
30 NR. 4 > 2012

Re vi sjon

Åpenhetsrapporter:

Revisjonskvalitet el ler 
mar keds fø ring?
En ana ly se in di ke rer at re vi sjons sel ska pe nes åpenhetsrapporter fo ku se rer mer 
på po si tiv og nøy tral in for ma sjon enn in for ma sjon som kan opp fat tes som nega tiv. 
Åpenhetsrapportene slik de fun ge rer i dag, er der for ikke et eg net in stru ment for  
å dan ne seg en me ning om den revisjonskvaliteten det en kelte re vi sjons sel skap le ve rer.
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Ar tik ke len er skre vet med ut gangs punkt  
i min mas ter opp ga ve le vert ved Nor ges 
Handelshøyskole (NHH) høs ten 2011. 
Vei le der for masteroppgaven har vært Pro-
fes sor Aas mund Ei lif sen ved NHH. Ro ger 
Kjelløkken fra PwC har også bi dratt med 
nyt ti ge inn spill og vei led ning. Kon klu sjo-
ne ne og me nin ge ne jeg gir ut trykk for  
i rap por ten er ute luk ken de mine egne.

Fra og med 2009 er nor ske re vi so rer og 
re vi sjons sel ska per som re vi de rer fore tak av 
all menn inter esse plik ti ge til år lig å ut ar-
bei de og pub li se re så kal te åpenhetsrappor-
ter1. Ar tik ke len re de gjør for be ho vet for 
åpenhetsrapporter og hva som me nes med 
revisjonskvalitet, og dis ku te rer ut ford rin-
ger knyt tet til må ling av den ne. Dess uten 
gjennom fø res en ana ly se av inn hol det  
i åpenhetsrapportene til de fem stør ste 
re vi sjons sel ska pe ne i Nor ge for 2010.  
Fun ne ne fra ana ly sen, samt kom men ta rer 
og syns punk ter knyt tet til dis se fun ne ne 
vil være ho ved fo kus i den ne ar tik ke len.

Ana ly sen in di ke rer at re vi sjons sel ska pe ne  
i åpenhetsrapportene fo ku se rer på po si tiv 
og nøy tral in for ma sjon hel ler enn in for ma-
sjon som kan opp fat tes som nega tiv. Det  
er be ty de lig va ria sjon i in for ma sjo nen om 
sel ska pe nes sty rings struk tur og in ter ne 
kvalitetskontrollsystemer. Ho ved kon klu sjo-

1 Revisorloven § 5a-2. 

nen er at åpenhetsrapportene slik de fun ge-
rer i dag ikke er et eg net in stru ment for  
å dan ne seg en me ning om den revisjons-
kvaliteten det en kelte re vi sjons sel skap le ve-
rer. Ho ved grun nen til det te er etter min 
me ning i før s te rek ke at det gis lite in for ma-
sjon om hvor dan in ter ne ru ti ner og sys te-
mer fak tisk har fun gert, og hvil ke feil og 
svak he ter som even tu elt har blitt av dek ket.

Be ho vet for åpenhetsrapporter
Ho ved må let med åpenhetsrapporter er  
å sik re åpen het og inn syn i re vi sjons sel ska-
pet og gi et grunn lag for å vur de re kva li te-
ten på re vi sjo nen. Of fent lig gjø ring av 
åpenhetsrapporter kan være et vik tig vir ke-
mid del for å styr ke re vi sjons sel ska pe nes 
tro ver dig het når det gjel der kva li te ten på 
re vi sjo nen, og kan bi dra til å dem pe fryk-
ten i mar ke det som opp står i sam men heng 
med kon junk tu rer i na sjo nal og global 
øko no mi. Åpenhetsrapportene er også 
vik ti ge for å opp rett hol de mar ke dets til lit 
til re vi sor funk sjo nen, og til re vi sjons sel ska-
pets uavhen gig het og ob jek ti vi tet.

Revisjonskvalitet
De fi ni sjo nen av revisjonskvalitet er om dis-
ku tert, men den mest kjen te og ak sep ter te 
de fi ni sjo nen er at revisjonskvalitet er sann-
syn lig he ten for at re vi sor både av dek ker  
og rap por te rer av vik i kli en tens fi nan si el le 
rap por te ring2. Revisjonskvalitet kan også 
sees på som en funk sjon av re vi sors inn-
sats3. Grovt sett kan det sies at revisjonskva-
litet er de fi nert gjen nom stan dar der, men 
rea li sert gjen nom prak sis4. Å le ve re høy 
revisjonskvalitet be tyr at tje nes te ne re vi-
sjons sel ska pet le ve rer er av høy kva li tet, og 
at in ter ne sys te mer fun ge rer som de skal.

IAASB pre sen te rer et ram me verk som 
il lust re rer hvil ke fak to rer som kan på vir ke 
revisjonskvalitet5. Fak to re ne de les opp  
i in put til re vi sjo nen (kom pe tan se, tids-
bruk og gjen nom fø ring), out put fra re vi-
sjo nen (kom mu ni ka sjon og re vi sjons be ret-
ning) og kon teks ten (virk som hets sty ring 
og re gel verk) som re vi sjo nen gjennom fø res 
un der. Sent rale dri ve re for revisjonskvalitet 
kan blant an net være over hol del se av pro-
fesjonsstandarder, samt re vi sors inn sats og 
uavhen gig het. Må ling av revisjonskvalitet 
er imid ler tid van ske lig. Et mu lig hjel pe-
mid del kan være bruk av kri tis ke presta-
sjonsindekser for å be døm me sel ska pe nes 
revisjonskvalitet. Hvor vidt in for ma sjon 
som opp gis i åpenhetsrapportene kan være 
nyt tig for å vur de re revisjonskvalitet, kom-
men te res neden for.

