
   

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEID UTFØRT AV NORWAY ROYAL SALMON ASA 

SIN EKSTERNE REVISOR SOM IKKE ER KNYTTET TIL REVISJON 

(vedtatt på styremøte 2. september 2010) 

1.1 Disse retningslinjene er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA 
(“Selskapet”). 

1.2 Disse retningslinjene gjelder for Selskapets eksterne revisor til en hver tid 
(“Revisor”).   

1.3 Revisors hovedoppgave skal være å utføre den revisjon som er pålagt i henhold 
til lov og yrkesstandarder med den grad årvåkenhet, komptanse og integritet 
som er påkrevet i henhold til lov og slike standarder. Å pålegge Revisor eller 
Revisors tilknyttede enheter andre oppgaver enn revisjon kan skape 
interessekonflikter og undergrave allmennhetens tillit til Revisors integritet og 
uavhengighet.  

1.4 Før Revisor eller Revisors tilknyttede enheter blir gitt i oppgave å utføre 
arbeidsoppgaver som ikke er knyttet til revisjon, må vedkommende 
beslutningstakende enhet i Selskapet følgelig foreta en grundig vurdering av om 
a) oppdraget klart er i Selskapets beste interesse og b) det er lite sannsynlig at 
oppdraget vil sette Revisors integritet og uavhengighet i fare, på bakgrunn av 
følgende faktorer: 

(i) Revisjonsarbeidet skal være Revisors øverste prioritet og utførelse av 
arbeid som ikke er knyttet til revisjon må ikke prioriteres på 
bekostning av revisjonsarbeidet; 

(ii) Ledelsen må være sikker på at det ikke oppstår noen interessekonflikt 
som følge av at Revisor utfører både revisjon og annen type arbeid for 
Selskapet. 

1.5 Henvisninger til Revisors “tilknyttede enheter” skal omfatte alle enheter som 
kontrollerer, kontrolleres av eller under samme kontroll som Revisor og alle 
Revisors eller ovennevntes partnere, styremedlemmer eller ansatte.  

1.6 Revisors honorar for arbeid som ikke knytter seg til revisjon skal normalt avtales 
på forhånd. Ledelsen skal holde Styret underrettet om vesentlig arbeid utført av 
Revisor eller dennes tilknyttede enheter som ikke knytter seg til revisjon. 

1.7 Revisor skal hvert år gi Styret en skriftlig bekreftelse på at det fortsatt oppfyller 
kravene til uavhengighet.  

1.8 Revisor skal hvert år gi Styret et sammendrag av alle tjenester som er utført for 
Selskapet i tillegg til revisjonsarbeidet. 

 


