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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka effekten av revisionspliktens avskaffande

för revisorer vars klienter i huvudsak består av mindre bolag som ej längre omfattas av

obligatorisk revision.

Metod: Så jag har valt induktion, upptäcktens väg, eftersom det har förflutit kort tid efter

avskaffande. Jag kommer att använda befintlig information för att kunna stämma av de data

jag kommer att samla in.

Referensram: En relativt ingående framställning av vad som ledde fram till revisionspliktens

avskaffande f ör små bolag. Översikt över revisionsarbetet.

Empiri: Empirin består av fem personliga intervjuer; två med revisorer från en stor

revisionsbyrå och två med revisorer från små revisionsbyråer samt med en representant från

Far, ansvarig för revisionsfrågor små & medelstora företag.

Slutsatser: Påverkan är fortfarande ej speciellt stor cirka 18 månader efter revisionspliktens

avskaffande. Det kan antas vara en större förändring för revisorer som varit knutna till en

redovisningsbyrå än för övriga revisorer. Det som också framkommit är att revisorer som har

små bolag som kunder är tvungna att ändra fokus på från att revisionsplikten ha varit

obligatorisk enligt lag till hur tjänsteutbudet har påverkats.
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ABSTRACT

Title: The effect of audit requirement elimination

– Audit Offices adaption to new market conditions.

Course: 2FE90E, Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS

Author: Maria Hynning

Advisors: Elisabeth Kjellström

Key words: Audit duty, auditors, accountants, demand-based audit, small caps.

Purpose: The purpose of this paper is to examine the effect of audit requirement elimination

of auditors that whose clients primarily consist of small caps no longer subject to statutory

audit.

Methodoghy: I have chosen induction, discover the path as it has passed so soon after audit

requirements elimination. I will use existing information to reconcile the data I will collect.

Theory: A relatively detailed exposition of what led up to audit requirements elimination of

small caps. Overview of the audit work.

Empirical foundation: The empirical material consists of five personal interviews, two with

auditors from large accounting firm and two from small accounting firm and with a

representative from the organization Far, responsible for audit matters small and medium

caps.

Conclusions: The impact is still not very large about 18 months after audit requirements

elimination. However it ought to be a major change for auditors who been linked to an

accounting firm than for other auditors. What also emerged is that auditors with small caps as

clients are forced to change the focus from the audit requirement has been required by law to

how the range of services has been affected.
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Förkortningar

ABL - Aktiebolagslagen

ÅRL - Årsredovisningslagen

SFS - Svensk författningssamling

SOU - Statens offentliga utredningar

ISA - International Accoutings Standards

RS - Revisionsstandard

ISQC1 - International Standard on Quality Control

Balans - Fars branschtidning för debatt om redovisning och revision, affärsjuridik och andra
frågor inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden.

EU - Europeiska unionen

FAR - Branschorganisation för revisorer och rådgivare

SN - Svenskt Näringsliv
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1 Inledning

Genom lagstiftning som trädde ikraft den 1 november 2010 infördes bestämmelser i

aktiebolagslagen som innebar att revisionsplikten avskaffades för mindre företag (SFS

2010:834 lag om ändring i aktiebolagslagen). Bolagsstämman får inte före den första dagen

på det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010 besluta om ändring i

bolagsordningen avseende ändring på kravet att ha revisor. Det måste framgå av

bolagsordningen om företaget skall eller kan utse en revisor. Förutsättningarna för ett

aktiebolag att kunna välja bort revisor är att:

 Omsättningen ej överstiger 3 mkr

 Balansomslutning ej överstiger 1,5 mkr

 det ej är mer än 3 anställda

Kriterierna gäller för de två senaste räkenskapsåren. Minst två av tre kriterier måste uppfyllas.

Lagstiftningen har föregåtts av flera utredningar. År 2005 fick Per Thorell (numera framliden)

och Claes Norberg från Svenskt Näringsliv uppdraget att utreda förutsättningarna för

revisionspliktens avskaffande, men denna överlämnades till Justitiedepartementet efter

yttrande från Far, Eko-brottsmyndigheten och Skatteverket. Den 7 september tillsattes en ny

utredning. Till särskild utredare förordnades f.d. justitierådet Bo Svensson.