Analyse av nor ske 
åpenhetsrapporter for 2010
Ana ly sen føl ger sam me struk tur som lov-
kra vet i re vi sor lo ven § 5a-2. I det føl gen de 
pre sen te res funn fra ana ly sen knyt tet til 

2 DeAngelo, L.E 1981.
3 Power, M. 2003.
4 Broberg, P. 2007.
5 IAASB 2011.

HEN SIK TEN: Ho ved må let med 
åpenhetsrapporter er å sik re åpen het og inn-
syn i re vi sjons sel ska pet og gi et grunn lag for å 
vur de re kva li te ten på re vi sjo nen.
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hvert en kelt punkt i lov teks ten, samt en 
vur de ring av åpenhetsrapportenes les bar-
het, før det av slut nings vis kon klu de res.

Sel ska pets or ga ni sa sjons form og eier skap
Åpenhetsrapportene må in ne hol de en 
be skri vel se av re vi sjons sel ska pets or ga ni sa-
sjons form og eier skap6. Opp lys nin ge ne 
om eier skap må om fat te alle an sat te  
i sel ska pet som er ei ere og stør rel sen på 
de res ei er an del7. Finanstil synet fant ved 
sitt tilsyn at re de gjø rel se ne for or ga ni sa-
sjons form og eier skap jevnt over er hen-
sikts mes si ge.

Min ana ly se vi ser at alle sel ska pe ne opp gir 
hvor dan de er ju ri disk or ga ni sert. Or ga ni-
sa sjons for me ne er i tråd med re vi sor lo ven, 
som kre ver at re vi sjons sel ska per i Nor ge 
skal være or ga ni sert som an svar lig sel skap, 
ak sje sel skap el ler all menn ak sje sel skap8.

Det frem går av ana ly sen at alle sel ska pe ne 
opp gir hvem som eier sel ska pet. Alle sel-
ska per med unn tak av BDO an gir hvor 
man ge part ne re som er ei ere, og navn på 
dis se. PwC opp gir at ma jo ri te ten av PwC 
AS eies av na sjo nalt god kjen te re vi so rer, 
men sier ikke noe om hvor stor den ne 
an de len er, el ler hvem som eier den res te-
ren de an de len. De øv rige sel ska pe ne opp-
gir hvem som er ei ere, og stør rel sen på 
hver en kelt part ners ei er an del. BDO an gir 
at virk som he ten i sin hel het er eid av part-
ne re, og at alle part ne re har lik ei er an del. 
BDO sier imid ler tid ikke noe om an tall 
part ne re, og navn gir hel ler ikke sine part-
ne re. Opp lys nin ger knyt tet til eier skap kan 
være vik ti ge for in ter es sen te ne for å vur-
de re re vi sors uavhen gig het. Det an ses der-
for som vik tig med ut fyl len de opp lys nin-
ger på det te punk tet.

Hvil ken an nen in for ma sjon som gis om 
or ga ni sa sjons form, va rie rer. Lov teks ten gir 
in gen ty de li ge fø rin ger, men med bak-
grunn i for ar bei de ne vil det tro lig være 
øns ke lig med en klar gjø ring av blant an net 
sel ska pets ut bre delse og stør rel se i Nor ge, 
samt even tuelle na sjo nale og/el ler in ter na-
sjo na le nett verk sel ska pet inn går i. Alle 
sel ska pe ne med unn tak av Ernst & Young 
pre sen te rer or ga ni sa sjons kart i åpenhets-
rapporten for å illu stre re sin or ga ni sa sjons-
struk tur. De talj gra den i or ga ni sa sjons kar-
te ne va rie rer, men sli ke gra fis ke vir ke mid-
ler bi drar like fullt til å gjø re in for ma sjo-
nen let te re å for stå for le se ren. Det an ses 
som po si tivt for le ser opp le vel sen at teks ten 

6 Revisorloven § 5a-2 pkt. 1.
7 Ot.prp. nr. 78 2008–2009.
8 Revisorloven § 3–5.

bry tes opp med re le van te fi gu rer og illu-
stra sjo ner. Dess uten ty de lig gjø res te ma et. 
PwC, KPMG og BDO an gir også an tall 
kon to rer og an tall an sat te i Nor ge. BDO 
re fe rer til ved legg for over sikt over sine 
kon to rer, men det te ved leg get lig ger ikke 
til gjen ge lig sam men med åpenhetsrappor-
ten på sel ska pets hjemme side.

Klar gjø ring av mo men ter som må nev nes, 
kan med fø re mer kon sis tent in for ma sjon, 
og der med bed re leg ge til ret te for sam-
men lig ning. Ei er for hold bør opp gis.

Sam ar beids av ta ler
Åpenhetsrapportene må in ne hol de in for-
ma sjon om even tuelle sam ar beids av ta ler, 
her un der grunn la get for sam arbei det9. 
Det te om fat ter om re vi sjons sel ska pet er 
del av et revisjonsnettverk, hvil ke sam ar-
beids av ta ler som fore lig ger, ei er an de ler 
mv.10 Finanstil synet fant ved sitt tilsyn at 
en kelte rap por ter inne hol der be skri vel ser 
av sam ar beid uten at det er klart hvor vidt 
sel ska pet har vur dert sam arbei det opp mot 
be stem mel sen i re vi sor lo ven § 4–7.

