som lov i de 
en kelte land.

I EU-lan de ne vil for ord nin gen gjel de med 
di rek te virk ning så snart den er ved tatt og 
satt i kraft. I Nor ge må både di rek ti vet og 
for ord nin gen gjennom fø res i norsk rett, 
men etter EØS-av ta len skal for ord nin ger 
gjennom fø res ord rett (over set tes til norsk). 
Det gjø res i prak sis ved en lov- el ler for-
skrifts be stem mel se som sier at for ord nin gen 
gjel der som lov el ler for skrift.

Di rek tiv
EU-kom mi sjo nen fore slår end rin ger i det 
gjel den de di rek ti vet om re vi sjon og re vi so rer 
fra 2006. Reg lene om god kjen ning av og 
til syn mv. med re vi so rer og om re vi sjon av 
and re enn fore tak av all menn inter esse, 
skal fort satt stå her. Di rek ti vet må 
gjennom fø res i revisorlovgivningen i det 
en kelte land.

For ord nin gen – til knyt te de 
tje nes ter
Ad gan gen til å yte tje nes ter til knyt tet re vi-
sjon − at tes ta sjo ner mv. − til re vi sjons kli en ter 
som er fore tak av all menn inter esse, be gren-
ses til 10 pro sent av re vi sjons ho no ra ret.

Til knyt te de tje nes ter de fi ne res sne vert og 
om fat ter (ut tøm men de lis te):

re vi sjon og for enk let re vi sor kon troll av  –
del års regn ska per,
ut ta lel ser til fore taks sty rings- og sam- –
funnsansvarsrapporter,

at tes ta sjo ner til finanstilsynsmyndigheter, –
at tes te ring av lig nings pa pi rer som   –
føl ger av na sjo nal lov,
and re at tes ta sjo ner til offent lige myn- –
dig he ter som føl ger av EU-lov giv ning.

Kra vet er be grun net med uavhen gig het og 
til lit.

Den ne be grens nin gen vil få ve sent lig 
be tyd ning for re vi sjons opp drag for fore tak 
av all menn inter esse. Det vil i prak sis 
of test bli nød ven dig å split te re vi sjons opp-
ga ver på fle re re vi so rer.

Noen av dis se tje nes te ne er på lagt den 
valg te re vi sor. Det må vur de res om lov -
krave ne skal opp rett hol des el ler om det må 
vel ges fle re re vi so rer. Det er ikke klart om 
over skri del se av 10-pro sent gren sen får virk-
ning for in ne væ ren de el ler et ter føl gen de år.

Det er van ske lig å se hvor dan det å yte 
dis se tje nes te ne, som etter lo ven bare kan 
ytes av en uav hen gig re vi sor, kan svek ke 
uavhen gig het og til lit.

For ord nin gen – råd giv nings - 
tje nes ter
Det blir for budt å yte råd giv nings tje nes ter 
mv. – tje nes ter som ikke er til knyt tet re vi sjon 
− til re vi sjons kli en ter som er fore tak av 
all menn inter esse.

Tje nes ter som ikke er til knyt tet re vi sjon, 
(«non-audit ser vi ces») de fi ne res sær skilt og 
in klu de rer:

skat te råd giv ning, –
an nen råd giv ning, –
regn skaps fø ring, –
in tern re vi sjon, –
verd set ting, –
fairness opi ni ons, –
com fort let ters, –
due di li gen ce. –
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«Pure audit firms»
Re vi sjons sel ska per i sto re nett verk (revi-
sjonsinntekter i EU over 1,5 mrd. euro) og 
som har mer enn 1/3 av sine revisjonsinn-
tekter fra sto re fore tak av all menn inter esse 
(børs ver di over 1 mrd. euro, ban ker med 
ba lan se sum over 1 mrd. euro), kan ikke 
yte råd giv nings tje nes ter el ler and re tje nes-
ter som ikke er til knyt tet re vi sjon, ver ken 
til re vi sjons kli en ter el ler and re oppdragsta-
kere. Sel ska pet kan hel ler ikke være del av 
et nett verk som yter sli ke tje nes ter in nen-
for EU/EØS. Det er noe uklart om for sla-
get bare om fat ter råd giv nings tje nes ter mv. 
til fore tak av all menn inter esse.

