Revisjonsutvalg – Forslag til nye regler
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Rapportering fra Altinn
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Forslag til ny revisorlov
•
•
•
•

Endring i revisjonsdirektivet og implementering av en revisjonsforordning
Forventet gjennomføring i 2020
Forordningen er foreslått tatt inn i revisorloven § 12
Gjelder foretak av allmenn interesse
– Foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på
regulert marked
– Banker
– Kredittforetak
– Forsikringsforetak
• Det nye regelverket er ventet å styrke rollen og øke innflytelsen til
revisjonsutvalget
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Ny revisorlov fortsetter..
• Omtaler videre kun noterte foretak
• Flere bestemmelser retter seg mot noterte foretak
– Valg av revisor
– Lengden på revisors oppdrag
– Revisjonsutvalg

• Disse kravene foreslås gjennomført i
allmennaksjeloven
• Krav om revisjonsutvalg for tredjelands utstedere
foreslås videreført
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Revisjonsutvalg
• Ingen endring i:
– Valg av revisjonsutvalg
– Sammensetning

• Ingen særnorske krav av endringene til revisjonsutvalg
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Oppgavene til revisjonsutvalget
•
•
•
•
•
•
•
•
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A. informere styret om resultatet av den lovfestede revisjonen og forklare hvordan revisjonen
bidro til regnskapsrapportering med integritet og revisjonsutvalgets rolle i den prosessen,
B. forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen og komme med
anbefalinger eller forslag for å sikre dens integritet,
C. for så vidt gjelder selskapets regnskapsrapportering, overvåke systemene for internkontroll,
risikostyring og internrevisjon uten at det bryter med revisjonsutvalgets uavhengige rolle,
D. ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet og
konsernregnskapet, herunder særlig overvåke revisjonsutførelsen i lys av forhold Finanstilsynet
har påpekt i henhold til revisjonsforordningen artikkel 26 nr. 6, jf. revisorloven § 12-1,
E. vurdere og overvåke revisors uavhengighet etter revisorloven kapittel 8 og artikkel 6 i
revisjonsforordningen, jf. revisorloven § 12-1, herunder særlig at andre tjenester enn revisjon er
levert i samsvar med forordningen artikkel 5,
F. ha ansvaret for å forberede selskapets valg av revisor og gi sin anbefaling i samsvar med
revisjonsforordningen artikkel 16, jf. revisorloven § 12-1
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Finanstilsynet kontroll og
sanksjoner

• Hjemmel til å føre kontroll med revisjonsutvalgets virke
opp i mot lovpålagte oppgaver
• Kontrollen omfatter
–
–
–
–

At foretak har et revisjonsutvalg
Revisjonsutvalgets oppgaver
Valg av revisor
Revisjonsoppdragets varighet

• Finanstilsynet kan pålegge retting og gi
overtredelsesgebyr
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Hvordan vil kontrollen utøves
• Kontrollen vil omfatte
–
–
–
–

Egen rapportering fra foretakene (Altinnrapportering)
Kontroll i forbindelse med pågående tilsynssaker
Tematilsyn
Stikkprøvekontroll

• Finanstilsynet stiller i dag spørsmål til foretaket og revisor
• Fremover vil dette også kunne stilles direkte til revisjonsutvalget
• Hvis foretakene ikke etterlever regelverket
– Pålegges retting
– Overtredelsesgebyr
– Offentlige brev
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