For na sjo nale sam ar beids av ta ler re fe re rer 
sel ska pe ne til til by de re av ad vo kat og råd giv-
nings tje nes ter. Tje nes te om rå de ne pro fi le res 
un der sam me sel skaps navn og frem står utad 
som én mer ke va re. Fle re av sel ska pe ne re fe-
re rer til at slikt sam ar beid med fø rer at revi-

9 Revisorloven § 5a-2 pkt. 2 jf § 4–7 første ledd.
10 Ot.prp. nr. 78 2008–2009.

sorlovens reg ler for uavhen gig het må gjel de 
for de sam ar bei den de sel ska pe ne som en 
en het, noe som ty de lig gjør de res be visst het 
om te ma et. Alle sel ska pe ne opp gir at de er 
til knyt tet in ter na sjo na le nett verk, med va rie-
ren de grad av pre si se rin ger og ut dyp nin ger 
av hva til knyt nin gen inne bæ rer. Alle sel ska-
pe ne sy nes å opp gi til strek ke lig in for ma sjon 
ut fra lov kra vet, her un der navn på nett ver-
ket de er med lem mer av, hvor dan re vi sjons-
sel ska pet er knyt tet til nett ver ket og i hvil ket 
land nett ver ket har sitt ho ved se te.

En ut ford ring knyt tet til del ta gel se i et glo-
balt nett verk, er be ho vet for å le ve re en het-
lig kva li tet på tvers av lan de gren ser. PwC, 
Ernst & Young, KPMG og De loit te gir 
opp lys nin ger om hvor dan de for hol der seg 
til glo ba le ret nings lin jer som gjel der i hele 
nett ver ket. Eks emp ler på sli ke ret nings lin-
jer kan være glo ba le stra te gi er, pla ner, sys-
te mer og fel les stan dar der. Sli ke stan dar der 
kan blant an net om hand le revisjonsmeto-
dikk, kva li tets sik ring og ri si ko hånd te ring. 
Ernst & Young og PwC gir ut dy pen de 
in for ma sjon om hvil ke po li cy er de er 
un der lagt fra glo balt hold. De loit te og 
KPMG gir også noe in for ma sjon om 
det te, men ikke like ut fyl len de. Slik in for-
ma sjon i åpenhetsrapporten er vik tig for di 
den gir le se ren et bed re grunn lag for  
å vur de re om sel ska pe ne i nett ver ket er  
i stand til å le ve re en het lig kva li tet. BDO 
gir lite in for ma sjon om det te.

OR GA NI SA SJONS FORM: Åpenhetsrapportene må in ne hol de en be skri vel se av re vi sjons sel-
ska pets or ga ni sa sjons form og eier skap.
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In gen av sel ska pe ne opp gir in for ma sjon 
om fak tisk in ter na sjo nalt sam ar beid i rap-
por te rings pe rio den. Av spe siell inter esse  
er fak tisk bruk av kom pe tan se og le ver te 
tje nes ter over lan de gren ser og en over sikt 
over klien ter hvor det fore går in ter na sjo-
nalt sam ar beid, samt hvil ket land in nen for 
revisjonsnettverket ar bei det med klien ten 
sty res fra. Mer in for ma sjon av den ne ty pen 
vil kun ne bi dra til økt inn syn i be tyd nin-
gen av slikt sam ar beid, og nyt ten av å 
vel ge en re vi sor med global til knyt ning.

Sty rings struk tu ren i sel ska pet
Re vi sor lo ven kre ver en be skri vel se av sty-
rings struk tu ren i re vi sjons sel ska pet11. Med 
det te me nes sel ska pets or ga ner, for de lin-
gen av ar beids opp ga ver og be slut nings-
kom pe tan se mel lom or ga ne ne, opp lys nin-
ger om ei er nes inn fly tel se, ve sent li ge 
in struk ser, full mak ter og de le gert kom pe-
tan se, til strek ke li ge opp lys nin ger til at 
le se ren kan for stå hvor dan sty rin gen av 
sel ska pet er or ga ni sert12. Finanstil synet 
fant ved sitt tilsyn at be skri vel se ne var noe 
kor tere enn det som sy nes å ha vært lov gi-
vers hen sikt, og pre si ser te at det kort skal 
opp ly ses om even tuelle sær skil te ut valg.

Ty de lig de fi ner te rol ler for sty ring og kon-
troll kan bi dra til å un der byg ge ele men-
te ne uavhen gig het og kva li te ten på tje nes-
te ne. Alle sel ska pe ne opp ly ser at fler tal let 
av sty ret be står av god kjen te re vi so rer, og 
at god kjen te re vi so rer innehar mer enn 
halv par ten av stem me ne i sel ska pets øver-
ste or gan, i tråd med lov kra vet13. Det te gir 
høy grad av revisjonskompetanse i sty ret 
og inn gå en de kjenn skap til virk som he ten, 
men for de ler ved uav hen gi ge sty re med-
lem mer opp nås ikke.

Alle sel ska pe ne gir en over sikt over or ga ner 
i sel ska pet med leder ansvar. KPMG og 
PwC gir ut fyl len de for kla rin ger av or ga ner 
og de res an svars om rå der. De loit te og 
BDO gir mind re in for ma sjon, mens Ernst 
& Young ikke gir slik in for ma sjon i nev ne-
ver dig grad. PwC, KPMG og BDO for tel-
ler om le der grup per som er in vol vert  
i be slut nin ge ne. Over sikt over le der- og 
be slut nings an svar kan bi dra til å be døm me 
uav hen gig he ten og kom pe tan sen til be slut-
ten de or ga ner og hvor dan virk som hets sty-
rin gen i sel ska pet er ment å fun gere. Med 
unn tak av Ernst & Young gir alle sel ska-
pe ne opp lys nin ger om hvor dan sty ret vel-
ges. In for ma sjo nen om sty rets an svars om-
rå der va rie rer imid ler tid. PwC og KPMG 

11 Revisorloven § 5a-2 pkt. 3.
12 Ot.prp. nr. 78 2008–2009.
13 Revisorloven § 3–5 pkt. 2.

gir mye in for ma sjon, BDO gir noe in for-
ma sjon, mens Ernst & Young og De loit te 
ikke gir in for ma sjon. Alle sel ska pe ne opp-
ly ser om pro se dy rer for opp tak av nye 
part ne re. Kri te rie ne som leg ges til grunn 
for partneropptak, be ly ses imid ler tid ikke.