For sla ge ne er be grun net med uavhen gig-
het og til lit.

For bu det mot å yte råd giv nings tje nes ter 
mv. til re vi sjons kli en ter som er fore tak  
av all menn inter esse vil, i lik het med 
10-prosentbegrensningen på å yte til knyt-
te de tje nes ter, få ve sent lig be tyd ning for 
re vi so rers tje neste yting i det te seg men tet. 
An gi vel sen av de tje nes te ne som in klu de res 
i den ne grup pen, er også svært vid.

For sla get om «pure audit firms» har fått 
mye av opp merk som he ten, men be grens-
nin gen vil an ta ke lig ha li ten prak tisk 
be tyd ning for de nor ske sel ska pe ne i de 
stør ste nett ver ke ne. Vi må anta at sel ska-
pe ne i nett ver ke ne vil til pas se seg.

For ord nin gen – firmarotasjon
Et re vi sjons opp drag for fore tak av all menn 
inter esse kan ikke vare len ger enn seks år, 
el ler ni år der som fore ta ket har to re vi so rer 
(fel les re vi sjon). I sær li ge til fel ler kan rele-
vant myn dig het (Finanstilsynet) til la te at 
peri oden ut vi des med to år, el ler med tre 
år der som fore ta ket har fel les re vi sjon slik 
at peri oden for firmarotasjon mak si malt 
kan bli tolv år.

Fore tak av all menn inter esse skal opp nev ne 
re vi sor for en før s te peri ode som ikke kan 
være kor tere enn to år. Opp dra get kan bare 
for ny es én gang, men må fort satt være 
in nen for ram me ne på seks/ni år.

Partnerrotasjon hvert syv en de år be hol des. 
I til legg skal re vi sjons sel ska pet etab le re et 
eg net sys tem for ro ta sjon av se ni or med ar-
bei de re på re vi sjons opp drag.

Kom mi sjo nen har lan det på en svært kort 
peri ode for plik tig firmarotasjon. Det vil 
ska pe ut ford rin ger og økte kost na der for 
fore tak av all menn inter esse. Det blir også 
nød ven dig med om stil lin ger for re vi sjons-

sel ska pe ne. Man ge me ner at (kort) firma-
rotasjon vil svek ke kva li te ten på re vi sjon.

For sla get må ses i sam men heng med at 
Kom mi sjo nen like vel ikke fore slår plikt til 
fel les re vi sjon («joint audit»). Ut vi del sen 
av peri oden til ni år skal være et in sen tiv 
til fel les re vi sjon. Vi tvi ler på at det te 
in sen ti vet vil være sterkt nok.

For ord nin gen – rap por te ring
Re vi sjons be ret nin gen til fore tak av all-
menn inter esse skal in ne hol de mye in for-
ma sjon ut over ut ta lel sen om regn ska pet, 
blant an net om bruk av sub stans test ing og 
ana ly tis ke kon troll hand lin ger, ve sent lig-
hets gren ser, ri si ko for ve sent lig feil in for-
ma sjon og er klæ ring om at re vi sor ikke har 
le vert tje nes ter som ikke er til knyt tet re vi-
sjon. Hele lis ten (punkt a til w) står i ar tik-
kel 22. Be ret nin gen skal ikke være leng re 
enn fire si der el ler 10 000 tegn.

Re vi sor for fore tak av all menn inter esse skal 
ut ar bei de en egen skrift lig rap port til re vi-
sjons ut val get med en de tal jert for kla ring av 
re sul ta te ne av re vi sjo nen. Min ste kra ve ne til 
inn hold in klu de rer opp lys nin ger om mø ter 
med sty ret, pro se dy ren for re vi sor val get, 
vur de rin ger som er gjort om usik ker het om 
fort satt drift og grunn la get for dis se, angi 
og for kla re til fel ler av re gel brudd, vur de re 
verd set tings me to der som er brukt i regn ska-
pet, be kref te del ta kel se på vare tel ling mv., 
angi og for kla re an vend te kon so li de rings-
prin sip per og å angi om re vi sor har mot tatt 
all et ter spurt in for ma sjon.

