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Re vi sjon

som er dyr for be drif te ne og som ikke 
he ver revisjonkvaliteten.

Et av kom mi sjo nens mål var å re du se re de 
fire sto re re vi sjons sel ska pe nes do mi nans, 
men er fa rin gen fra Ita lia er at ro ta sjon av 
re vi sor fak tisk gir økt kon sen tra sjon hos de 
sto re re vi sjons sel ska pe ne – alt så mot satt av 
det EU-kom mi sjo nen øns ker. Om ver dien 
av re vi sjon og re le vans skal øke, kre ves 
in nova sjon, ikke fir kan tet re gu le ring, sier 
Brännström i en pres se mel ding fra Far 
da tert 30. no vem ber.

Styr ker til li ten
− Styr king av reg lene som gjel der re vi sors uavhen
gig het, krav til ut nev nel se av re vi sor og for bed ring av 
revisjonsberetningens inn hold, vil på sikt styr ke til li ten  
til revisorinstituttet, sier di rek tør Anne Me re the Bel la my  
i av de ling for regn skap og revisortilsyn hos Finanstilsynet 
om for sla ge ne til EUre form av re vi sjons bran sjen.

Er det ri me lig å tro at for sla ge ne til EU- 
re form av re vi sjons bran sjen i all hoved sak vil 
bli ved tatt?

I ut gangs punk tet blir det å spe ku le re, men 
ja, jeg tror for sla ge ne i hoved sak blir ved-
tatt med noen jus te rin ger. EU-kom mi sjo-
nen me ner at for sla ge ne er en nød ven dig 
re form av re vi sjons bran sjen, sær lig på bak-
grunn av at de me ner re vi so re ne svik tet 
sin opp ga ve un der fi nans kri sen. Det er 
in gen tvil om at fra vær av for be hold og 
pre si se rin ger i re vi sjons be ret nin ger for 
euro peis ke ban ker for 2008 har skapt 
be ty de lig ir ri ta sjon, og at det er grunn lag 
for å stil le spørs mål ved re vi sors rol le. 
Vi de re har det over tid vært en be kym ring 
for kon sen tra sjo nen på til by der si den, 
gjen nom do mi nan sen av de fire sto re. 
Be grens nin ger i valg mu lig he ter av hvem 
som kan påta seg sto re re vi sjons opp drag 
og sår bar he ten og kon se kven ser der som 
ett av de stør ste re vi sjons sel ska pe ne skul le 
gå over en de, har vært dis ku tert len ge. 
Langt på vei er det slik at for sla ge ne pri-
mært tref fer de fire stør ste. På den an nen 
side opp fat ter jeg at selv om man ge ne relt 
er enig i at det er nød ven dig med en 
re form, er det også man ge som me ner at 
noen av for sla ge ne er ute av pro por sjo ner. 
Noen me ner også at der som for sla ge ne 
blir ved tatt, kan det på vir ke revisjons-
kvaliteten ne ga tivt.

Hvil ke de ler av for sla ge ne som ikke blir 
ved tatt, er selv sagt van ske lig å ha noen 
for me ning om, men jeg opp fat ter at 
EU-kom mi sjo nen selv har sig na li sert at 
gren se ne som er de fi nert i for hold til re vi-
sjons ho no ra ret, kan bli re vur dert av prak-
tis ke grun ner. Det sam me gjel der gren se-
opp gan gen på hva revisjonsforeningene 
kan og ikke kan bi dra med når det gjel der 
li sen sie ring og kva li tets kon troll. Det som 
imid ler tid er helt sik kert, er at alt som 
sma ker av selv re gu le ring nå blir his to rie. 
Der som man skal spe ku le re i hva som 
even tu elt ikke blir ved tatt, kan det være 
for sla get knyt tet til «pure audit firms», 
for di til ta ket kan skje ikke er pro por sjo nalt 
med hva man øns ker å opp nå.

Vil for sla ge ne bi dra til å styr ke til li ten til 
re vi sjon og re vi so rer?

Ja, det tror jeg. For sla ge ne i sum styr ker 
re vi sors rol le, og er med på å set te re vi-
sjons opp ga ven i sen trum. Styr kin gen av 
reg lene som gjel der re vi sors uavhen gig het, 
krav til ut nev nel se av re vi sor og for bed ring 
av revisjonsberetningens inn hold, vil på 
sikt styr ke til li ten til revisorinstituttet.

Vil end rin ge ne gi økt revisjonskvalitet – spe sielt 
med tan ke på fore tak av all menn inter esse?

Her er det nok del te me nin ger. Re vi sjons-
bran sjen selv på pe ker at virk som hets be-

grens nin ger knyt tet til f.eks. råd giv ning, 
vil kun ne bety re du sert revisjonskvalitet, 
for di det vil gå ut over for ret nings for stå el se 
og evne til å til trek ke seg de bes te ho de ne. 
I sum tror jeg per son lig at fle re av for sla-
ge ne trek ker i ret ning av bed re revisjons-
kvalitet. Styr ket uavhen gig het med kla re 
reg ler og en styr ket revisjonskomité er 
vik tig i så måte. Det kan også være at det å 
set te re vi sjons opp ga ven i sen trum i seg selv 
blir en un der lig gen de driver for at det blir 
ut ført mer re vi sjons ar beid.

Det lig ger vel an til en gjen nom gang av hele 
re vi sor lo ven. I så fall – er det rea lis tisk å tro 
at det vil skje alle rede i 2012?

Nei, det er nok vel op ti mis tisk.

Hvil ke av for sla ge ne vil ha størst kon se kven ser 
for re vi sjons bran sjen i Nor ge?

Det er nok for sla ge ne som gjel der re vi sjon 
av fore tak av all menn inter esse. En stren-
ge re re gu le ring av det te seg men tet vil kan-
skje ha be tyd ning for hvil ke re vi sjons sel-
ska per som på tar seg den ne ty pen av opp-
drag. I til legg vil virk som hets be grens nin-
ge ne ha be tyd ning for de stør ste re vi sjons-
sel ska pe ne.

Ikke alle for sla ge ne vil bi dra til bed re revisjonskvalitet, sier adm. di rek tør Per Han-
stad i Re vi sor for en in gen. Han sier det er po si tivt at EU-kom mi sjo nen er opp tatt av 
re vi sjo nens re le vans og å klar leg ge re vi sors rol le. Det te er helt av gjø ren de for ka pi tal-
mar ke de nes til lit til den fi nan si el le in for ma sjo nen fra sel ska pe ne.

– Den fore slåt te re gu le ring fra EU er imid ler tid svært om fat ten de og det er etter vår 
opp fat ning ikke alle for sla ge ne som vil bi dra til bed re revisjonskvalitet, sier han.

Klar leg ger re vi sjo nens rol le