Et for bed rings om rå de er å gi mer in for ma-
sjon om kri te rie ne for opp tak av part ne re. 
Slik in for ma sjon kan ha be tyd ning for  
bed re å kun ne be døm me den kva li tet  
re vi sjons sel ska pet er i stand til å le ve re. 
En kelte av re vi sjons sel ska pe ne er be ty de-
li ge virk som he ter med hund re vis av 
an sat te og til sva rende om set ning. Økt 
inn syn i sty rings struk tu re ne, for ek sem pel 
i tråd med de ret nings lin jer som gis av 
NUES om fore taks sty ring, kan bi dra til 
økt til lit til re vi sjons sel ska pe ne.

In ter ne kvalitetskontrollsystemer  
og ret nings lin jer for uavhen gig het
Re vi sor lo ven kre ver en be skri vel se av re vi-
sjons sel ska pets in ter ne kvalitetskontrollsyste-
mer og ret nings lin jer for uavhen gig het, sam-
men med en er klæ ring fra sty ret om hvor dan 
kvalitetskontrollsystemene har fun gert og  
at ret nings lin je ne har blitt over holdt14. Det 
kre ves også at det skal opp ly ses om brudd på 
ret nings lin je ne for uavhen gig het15. Finanstil-
synet fant ved sitt tilsyn mang ler i åpenhets-
rapportene på det te punk tet.

Å vise til god in tern sty ring av kva li tets kon-
troll kan bi dra til å un der byg ge revisjons-
kvaliteten. Kon kur ran se for trinn kan fin nes 
i or ga ni sa to ris ke res sur ser som ru ti ner, pro-
se dy rer og kon troll sy ste mer som sel ska pet 
bru ker i sin virk som het. Kon troll sy ste mer 
vil ty pisk være ret tet mot om sy ste me ne og 
ru ti ne ne fun ge rer. Si den det te er et punkt 
hvor sel ska pe ne har en mu lig het til å dif fe-
ren sie re seg fra hver andre, kan det ten kes at 
det er mo men ter i den ne de len av åpenhets-
rapporten hvor sel ska pe ne ikke øns ker  
å opp gi ut fyl len de in for ma sjon av frykt for  
å av slø re over for kon kur ren te ne hvor dan 
egne sys te mer fun ge rer. Re vi sjons sel ska pet 
vil hel ler ikke øns ke å av dek ke even tuelle 
svak he ter ved sine sys te mer, noe som også 
kan med fø re til ba ke hol den het.

Alle sel ska pe ne opp gir at de res kvalitets-
kontrollsystemer er ba sert på ISQC1. 
Gjen nom gå en de er også struk tu ren fra 
ISQC1 brukt som mal for pre sen ta sjon  
av sys te met for in tern kva li tets kon troll  
i åpenhetsrapportene. Alle sel ska pe ne har 
etis ke ret nings lin jer for alle an sat te. In for-
ma sjon om både re gel ba ser te og hold-

14 Revisorloven § 5a-2 pkt. 4.
15 Ot.prp. nr. 78 2008–2009.

nings ba ser te as pek ter ved kva li tets kon trol-
len gir inn trykk av at sel ska pet har en 
hel het lig kon troll som vil fore byg ge og 
fan ge opp even tuelle kva li tets bris ter.

Fle re av sel ska pe ne opp ly ser at de har ru ti ner 
for in tern kva li tets kon troll som dek ker hele 
virk som he ten, ikke bare re vi sjons de len. 
In tern kva li tets kon troll om fat ter føl ge lig ikke 
kun re vi sjon av sel ska per av all menn inter-
esse. Det te ty de lig gjør en be visst het knyt tet 
til gjen nom gå en de kva li tet i re vi sjons sel ska-
pet. Den sto re meng den in for ma sjon i åpen-
hetsrapportene som om hand ler sel ska pets 
kva li tets kon troll, gir et ty de lig sig nal om at 
det te er et om rå de sel ska pe ne spe sielt øns ker 
å frem he ve. Det pre sen te res til dels svært 
de tal jer te for kla rin ger av hvil ke ru ti ner og 
sys te mer sel ska pe ne har im ple men tert for  
å sik re kva li te ten på tje nes te ne som le ve res. 
Det te er i tråd med Finanstilsynets øns ker16.

PwC, KPMG og BDO gir in for ma sjon  
om hvem i sel ska pet som er an svar li ge for 
om rå de ne ri si ko og kon troll, mens Ernst & 
Young og De loit te’s frem stil ling av an svars-
for de ling er mer uklar. Ved å in di ke re hvem 
som er an svar lig, kan sel ska pet syn lig gjø re 
sitt fo kus på om rå det, og be ly se sel ska pets 
ru ti ner for an svars de ling. Slik in for ma sjon 
kan være rele vant for vur de rin ger av virk-
som hets sty ring i re vi sjons sel ska pet.

Be va ring av uavhen gig het og in te gri tet er 
grunn leg gen de egen ska per for re vi sjons sel ska-
per, og in for ma sjon om det te har stor be tyd-
ning for vur de ring av kva li te ten på re vi sjons-
sel ska pets tje nes ter. Ana ly sen vi ser at sel ska-
pe ne leg ger vekt på å in for me re om uavhen-
gig het, in te gri tet, pro fe sjo na li tet og etikk.