Slutsatsen som framkom framgår i utdrag av nedan angivna sammanfattning: De positiva

effekterna för de företag som helt eller delvis befrias från den nuvarande revisionsplikten och

därigenom får möjlighet till väsentliga kostnadsbesparingar är väl belagda. När

revisionsplikten avskaffas får de små företagen frihet att välja de redovisnings- och

revisionstjänster de behöver. Utbudet på marknaden för redovisnings- och revisionstjänster

kommer till följd därav att bli mer varierat och priserna på tjänsterna lägre än idag. Det ger de

svenska företagen bättre förutsättningar att möta den hårdnande konkurrensen från företag

som i dag inte har revisionsplikt eller har lägre kostnader än de svenska för bl.a. revision

(sammanfattning av SOU 2008:32).



8

De negativa effekterna är däremot svåra att kvantifiera och de påstådda nackdelarna med att

avskaffa revisionsplikten präglas mycket av den oro revisorerna känner inför utsikterna att

förlora en monopolställning och utsättas för en hård konkurrens på en marknad i snabb

förändring. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten pekar också på risken att skattefelet ökar

och den ekonomiska brottsligheten breder ut sig om revisionsplikten avskaffas. Utredningen

anser att farhågorna för ökat skattefusk och annan brottslighet är överdrivna men lägger för

säkerhets skull fram förslag i skattelagstiftningen om kompensatoriska åtgärder

(sammanfattning av SOU 2008:32).

Jag kommer i uppsatsen att kort lämna en bakgrundsbeskrivning samt undersöka effekterna av

avskaffandet av revisionsplikten för revisionsbyråerna och den enskilda revisorn.

1.1 Bakgrund

Den lagstadgade revisionen i Sverige är mer omfattande än i andra länder genom att den även

omfattar förvaltningsrevision. Innehållet i revisionen har varit detsamma oavsett storleken på

aktiebolaget. Svenskt Näringsliv (SN) hade tagit upp en diskussion om slopad revisionsplikt.

Bakgrunden till SN:s agerande var att allt fler länder i vår omgivning avskaffat

revisionsplikten i små företag. England hade under en tioårsperiod stegvis gått mot slopad

revisionsplikt för små bolag. Inom EU-länderna hade de nordiska länderna varit unika genom

sin revisionsplikt även för små företag. Finland hade delvis lättat på reglerna genom att tillåta

lekmannarevisorer i vissa fall men hade även på förslag om frivillig revision på gång och även

i Danmark hade det kommit förslag om slopad revisionsplikt för småföretag. I England hade

man en uttalad regleringsfilosofi som var en del av ett mer omfattande program som syftade

till kostnadsminskningar för små och medelstora företag (SME) för att stärka deras

konkurrenskraft. Ett sätt att minska kostnaderna för dessa företag var att förenkla regelverken

eller ta bort regler som leder till kostnader för företagen. Det fanns även behov av en

förändrad regleringsfilosofi i Sverige. SN ansåg att regelförändringar måste ske med det

primära syftet att förenkla för företagen. Frågan var om slopad revisionsplikt för små företag

var ett exempel på en regelförändring som borde följas av fler på olika områden (Kerstin

Nyquist, Skattenytt 2005, sid 620-625).
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Gällande regler år 2005 innan revisionspliktens avskaffande i Sverige

Alla aktiebolag måste ha en kvalificerad revisor, dvs. en auktoriserad eller godkänd revisor.

Vissa större bolag skulle ha en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med

revisorsexamen. Detta gällde bolag med en balansomslutning överstigande 1000

prisbasbelopp och med fler än 200 anställda, eller om bolaget var börsnoterat. Kravet på

kvalificerad revision (revisionsplikt) i alla aktiebolag infördes 1983.

