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Re vi sjon

Sta tus nye EUreg ler 
om re vi sjon
EUkom mi sjo nen frem met i no vem ber 2011 for slag til nye EUreg ler om re vi sjon og  
re vi so rer – «Re form av re vi sjons mar ke det». Der som for sla get blir gjen nom ført, vil  
det få sto re kon se kven ser for pro fe sjo nen, sær lig i mar ke det for re vi sjon av fore tak  
av all menn inter esse.
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For sla get tar sik te på 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. EU-kom mi sjo nen 
me ner også at det er be hov for å re du se re 
kon sen tra sjo nen i mar ke det for re vi sjon av 
børs no ter te sel ska per. EU-kom mi sjo nens 
for slag er nær me re om talt i en ar tik kel  
i Re vi sjon og Regn skap nr. 1 2012.

Nor ske myn dig he ter står på si de lin jen
EU-kom mi sjo nens for slag dis ku te res nå  
i EU-par la men tet og Rå det1 i den før s te av 
tre mu li ge be hand lings run der. Pro ses sen 
har kom met lengst i EU-par la men tet. Her 
er det of fent lig gjort fle re inn spill til parla-
mentskomiteene som skal ut ta le seg før 
EU-par la men tet skal stem me over sa ken i 
ple num. I Rå det be hand les sa ken fore lø pig 
på em bets manns ni vå. Po li ti ker ne har ikke 
hatt sa ken til rea li tets be hand ling. Nor ske 
myn dig he ter har ikke ad gang til be hand-
lin gen ver ken i EU-par la men tet el ler  
i Rå det.

Be hand lin gen i EU-par la men tet så langt 
og en kelte sig na ler fra be hand lin gen  
i Rå det, ty der på at EU-kom mi sjo nens 
for slag ikke kom mer til å få fullt 
gjennom slag, selv om de uli ke inn spil le ne 
spri ker mye. Det er like vel gan ske klart at 
vi fort satt vil ende opp med be ty de li ge 
end rin ger.

1 Rådet er medlemsstatenes beslutningsorgan i EU-samar-
beidet. Rådet settes sammen av en minister fra hver 
medlemsstat, enten fagstatsråder ut fra de saker som skal 
avgjøres eller stats- og regjeringssjefer. 

Størst end rin ger for re vi sjon av fore tak 
av all menn inter esse
De mest om fat ten de de le ne av EU- 
kommi sjo nens for slag gjel der re vi sjon av 
fore tak av all menn inter esse (FAI). Kom-
mi sjo nen fore slår å ut vi de FAI-de fi ni sjo nen 
slik at blant an net ver di pa pir fore tak og 
for valt nings sel ska per for ver di pa pir fond 
blir om fat tet. Det te ut gjør en god del sel-
ska per i Nor ge. En kelte i EU-par la men tet 
har gått mot en slik ut vi del se.

Kom mi sjo nen går inn for å be gren se 
ad gan gen til å le ve re attestasjonstjenester 
mv. til re vi sjons kli en ter, så kal te «audit 
related ser vi ces». For FAI-klien ter skal 
ho no ra ret for sli ke tje nes ter ikke kun ne 
ut gjø re mer enn 10 % av re vi sjons ho no ra-
ret. Det te for sla get har fått mye mot bør  
i EU-par la men tet. Fle re øns ker å fjer ne 
el ler lem pe på det te kra vet, men det har 
også kom met inn spill om å skjer pe det 
yt ter li ge re.

For bud mot råd giv ning
Kom mi sjo nen fore slår for bud mot å yte 
an net enn re vi sjons- og attestasjonstjenes-
ter til FAI-klien ter, in klu dert 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 og due di li gen ce  
– «non audit ser vi ces. Inn spil le ne  
i EU-par la men tet er ikke en ty di ge, men 
ten den sen går i ret ning av å mo de re re 
for sla get om et ab so lutt for bud.

Kom mi sjo nen går inn for å for by re vi-
sjons sel ska per i sto re nett verk der minst ett 
av sel ska pe ne har mer enn 1/3 av sine 
revisjonsinntekter fra sto re fore tak av all-
menn inter esse, å yte an net enn re vi sjons-
tje nes ter over ho de – «pure audit firms». 
Det te for sla get har møtt stor mot stand  
i EU-par la men tet, men det er også noen 
som vil be hol de det.

Firmarotasjon
EU-kom mi sjo nen fore slår reg ler om 
firma rotasjon der et re vi sjons opp drag for 
FAI-klien ter ikke skal kun ne vare len ger 
enn seks år. Peri oden kan være ni år der-
som fore ta ket vel ger to re vi so rer – fel les.  
I EU-par la men tet har de fles te gått inn 
for en leng re peri ode. Det er spilt inn 
for slag både om 14 år, 25 år og in gen 
be grens ning.

TIDLIGST: Der som det blir enig het i før s te 
be hand lings run de, kan nye EUreg ler om 
re vi sjon bli en de lig ved tatt høs ten 2013 el ler 
vå ren 2014.
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Fel les re vi sjon
Krav om å vel ge to re vi so rer – «joint 
audit» – har vært mye dis ku tert, men er 
ikke fo re slått av EU-kom mi sjo nen. En 
leng re peri ode for firmarotasjon skul le 
imid ler tid være et in sen tiv for fel les re vi-
sjon. Det er hel ler ikke stem ning  
i EU-par la men tet for å inn fø re krav om 
fel les re vi sjon, men en kelte inn spill går ut 
på å in tro du se re fle re in sen ti ver, f.eks. at 
ho no rar an de len fra at tes ta sjo ner mv. kan 
være stør re ved fel les re vi sjon.