Alle åpenhetsrapportene inne hol der en 
er klæ ring fra sty ret om kvalitetskontroll-
systemer og ret nings lin jer for uavhen gig-
het som dek ker lo vens min ste krav. In gen 
av ut ta lel se ne inne hol der merk na der om 
av dek ke de brudd på ret nings lin je ne for 
uavhen gig het el ler svak he ter i re vi sjo nen. 
Det har for mod nin gen mot seg at kvali-
tetskontrollsystemene ikke har av dek ket 
noen sli ke brudd. Der som det er av dek ket 
sli ke brudd, og ut ta lel se ne fra sty ret ikke  
er kva li fi sert, kan det bety at even tuelle 
brudd er vur dert å være uten be tyd ning for 
sty rets ut ta lel se. Det vil være hen sikts mes-
sig med in for ma sjon både om hvor vidt det 
har fore kom met brudd og hvor dan sli ke 
brudd er vur dert i sty rets ut ta lel se.

Som nevnt opp gir fle re av sel ska pe ne at 
kvalitetskontrollsystemene om fat ter hele 

16 Finanstilsynet 2011c.
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      Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. 
     Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. 
     Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

   Har du planer om å starte regnskapsbyrå?

Nye utfordringer for revisjonsbransjen
Forslaget om oppheving av revisjonsplikten har ført til at en del 
revisorer også ønsker å ta ut autorisasjon som regnskapsfører. 
Dette gir mulighet for å tilby regnskapstjenester til kunder som evt. 
velger bort revisjon fom. 2011.

Hvilke løsninger bør revisor velge?  
I Duett Økonomisystem har vi i over 20 år levert smarte løsninger 
for regnskapsbransjen. Duett har elegante selvbetjeningsløsninger 
for en fleksibel arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører. 
Mengden manuelt arbeid for regnskapsfører blir redusert til et 
minimum, og kunden blir også mer fornøyd.

Duett - for både revisjons- og regnskapsvirksomhet
I tillegg til bransjeløsningen for regnskapsførere, inneholder 
Duett også en spesialløsning for revisorer. Fokuset her er effektiv 
timefangst, timebudsjettering og fakturering i en helintegrert 
økonomiløsning. Slik kan samme programvare løse behovet for 
alle deres ansatte/selskaper, uansett om de driver med revisjon 
eller regnskapsføring. En felles løsning er kostnadseffektivt.

Daldata As - din totalleverandør
I tillegg til Duett Økonomisystem leverer vi markedsledende løsnin-
ger for lønn, reiseregninger, oppslagsverk og hjemmesider. Vi tilbyr 
IT-drift av alle dine programmer, slik at du kan jobbe på kontoret, fra 
hjemmekontor eller ute hos klientene med sikker og stabil pålogging.  

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss på tlf. 62 48 26 00, E-post daldata@daldata.no eller se 
www.daldata.no for mer informasjon om hva vi kan tilby deg. 

VPN eller 
WebPortal

  Selvbetjening for
          kundeneMed Daldata som samarbeids-

partner reduserer du antall 
leverandører og kontaktpunkter 
vesentlig. 

Vi tar ansvar for din totale IT-
løsning slik at du kan konsentere 
deg om din kjernevirksomhet.

virk som he ten. Det er i den sam men heng 
in ter es sant å un der sø ke hvor vidt be kref tel-
sen fra sty ret gjel der hele virk som he ten, 
el ler bare re vi sjons de len. BDO re fe re rer 
eks pli sitt til or ga ni sa sjons num me ret for 
re vi sjons de len av virk som he ten i sin er klæ-
ring, noe som in di ke rer at sty rets er klæ ring 
kun gjel der re vi sjons de len av virk som he ten. 
KPMG fo ku se rer også på re vi sjons virk som-
he ten og lov krav ret tet mot re vi sjon i sin 
er klæ ring fra sty ret. De loit te og Ernst & 
Youngs er klæ rin ger er me get kort fat te de,  
og gir in gen sær skil te in di ka to rer på hvor-
vidt de gjel der hele virk som he ten el ler kun 
re vi sjons de len. Ernst & Young, KPMG og 
De loit te re fe rer imid ler tid til at de res kva li-
tets sy stem er i sam svar med ISQC1, som 
om fat ter «Kva li tets kon troll for re vi sjons fir-
ma er som ut fø rer re vi sjon og be gren set 
re vi sjon av regn ska per samt and re attesta-
sjonsoppdrag og be slek te de tje nes ter». PwC 
er det enes te sel ska pet hvor det eks pli sitt 
frem går at er klæ rin gen om fat ter hele virk-
som he ten, gjen nom at det re fe re res til over-
hol del se av stan dar der og ret nings lin jer gitt 
av PwC In ter na tio nal Limited. Det frem går 
tid li ge re i åpenhetsrapporten at dis se stan-
dar der og ret nings lin jer gjel der alle PwC 

sine for ret nings pro ses ser, her un der råd -
givning og and re tje nes ter PwC le ve rer.

For å gi et bed re inn trykk av hvor godt 
re vi sjons sel ska pet har lyk kes med sin kva li-
tets kon troll, kan det for ek sem pel gis in for-
ma sjon om re sul ta te ne fra den in ter ne kva-
li tets kon trol len, el ler om ut vik lin gen i in di-
ka to rer sel ska pet be nyt ter for å over vå ke sin 
egen kva li tet. Det gis svært for sik tig og 
tid vis ge ne rell in for ma sjon om re sul ta te ne 
fra gjen nom før te kva li tets kon trol ler i åpen-
hetsrapportene. In for ma sjon som kan gi 
økt dyb de og sub stans til re sul ta ter fra kva-
li tets kon troll, er for ek sem pel in for ma sjon 
om an tall re vi sjons be ret nin ger som av leg ges 
av re vi sjons sel ska pet og hvor man ge av dis se 
som inne hol der pre si se rin ger el ler mo di fi-
ka sjo ner. Det kan også skil les bed re mel lom 
det som gjel der fore tak av all menn inter esse 
og det som gjel der and re sel ska per.