Revisionens innehåll

Anledningen till bolagsrevision var främst ägarnas behov av kontroll över bolagsledningens

förvaltning av bolagets verksamhet. Revisionen skall utföras för att fylla olika intressenters

behov. De intressenter som ska beaktas är först och främst ägarna men även samhället,

anställda och övriga borgenärer.

Kraven på den lagstadgade revisionens innehåll är detsamma oavsett storleken på företag.

Kravet på revisorns oberoende är också detsamma oavsett storleken på företag. Det har dock

numera tillkommit krav på de allra största bolagen att den revisionsbyrå som har dessa

klienter överhuvudtaget ej får befatta sig med redovisningen för att revisorns oberoende krav

ska anses vara uppfyllt. I revisorns arbete är ett mycket viktigt krav att kunna styrka sitt

oberoende. Detta görs genom att dokumentera en särskilt framtagen analysmodell som

förenklat innebär att revisorn genomför en hypotetisk prövning av huruvida någon form av jäv

föreligger. Har det inte framkommit något som tyder på att en jävssituation föreligger

accepteras uppdraget.

Revisionen består i att granska bolagets räkenskaper samt styrelsens förvaltning.

Granskningen utmynnar sedan i en eller flera rapporter beroende på revisionens komplexitet

och därefter formulerar revisorn sin revisionsberättelse som är offentlig. Finns inga särskilda

iakttagelser som revisorn bedömer som nödvändiga att meddela i revisionsberättelsen avges

en s.k. ren revisionsberättelse enligt en standardutformning.

De olika intressenternas behov

Ägarna får till ledning för sina beslut rekommendation genom revisorns revisionsberättelse.

Detta innefattar också övriga intressenter som kan inhämta upplysningar som lämnats i

revisionsberättelsen. Här är det främst kunder, leverantörer, kreditgivare samt Skatteverket

som är aktuella. Tillstyrker revisorn fastställande av resultat- och balansräkningen samt att
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styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet, fastställer i regel årsstämman balans och

resultaträkning och vinstdisposition samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Kostnader

Kostnaden för att revidera ett litet företag beräknades i Thorells och Nordbergs rapport uppgå

till 10,000 kr för ett litet företag beräknat på årsbasis. De samhällsekonomiska kostnaderna

har i samma rapport beräknat uppgå till 2 miljarder kronor per år (Kerstin Nyquist, Skattenytt

2005, sid 622). Dessa kostnader har senare reviderats och har beräknats till avsevärt högre

belopp.

EG-rätten

Artikel 51 i EG:s fjärde direktiv föreskriver obligatorisk revision av företagens årsbokslut och

granskning av förvaltningsberättelsen. Direktivet är tillämpligt på aktiebolag eller

motsvarande. Medlemsländerna har dock rätt att undanta småföretagen från revisionsplikten

understigande satta gränsvärden för antal högst 50 anställda, omsättning 7, 3 MEU och 3,65

MEU i balansomslutning. För att ett företag skulle undantas måste två av tre gränsvärdena

understiga direktivet. Samtliga EU-länder utom de nordiska gjorde undantag för företag som

omfattades av fjärde bolagsdirektivet, (Artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv).

Utredning om revisionsbranschens framtid.

Regeringens uppdrag till utredaren Bo Svensson var att föreslå hur revisionsplikten kunde

avskaffas för de små företagen (Elisabeth Precht, tidningen Balans nr 4/ 2008 sid 17). Bo

Svenssons ledstjärna i utredningsarbetet var att öka de svenska företagens konkurrenskraft.

Han menade att man skulle se den slopade revisionsplikten i detta ljus.

Sammanfattning på utrednings förslag gällande avskaffandet av revisionsplikten

 Utredningen förslog att knappt fyra procent av aktiebolagen skulle ha revisionsplikt

 Detta innebar att EU-direktivets maxvärden föreslogs dvs nettoomsättning 83 mkr,

balansomslutning 41,5 mkr och högst 50 anställda

 Utredningen förslog att förvaltningsrevisionen avskaffades.