Re vi sjons ut val get skal kun ne gi rap por ten 
til sty ret som igjen skal kun ne gi den til 
ge ne ral for sam lin gen.

Re vi sor i fi nans fore tak får ut vi det rap por-
te rings plikt til til syns myn dig he te ne.

Inn hol det i åpenhetsrapporten fra re vi sor  
i fore tak av all menn inter esse ut vi des med 
opp lys nin ger om po li cy for part ner- og 
medarbeiderrotasjon. Re vi sjons sel ska per 
som har mer enn 1/3 av revisjonsinntek-
tene fra sto re fore tak av all menn inter esse, 
skal ut ar bei de en foretaksstyringsrapport.

Vi me ner det er et klart be hov for å ut vik le 
og for bed re re vi sors rap por te ring som et ledd 
i å sik re re vi sjo nens re le vans. Erfa ringene fra 
fi nans kri sen er et vik tig bak tep pe.

Kom mi sjo nen leg ger seg på en lin je med 
de talj krav til inn hol det i re vi sjons be ret nin-
gen ut over ut ta lel sen om regn ska pet. Det 
kan stil les spørs mål om det te er rik tig vei å 

gå for å ut vik le re vi sors kom mu ni ka sjon 
med regnskapsbrukerne. Samtidig kan 
mye tale for at in for ma sjon om re vi sors 
kon troll hand lin ger, ve sent lig hets gren ser og 
ri si ko for ve sent lig feil in for ma sjon kan gi 
ver di for bru kerne og bi dra til å luk ke 
«for vent nings ga pet».

Styr kin gen av re vi sors rol le over for re vi-
sjons ut val get byg ger opp un der re vi sjo nens 
re le vans.

For ord nin gen – re vi sjons ut valg
Revisjonsutvalgets rol le skal styr kes. Revi-
sjonsutvalgene får ut vi de de opp ga ver, spe-
sielt i pro ses sen med å vel ge re vi sor.

Kra vene til per so ner i re vi sjons ut val get med 
re vi sjons- el ler regn skaps kom pe tan se ut vi des. 
Minst ett med lem skal ha revisjonskompe-
tanse og minst ett an net med lem skal ha 
regn skaps- og/el ler revisjonskompetanse.

Fler tal let av med lem me ne i re vi sjons ut val-
get må være uav hen gi ge av sel ska pets 
op era tive le del se.

De fore slåt te til ta ke ne vil styr ke revisjons-
utvalgets rol le. Det vil også bi dra til å styr ke 
re vi sors rol le i fore tak av all menn inter esse.

For ord nin gen – ESMA
EUs fel les til syns myn dig het for ver di pa pir-
mar ke det (Eu ro pean Securities Mar ket 
Authority) får en rek ke nye opp ga ver.

De na sjo nale revisjonstilsynsmyndighetene 
skal sam ar bei de i en per man ent ESMA-
ko mi té for re vi sjon. Det te skal er stat te 
da gens tilsynssamarbeid i EGAOB.15 
ESMA skal gi råd til na sjo nale myn dig -
heter i de res ut øvel se av myn dig het etter 
for ord nin gen, som den na sjo nale myn dig-
he ten må vur de re før av gjø rel ser tref fes.

ESMA skal kun ne gi ret nings lin jer om 
re vi sjons be ret nin gen, re vi sors rap port til 
re vi sjons ut val get, eks tern kva li tets kon troll 
og revisjonsutvalgets opp ga ver i pro ses sen 
med valg av re vi sor og and re opp ga ver.