Tids punk tet for sis te pe rio dis ke  
kva li tets kon troll
Re vi sor lo ven kre ver in for ma sjon om tids-
punk tet for sis te pe rio dis ke kva li tets kon-
troll17. Finanstilsynet kom men te rer at det 

17 Revisorloven § 5a-2 pkt. 5.

er få som skil ler mel lom sis te pe rio dis ke 
kva li tets kon troll og and re in ter ne el ler 
eks terne kva li tets kon trol ler. And re in ter ne 
el ler eks terne kva li tets kon trol ler er en del 
av det or di næ re kvalitetskontrollsystemet  
i sel ska pet, og skal be skri ves un der det 
for ri ge punk tet18.

For re vi sjons sel ska per som re vi de rer sel ska-
per av all menn inter esse, skal det gjennom-
fø res perio disk eks tern kva li tets kon troll 
minst hvert tred je år. Alle sel ska pe ne opp-
gir tids punkt for sis te pe rio dis ke kva li tets-
kon troll. De be skri ver også hvil ke and re 
til syn og kon trol ler de har vært gjen stand 
for (selskapstilsyn/te ma til syn/sted lig revi-
sortilsyn etc.). Alle sel ska pe ne kom men te-
rer også hvor vidt de har fått merk na der av 
Finanstilsynet, og hvor dan de har inn ret tet 
seg for å hånd te re merk na de ne. At det gis 
merk na der til re vi so rer er van lig vis of fent-
lig in for ma sjon som pub li se res på Finans-
tilsynets hjem me si der. Slik in for ma sjon 
har stor be tyd ning for å vur de re kva li te ten 
på pro duk tet re vi sjons sel ska pet le ve rer. 
Hva merk na de ne gjel der blir imid ler tid 
om talt i me get ge ne rel le for mer. Til sva-

18 Finanstilsynet 2011c.
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rende er til ta ke ne som har blitt gjort for  
å hånd te re merk na de ne ikke ty de lig gjort 
ut over at re vi sjons sel ska pet me ner til ta-
ke ne er til strek ke li ge til at for hol de ne som 
le det til merk na de ne nå er ut bed ret.

Noen av sel ska pe ne skil ler mel lom uve sent-
li ge og ve sent li ge merk na der fra Finanstilsy-
net. Når det ikke spe si fi se res hva merk na-
de ne er, el ler hvor dan sel ska pet har vur dert 
vesentligheten, er skil let mel lom uve sent lig 
og ve sent lig lite mer enn et vir ke mid del for 
å gi inn trykk av at de fei le ne som er av dek-
ket er ube ty de li ge og tri vielle. PwC skil ler 
seg fra de and re sel ska pe ne ved å in for me re 
om to av vik som ble av dek ket av sel ska pets 
in ter ne kon trol ler. Noen av til syns rap por-
te ne fra Finanstilsynet er til gjen ge li ge på 
Finanstilsynets hjem me si der. Ved å un der-
sø ke det som frem går i til syns rap por te ne  
og det de en kelte sel ska pe ne har pub li sert, 
frem går det at Finanstil synet ved tilsyn hos 
PwC og BDO høs ten 2010 av dek ket fle re 
nær me re an git te mang ler som er ikke nevnt 
i sel ska pe nes åpenhetsrapport. En kelte av 
de for hol de ne Finanstilsynet tar opp har 
be tyd ning for vur de ring av re vi sjons sel ska-
pets kvalitetskontrollsystemer og uavhen-
gig het. Sli ke merk na der bør der for etter 
mitt syn om ta les i åpenhetsrapporten. 
Det te kan be grun nes med at re vi sjons sel-
ska pets sty re ut ta ler seg om at kvalitetskon-

trollsystemene har fun gert i peri oden åpen-
hetsrapporten om fat ter.

Inn hol det i åpenhetsrapportene kan for-
bed res ved økt åpen het om de merk na de ne 
Finanstil synet har gitt ved tilsyn, og hvil ke 
til tak som iverk set tes for å føl ge opp sli ke 
merk na der.

Fore tak av all menn inter esse
Re vi sor lo ven kre ver in for ma sjon om hvil ke 
fore tak el ler kon sern av all menn inter esse 
som re vi de res av den ak tuelle re vi sor19. Alle 
sel ska pe ne gir slik in for ma sjon. Det kan 
være av inter esse å knyt te dis se opp lys nin-
ge ne nær me re opp mot regn skaps opp lys-
nin ge ne som gis i åpenhetsrapportene. For 
ek sem pel kan det gis in for ma sjon om hvor 
stor del av to tal om set ning som kom mer 
fra sel ska per av all menn inter esse.

Re vi sjons sel ska pets etterutdannings-
politikk
Re vi sor lo ven kre ver at det gis en be skri-
vel se av re vi sjons sel ska pets etterutdan-
ningspolitikk20. Med det te me nes den 
prak si sen i sel ska pet som sik rer at re vi sors 
teo re tis ke kunn ska per, pro fe sjo nel le fer dig-
he ter og yr kes etis ke ver di grunn lag hol der 
et til strek ke lig høyt nivå gjen nom opp -

19 Revisorloven § 5a-2 pkt. 6.
20 Revisorloven § 5a-2 pkt. 7.

date rin ger og ved li ke hold21. Finanstilsynet 
fant ved sin gjen nom gang at be skri vel se ne 
av sy ste me ne for et ter le vel se av etterutdan-
ningskravene er et av de punk te ne med  
de stør ste svak he te ne. En rek ke rap por ter 
hen vi ser kun helt kort til at lo vens mi ni-
mums krav et ter le ves i sel ska pet22.