Detta skulle innebära att revisorn slipper uttala sig om huruvida ledningen ska beviljas

ansvarsfrihet (Precht, 2008).
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Efter mycket kritik från främst revisorsorganisationerna samt Skatteverket justerades de av

utredningen föreslagna gränsvärdena kraftigt.

1.2 Problemdiskussion

De flesta mindre revisionsbyråer har ett kundunderlag som till övervägande delen består av

små företag och en väsentlig del av dessa företag hamnar under gränsen för revisionsplikt.

Detta innebär att de små revisionsbyråernas framtid av branschorganisationen Far upplevs

som mycket osäker såvida de inte kan kompensera bortfallet av revisionskunder med ett ökat

tjänsteutbud vid sidan av revisionsverksamheten. Den del av det nya arbetsområdet som ligger

närmast till hands är att de resurser som friställes genom revisionspliktens avskaffande kan

anpassas och användas inom redovisningsområdet. Revisorsorganisationen har utvecklat ett

ramverk för redovisningskonsulter så att kompetensen för denna kategori höjs. De frågor som

uppkommer kan sammanfattas i följande punkter, som kan anses illustrera effekter av

revisionspliktens avskaffande:

 Har tjänsteutbuden ökat vid sidan av revisionsverksamheten?

 Har revisionspliktens avskaffande lett till att redovisningskonsulten har axlat en del av

revisorns roller och dennes tjänster i högre grad efterfrågas?

 Har de resurser som friställts kunnat anpassas till att användas inom

redovisningsområdet?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva effekterna av revisionspliktens avskaffande för

revisorer/revisionsbyråer i Sverige vars klienter i huvudsak består av mindre bolag som ej

längre omfattas av obligatorisk revision.

1.4 Avgränsning

Andra intressenters perspektiv såsom t ex kreditgivare, aktieägare eller Skatteverket ligger

inte inom ramen för denna uppsats.
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2 Metod

2. 1 Undersökningens kunskapssyfte

Här skall jag bland nedan angivna undersökningsmetoder ange vilken metod jag avser att

använda för att uppnå kunskapssyftet. Enligt Andersen skiljer Borum (1990:42) mellan

följande kategorier av syften:

 Beskrivande, här koncentreras på det beskrivande.

 Explorativa/problemidentifierade, kan man kort definiera som sonderande,

innebärande att utforska förhållanden som är mindre kända.

 Förklarande/förstående, förklarande innebär att man förklarar ett visst beteende och

förståelsen innebär att man kan bevisa förklaringen (Andersson, 1998,sid 18-21 &

Rosengren & Arvidson, 2010, sid 59)

Jag har valt att använda mig av ett beskrivande angreppssätt. Jag vill beskriva effekterna av

avskaffandet och därför behöver se hur olika delar hänger samman, till exempel hur en

minskning av antal revisionsklienter innebär att revisionsbyrån försöker dra till sig nya

redovisningsklienter. Revisionsplikten upphör och därav följer att vissa små bolag väljer att

välja bort revisorn. Flera länder har genomfört ett avskaffande av revisionsplikten och Sverige

har kunnat hämta erfarenheter från dessa länder avseende företagna analyser. Dessa

erfarenheter kommer dock ej att behandlas i denna uppsats.

2.2 Val av metod

Det finns i princip två vägar att gå. Vi kan kalla den ena för deduktion, bevisföringens väg,

och den andra för induktion, upptäcktens väg (Andersson, 1998, sid 29 ff). Jag väljer

induktion, upptäcktens väg eftersom det har förflutit för kort tid efter revisionspliktens

avskaffande för att använda bevisföringens väg. Jag kommer m a o att använda befintlig

information för att kunna stämma av de data jag kommer att samla in.

Datainsamlingsinsamlingsmetoderna kan indelas kan indelas efter många olika kriterier.