ESMA skal, sam men med na sjo nale myn-
dig he ter, over vå ke og ana ly se re virk nin gen 
av de nye reg lene på struk tu ren i re vi sjons-
mar ke det. ESMA skal her ta i be trakt ning 
be tyd nin gen av na sjo nale reg ler om re vi-
sors er stat nings an svar.

Euro peisk kva li tets ser ti fi kat
ESMA skal fast set te kri te rie ne for et fri vil-
lig kva li tets ser ti fi kat for re vi so rer som 

15 European Group of Auditors’ Oversight Bodies.
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re vi de rer fore tak av all menn inter esse. 
Na sjo na le til syns myn dig he ter (Finanstil-
synet) skal ut ste de dem.

ESMA får opp ga ver og myn dig het som må 
an tas å bi dra ve sent lig til sam ord ning i 
EU/EØS av tilsynspraksis og prak ti se rin gen 
av be stem mel se ne i for ord nin gen. Det er 
po si tivt med mest mu lig like vil kår for 
re vi sjon av fore tak av all menn inter esse i 
EU/EØS, men både re vi sor bran sjen og 
and re må da sam ti dig være for be redt på at 
mu lig he ten til å på vir ke ram me vil kå re ne 
for re vi sjon i den øver ste de len av mar ke-
det vil bli be ty de lig re du sert.

Di rek ti vet – Krav om ISA
Re vi sjo nen skal ut fø res i sam svar med 
in ter na sjo na le revisjonsstandarder – ISA  
– så langt stan dar de ne er i sam svar med 
EU-reglene om re vi sjon. Kra vet gjel der 
både for fore tak av all menn inter esse og 
and re. Krav om å an ven de ISAene 
gjennom fø res på na sjo nalt nivå, og ikke på 
EU-nivå slik det tid li ge re har vært lagt opp 
til. Gjen nom fø ring i Nor ge vil både kun ne 
skje ved for skrif ter el ler gjen nom god re vi-
sjons skikk. Ved end rin ger i ISAene må 
imid ler tid EU-kom mi sjo nen be slut te at 
dis se skal in klu de res i EU-de fi ni sjo nen av 
in ter na sjo na le revisjonsstandarder.

Pro por sjo nal an ven del se
Hvert land skal sør ge for at an ven del sen av 
ISAene ved re vi sjon av små og mel lom-
sto re sel ska per er til pas set dis ses stør rel se 
og kom plek si tet − pro por sjo nal an ven del se. 
Det te skal det også tas hen syn til ved til syn. 
Lan de ne kan an mo de bran sje  or ga ni sa sjo ner 
om å ut ar bei de vei led ning om pro por sjo nal 
an ven del se av revisjonsstandardene.

«Audit light»
For små sel ska per kan hvert en kelt land 
inn fø re reg ler om and re for mer for lov -
bestemt re vi sor kon troll av års regn ska pe ne 
som et al ter na tiv til re vi sjon («audit 
light»). For sla get bru ker be teg nel sen  
«limited re view», men det hen vi ses ikke 
di rek te til den in ter na sjo na le stan dar den 
om «re view». Det for ut set tes ikke en  
ut ta lel se med nega tiv kon klu sjon.

Mel lom sto re sel ska per er sel ska per som 
over to år ikke over skri der to av dis se tre 
ters kel ver di ene: Ba lan se sum 20 mill. euro 
(160 mill. kr), salgs inn tekt 40 mill. euro 
(320 mill. kr), 250 an sat te. Små sel ska per 
er sel ska per som over to år ikke over skri der 
to av tre ters kel ver di er: Ba lan se sum 5 mill. 
euro (40 mill. kr), salgs inn tekt 10 mill. 
euro (80 mill. kr), 50 an sat te.

Det er en stor for del at de nær me re kra-
vene til inn hol det av en re vi sjon sam ord-
nes i hele EØS-om rå det gjen nom et krav 
om å be nyt te ISAene. Na sjo nal gjen nom-
fø ring kan se ut til å være enes te prak tis ke 
løs ning, selv om det te kan med fø re uhel-
di ge ulik he ter mel lom lan de ne for ek sem-
pel ved at end rin ger gjennom fø res til ulik 
tid. Det kan vir ke unød ven dig at 
EU-kom mi sjo nen må ved ta å ta nye/ 
end re de stan dar der inn i EU-de fi ni sjo nen 
av in ter na sjo na le revisjonsstandarder.