Re vi sjons sel ska pe nes an sat te og de res kunn-
ska per og fer dig he ter kan an ses som sel ska-
pets vik tig ste res surs. I tråd med res surs -
basert teo ri er de an sat te og den kom pe tan-
sen de be sit ter en mu lig het for sel ska pet til 
å opp nå va ri ge kon kur ran se for trinn, for ut-
satt at den ne res sur sen be hand les rik tig.  
Fra åpenhetsrapportene vir ker det ty de lig at 
sel ska pe ne er be viss te på ver dien de an sat te 
ut gjør for sel ska pet, og at de an sat te må 
sti mu le res for at kon kur ran se for trin net skal 
be hol des. Det te ty de lig gjø res blant an net 
ved etab ler te ru ti ner for et ter ut dan ning og 
å ta vare på de an sat te.

De fem sel ska pe ne re de gjør alle for sine 
ru ti ner for et ter ut dan ning. In for ma sjo nen 
kan for bed res ved at det gis ut fyl len de in for-
ma sjon om hvor vidt sel ska pet be nyt ter 
in tern el ler eks tern kur sing, hvor dan kva li te-
ten på kurs vur de res, hvor dan re sul ta te ne av 
opplæringstiltakene eva lue res og hvor mye 

21 Ot.prp. nr. 78 2008–2009.
22 Finanstilsynet 2011c.

ET TER UT DAN NING: Re vi sor lo ven 
kre ver at det gis en be skri vel se av re vi-
sjons sel ska pets etterutdanningspolitikk.
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res sur ser som be nyt tes til et ter ut dan ning. 
Det kan også være av inter esse å gi in for ma-
sjon om de an sat tes ut dan nings grad.

Regn skaps opp lys nin ger som vi ser  
om fan get av re vi sjons virk som he ten
Re vi sor lo ven kre ver in for ma sjon om regn-
skaps opp lys nin ger som vi ser om fan get av 
re vi sjons virk som he ten, her un der sam let 
om set ning for delt på ho no rar for re vi sjon 
og and re tje nes ter23. Finanstilsynet fant at 
kun et få tall re vi sjons sel ska per ikke had de 
gitt slik in for ma sjon24. Alle sel ska pe ne  
i mitt ut valg gir slik in for ma sjon.

Regn skaps opp lys nin ger kan være nyt ti ge for 
å vur de re sel ska pets stør rel se og sam men set-
nin gen av tje nes ter som le ve res. Mer ut fyl-
len de in for ma sjon vil kun ne leg ge grunn lag 
for yt ter li ge re vur de ring av re vi sjons sel ska-
pets virk som het. In for ma sjo nen kan for-
bed res ved å gi inn syn i hvor stor del av 
om set nin gen som kom mer fra fore tak av 
all menn inter esse, gi in for ma sjon om hvor-
vidt re vi sjons sel ska pets kli ent por te føl je er 
vel di ver si fi sert, el ler om de er av hen gi ge av 
noen få, sto re klien ter ved å gi in for ma sjon 
om om set ning pr. bran sje. Det sis te vil 
kun ne in di ke re om re vi sjons sel ska pet har 
spe siell er fa ring el ler kom pe tan se. In for ma-
sjon om om set ning for de en kelte tje nes te-
om rå de ne vil kun ne bi dra til vur de rin ger  
av sel ska pe nes uavhen gig het.

Godt gjø rel ser til ei er ne
Re vi sor lo ven kre ver at det gis opp lys nin ger 
om godt gjø rel ser til ei er ne25. Med godt -
gjørel ser me nes den ty pen yt el ser som 
om hand les i regn skaps lo ven §§ 7–31 og 
7–31b. Ut byt te om fat tes i ut gangs punk tet 
ikke, men de par te men tet vil ikke ute luk ke 
at «ut byt ter» el ler lig nen de, etter en kon kret 
vur de ring, i vis se til fel ler like vel må an ses 
for å være om fat tet av opp lys nings kra vet26.

Finanstilsynet kom men te rer at åpenhetsrap-
portene gir va ri ert in for ma sjon på det te 
punk tet. De gjør det klart at ho ved hen sy net 
med opp lys nings kra vet er å sik re åpen het 
rundt hvil ke in sen tiv ord nin ger som er etab-
lert i re vi sjons sel ska pe ne, og hind re at dis se 
øker ri si koen for man gel full re vi sjon, for 
ek sem pel ved å pre mie re salg av til leggs-
tjenes ter el ler re du sert revisjonskvalitet27.

Alle sel ska pe ne bort sett fra BDO in for me-
rer om fast sat te kri te rier som be nyt tes ved 
for de ling av godt gjø rel se til ei er ne. Kri te-

23 Revisorloven § 5a-2 pkt. 8.
24 Finanstilsynet 2011c.
25 Revisorloven § 5a-2 pkt. 9.
26 Ot.prp. nr. 78 2008–2009.
27 Finanstilsynet 2011c.

rie ne er ment å måle inn sats opp mot dyk-
tig het, kva li tet og opp tre den i tråd med 
sel ska pets ver di er. Ved be stem mel se av 
godt gjø rel se til ei er ne, er det vik tig å unn gå 
at kri te rie ne for en part ners be løn ning 
knyt tes opp mot for hold som kan bi dra til 
brudd på uav hen gig hets reg lene. For hold 
som må unn gås, om fat ter blant an net 
be løn ning for salg av til leggs tje nes ter til 
re vi sjons kli en ter, be løn ning for å brin ge inn 
nye opp drag mv. Fel les for sel ska pe ne er at 
det gis be gren set in for ma sjon om kri te rie ne 
som lig ger til grunn for be løn nings sy ste-
me ne i da gens åpenhetsrapporter. Det te bør 
for holds vis en kelt kun ne ut bed res i frem ti-
di ge åpenhetsrapporter.