Re vi sjons be ret nin gen
Etter EU-kom mi sjo nens for slag skal re vi-
sjons be ret nin gen in ne hol de mye in for ma-
sjon ut over ut ta lel sen om regn ska pet, bl.a. 
om bruk av sub stans test ing og ana ly tis ke 
kon troll hand lin ger, ve sent lig hets gren ser  
og ri si ko for feil in for ma sjon. Re vi sor skal 
ut ar bei de en egen 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. Det er stor til slut ning 
i EU-par la men tet til prin sip pet om ut vi det 
revisorrapportering om fore tak av all menn 
inter esse. Inn spil le ne går like vel i ret ning 
av å be gren se de talj kra vene. Det te kan 
være på vir ket av det ar bei det som på går  
i IAASB med å end re de in ter na sjo na le 
stan dar de ne om re vi sjons be ret nin gen.

Revisjonsutvalgets opp ga ver
Revisjonsutvalgene skal etter Kom mi sjo-
nens for slag få ut vi de de opp ga ver i pro ses-
sen med å vel ge re vi sor og i kon trol len 
med re vi sjons opp dra get. Bl.a. må til leggs-
tje nes ter god kjen nes av re vi sjons ut val get. 
Det er bred til slut ning i EU-par la men tet 
til å ut vi de revisjonsutvalgets an svars om-
rå de, men det er fle re uli ke for slag til hva 
de bør gjø re.

Re gu le ring på EU- el ler medlemsstatsnivå
Etter EU-kom mi sjo nens for slag skal reg ler 
om FAI-re vi sjon fast set tes i en for ord ning. 
Det te er reg ler som skal gjel de ord rett i de 
en kelte lan de ne slik de er ved tatt i EU. 
Fle re me ner det te går for langt, og går inn 
for at det te i ste det bør re gu le res i et di rek-
tiv som må gjennom fø res i med lems lan de-
nes egen lov giv ning på sam me måte som 
re gu le rin gen av re vi so rer og re vi sjon for 
øv rig.

Bruk av ISA
EU-kom mi sjo nen fore slår nye be stem mel-
ser om at re vi sjo nen både av fore tak av 
all menn inter esse og mind re fore tak skal 
ut fø res i sam svar med in ter na sjo na le revi-
sjonsstandarder – ISA. Det er li ten mot-
stand mot det te i EU-par la men tet, men 
det har kom met inn spill om å styr ke sta tu-

sen til ISA-ene yt ter li ge re ved at nye og 
end re de stan dar der lø pen de skal bli en del 
av EU-kra vet. Etter Kom mi sjo nens for slag 
ford rer det egne EU-ved tak.

Pro por sjo nal an ven del se
Kom mi sjo nen går inn for at hvert land 
skal sør ge for at an ven del sen av ISA-ene 
ved re vi sjon av små og mel lom sto re sel ska-
per er til pas set dis se sel ska pe nes stør rel se 
og kom plek si tet. Det te skal også tas hen-
syn til av revisortilsynsmyndighetene i det 
en kelte land. For små sel ska per kan hvert 
en kelt land inn fø re and re for mer for lov-
be stemt re vi sor kon troll av års regn ska pe ne 
som et al ter na tiv til re vi sjon. Det te ser ut 
til å få til slut ning.

Til syns myn dig he tens rol le
En of fent lig myn dig het (Finanstilsynet) 
må ha an sva ret for til syn og eks tern kva li-
tets kon troll. Kom mi sjo nen fore slår å 
be gren se ad gan gen til å leg ge de ler av  
kva li tets kon trol len til bran sje or ga ner. 
Det te for sla get har møtt mye mot stand  
i EU-par la men tet. Man ge øns ker å opp-
rett hol de for en ings ba sert kva li tets kon troll.

Rå det
Vi har også fått noen sig na ler fra det for-
be re den de ar bei det i Rådet1, der det ar bei-

des med et ut kast til kompromisstekst. 
Sig na le ne her fra går i ret ning av å mo di fi-
se re EU-kom mi sjo nens for slag med reg ler 
som lig ner mer på det vi har i det gjel-
den de revisjonsdirektivet og i de in ter na-
sjo na le stan dar de ne. Krav til firmarotasjon 
er ikke av klart. Sig na le ne går vi de re i ret-
ning av mer re gu le ring i di rek tiv frem for  
i for ord ning.

Ny revisorlovgivning i Nor ge
Der som det blir enig het i før s te be hand-
lings run de, kan nye EU-reg ler om re vi sjon 
bli en de lig ved tatt høs ten 2013 el ler vå ren 
2014. Der som sa ken må gjen nom to el ler 
tre be hand lings run der, noe som slett ikke 
er usann syn lig, vil reg lene kun ne bli en de-
lig ved tatt sent i 2014 el ler i 2015. Ut fra 
det te ser det nå ut til at nye EU-reg ler kan 
tre i kraft i de en kelte lan de ne i 2016 el ler 
2017 med virk ning for regn skaps året 2017 
el ler 2018.

I Nor ge leg ges det opp til å opp nev ne et 
nytt lov ut valg som skal ut re de be ho vet for 
end rin ger i re vi sor lo ven, in klu dert gjen-
nom fø rin gen av nye EU-reg ler, og even tu-
elt også end rin ger i regnskapsførerloven. 
Det te lov ar bei det må til pas ses frem driften 
i EU-pro ses sen.