Re vi sor for en in gen vil nå vur de re hvor dan 
vi frem over skal ar bei de med ret nings lin jer 
for pro por sjo nal an ven del se av ISAene ved 
re vi sjon av små og mel lom sto re fore tak og 
al ter na ti ve for mer for lov be stemt re vi sor-
kon troll av års regn ska pe ne til små fore tak 
(«audit light»). Vi vil føl ge nøye med på 
hva som blir gjort på det te i and re land.

Di rek ti vet – eier skap i 
re vi sjons sel skap
Det kan ikke stil les krav om at noen av 
ei er ne i et re vi sjons sel skap skal være god-
kjen te re vi so rer. Hen sik ten er å åpne for 
eks terne in ves to rer, in klu dert in ter na sjo-
nalt eier skap, som kan til fø re nød ven dig 
ka pi tal til re vi sjons sel ska per som øns ker å 
vok se raskt. Det fore slås in gen be grens nin-
ger i ad gan gen til å ha part ner eide re vi-
sjons sel ska per. De sty ren de or ga ner må 
fort satt ha et fler tall av god kjen te re vi so rer 
som med lem mer. Etter re vi sor lo ven må 
god kjen te re vi so rer el ler re vi sjons sel ska per 
in ne ha mer enn halv par ten av stem me ne i 
ge ne ral for sam lin gen.

End rin gen kan ten kes å få be tyd ning for 
struk tu ren i re vi sjons mar ke det både na sjo-
nalt og in ter na sjo nalt. Det er van ske lig å si 
hvor stor be tyd ning det vil få og hvor raskt 
det vil skje.

Di rek ti vet – eks tern 
kva li tets kon troll
En of fent lig myn dig het (Finanstilsynet) 
må ha an sva ret for til syn og eks tern kva li-
tets kon troll. Det er usik kert om det etter 
for sla get vil være ad gang til å de le ge re 
kva li tets kon trol len til Re vi sor for en in gen. 
Det blir be gren set ad gang til å bru ke prak-
ti se ren de re vi so rer i kon trol len.

Kva li tets kon troll av fore tak av all menn 
inter esse re gu le res i for ord nin gen. Her vil 
det i ut gangs punk tet ikke være an led ning 
til å in vol ve re prak ti se ren de re vi so rer.

Ord nin gen med for en ings ba sert kva li tets-
kon troll med Finanstilsynet som øver ste 
an svar li ge, vil bli vur dert på nytt. Det kan 
bli snakk om å av vik le Revisorforeningens 
rol le helt, at Re vi sor for en in gen bi drar, 
men at mer av an sva ret og sty rin gen over-
fø res til Finanstilsynet el ler at ord nin gen 
be hol des som i dag hvis det vi ser seg å 
være mu lig etter di rek ti vet. Kva li tets -
kontroll av fore tak av all menn inter esse er 
alle rede over tatt av Finanstilsynet.

Gjen nom fø ring
In for ma sjon fra EU-kom mi sjo nen gir 
grunn til å an slå at det vil ta fra tre til fem 
år å gjen nom fø re og set te i kraft de nye 
EU-reg lene om re vi sjon i de en kelte land. 
For sla ge ne er nå til be hand ling i EU- 
par la men tet og skal også god kjen nes av 
Rå det. Det er ikke usann syn lig at for sla-
ge ne kan bli end ret her.

Re vi sor for en in gen me ner det bør opp-
nevnes et bredt sam men satt lov ut valg for å 
ut re de de end rin ge ne i revisjonslovgivnin-
gen som blir nød ven dig med nye EU-reg ler. 
Det er dess uten be hov for en hel het lig gjen-
nom gang av re vi sor lo ven som si den ved ta-
kel sen har blitt «lap pet på» fle re gan ger.