Les bar het
Åpenhetsrapportene gir re vi sjons sel ska-
pe ne en mu lig het til å kom mu ni se re med 
in ter es sen te ne. Det er vik tig at rap por ten 
inn byr til le sing ved å ha høy grad av les-
bar het. Les bar het opp nås gjen nom bruk av 
hen sikts mes si ge fon ter, bil der, gra fer, luft  
i teks ten, hvor rele vant in for ma sjo nen som 
pre sen te res er for in ter es sen te ne i mål grup-
pen, og ved at struk tu ren er for nuf tig og 
lo gisk. De rap por te ne som har den mest 
vel lyk ke de ut for min gen og der med gir det 
bes te før s te inn tryk ket, er de som har en 
klar og ty de lig struk tur, og som kla rer å til-
pas se meng den in for ma sjon til noe som er 
lett til gjen ge lig for le se ren.

Min skjønns mes si ge vur de ring av les bar het 
er at KMPG og PwC er de to sel ska pe ne 
som to talt sett har lyk kes best med ut for-
min gen av sine åpenhetsrapporter. De har 
i mine øyne valgt en for nuf tig struk tur, 
pas se lig in for ma sjons meng de, rele vant 
in for ma sjon og har foku sert på god over-
siktelighet. BDO er det sel ska pet som etter 
mitt syn har den minst til gjen ge li ge rap-
por ten. Fle re av rap por te ne inne hol der 
ut strakt bruk av re fe ran ser til de lov kra-
ve ne som den en kelte del av åpenhetsrap-
porten om hand ler, noe som bi drar til økt 
over sikt lig het og til å dan ne en kon tekst 
for virk som he ten.

Kon klu sjon
Et av hovedsiktemålene med åpenhetsrap-
portene er å sik re åpen het og inn syn i re vi-
sjons sel ska pets virk som het og pro ses ser. 
Åpenhetsrapportene kan bi dra til sam men-
lig nin ger av re vi sjons sel ska pe ne ba sert på 
fak to rer som trans pa rens og revisjonskvalitet.

En sam men lig ning med en un der sø kel se 
av åpenhetsrapporter i Stor bri tan nia for 
200928, vi ser kla re lik hets trekk med de 

28 Professional Oversight Board 2010.

fun ne ne jeg har av dek ket i min ana ly se av 
nor ske åpenhetsrapporter for 2010.

Rap por te ne i mitt ut valg opp fyl ler i mine 
øyne mi ni mums kra ve ne i lov teks ten. 
Kom men ta rer fra for ar bei de ne (Ot.prp.  
nr. 78 2008–2009) vi ser imid ler tid at det 
kan gis mer in for ma sjon om en kelte ele-
men ter, tro lig i over ens stem mel se med 
lov gi vers øns ke. Sel ska pe ne er til ba ke-
hold ne med å gi de tal jer om re sul ta ter av 
kva li tets kon troll og even tuelle brudd på 
revisjonsprosedyrer og uav hen gig hets be-
stem mel ser, hvor dan den en kelte part ners 
godt gjø rel se fast set tes, og fi nan si ell in for-
ma sjon ut over min ste kra vet. Det te kan ha 
sam men heng med at øns ket om å være 
åpen kol li de rer med be ho vet for og ikke  
å for tel le for mye til kon kur ren te ne. At  
sel ska pe ne er til ba ke hold ne med in for ma-
sjon, svek ker nyt ten av åpenhetsrappor-
tene som et in stru ment til å vur de re revi-
sjonsfirmaenes kva li tet.

Rap por te ne gir mye in for ma sjon som 
un der byg ger re vi sjons sel ska pets 
om døm me, in te gri tet og kva li tet. Noe  
av in for ma sjo nen kan an ses både som 
re kla me og som en pre sen ta sjon av hvor-
dan sel ska pet ope re rer og hva som an ses 
som sent rale ver di er inn ad i sel ska pet. 
Etter min me ning har sel ska pe ne i hoved-
sak lyk kes med å frem stå som sak li ge og 
nøk ter ne. Åpenhetsrapportene fun ge rer 
godt som in stru ment til å få over sikt over 
re vi sjons sel ska pets opp byg ning og dets 
fo kus på kva li tet, uavhen gig het og ob jek ti-
vi tet. Det te kan po ten si elt bi dra til et mer 
vel funge ren de ver di pa pir mar ked.

Det er imid ler tid van ske lig å fin ne ob jek-
tiv in for ma sjon som kan bi dra til å 
be døm me revisjonskvaliteten det en kelte 
re vi sjons sel skap le ve rer. Det te har etter 
min me ning i før s te rek ke sam men heng 
med at det gis lite in for ma sjon om hvor-
dan in ter ne ru ti ner og sys te mer fak tisk har 
fun gert, og hvil ke feil og svak he ter som 
even tu elt har blitt av dek ket. Det te er etter 
min me ning den stør ste svak he ten i de 
åpenhetsrapportene jeg har un der søkt. 
Samtidig er det svak he ter i lov ver ket, da 
det te må let ikke ty de lig kom mer til 
ut trykk der. Å stil le krav om sy ste ma tisk 
bruk av prestasjonsindekser, og gi in sen ti-
ver for å kom mu ni se re rele vant in for ma-
sjon av høy kva li tet, er en ut ford ring for 
lov gi ven de myn dig het.