Enligt Ib Andersson (1998, sid 150) använder sig han av tre kriterier, som anses vara de

viktigaste att skilja mellan. Det gäller frågan om data är:

 Kvantitativa eller kvalitativa

 Primära eller sekundera

 Stimulidata eller icke-stimulidata
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När man ska samla data till sin undersökning finns det två metoder inom

samhällsvetenskaperna. Man skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Det centrala vid

kvalitativa metoder är man genom olika typer av datainsamling, kan skapa en djupare

förståelse av det problemkomplex som man studerar. Ett centralt moment är också att förstå

problemkomplexets samband med helheten. Vid denna metod använder man sig bara i liten

utsträckning av statistik, matematik och aritmetiska formler; data är inte av den art som gör

detta möjligt. Kunskapssyftet är primärt ”förståelse”, inte ”förklarande” (Andersson, 1998,

sid 31). Kvantitativa metoder påminner mycket om de metoder som används inom

naturvetenskaperna, d.v.s. en fliktig användning av statistik, matematik och aritmetiska

formler och ganska klara riktlinjer för hur man ska genomföra en undersökning. Det primära

kunskapssyftet är att orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen

(Andersson, 1998, sid 31).

Min undersökning genomförs utifrån en kvalitativ metod och kommer att kombineras med

kvantitativ metod. Jag kommer att använda mig av olika typer av datainsamling från

branschorganisationen Far samt Bolagsverket, dels litteratur, artiklar i branschtidningar samt

slutligen intervjuer.

2.3 Primär- och sekundärkällor

Det första handlar om forskarens medverkan vid insamling av rådata. Om forskaren själv har

samlat in data, kallas de primärdata. Om data samlats in av andra personer, forskare osv kallas

de sekundärdata (Andersson, 1998, sid 150). Jag kommer att använda mig dels av primärdata

genom intervjuer med revisorer och personer inom branschorganisationen. Gällande

sekundärdatainsamling så kommer det att ske genom facklitteratur, artiklar i tidningar,

webbplatser.

2.4 Validitet, reliabilitet och representativitet

Validitet, begreppet innebär att verkligen mäta vad jag avser att mäta. Jag bör med andra ord

ägna omsorg åt att verkligen se att vi mäter det vi avser att mäta. Reliabilitet, att

mätinstrumentet är tillförlitligt. Jag bör vara mycket noggrann i själva mätprocessen Försöka

verifiera uppnådda resultat. Representativitet, att de resultat jag har fått fram verkligen gäller

för dem jag vill uttala mig om. Genom utformningen av intervjufrågorna skall svaren kunna
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uppfylla önskad tillförlitlighet. Jag kommer att kontrollera att frågorna har uppfattats korrekt.

Genom kontroll av erhållna svar från företagna intervjuer och jämförelse med uppgifter från

Bolagsverket, branschorganisationen samt material från balans verifieras det uppnådda

resultatet.

Det är viktigt att jag utifrån uppnådda resultat kan generalisera med god säkerhet om t ex en

stickprovsundersökning utförts, (Rosengren & Arvidson, 2010, sid 47).

Jag kommer att undersöka hur många företag som har valt att ej ha revision genom

uppföljning hos Bolagsverket, genom intervjuer med revisorernas branschorganisation Far

samt enskilda revisorer. Dessutom kommer den debatt att följas som förts i revisorernas

branschtidning, Balans. De intervjuer som kommer att genomföras utgår ifrån en tänkt

standardmall för de enskilda revisorerna och anpassas avseende branschorganisationen så att

den röda tråden ej förloras träffande reliabiliteten. Jag kommer sedan att jämföra utfallen för

att generellt kunna utvidga min slutsats med större säkerhet.

2.5 Urval

När man ska genomföra en undersökning av ett visst fenomen inställer sig frågan om man ska

studera alla enheter eller bara några av dem. För att kunna göra urval måste man ha en lista

över den empiriska totalpopulationen. Men det är inte alltid som det finns sådana

populationslistor, och även om de finns är det inte alltid som det finns möjlighet att få tillgång

till dem. Därför föreslår Ib Andersson (Den uppenbara verkligheten 1998,sid 123-125) tre

olika urvalsmetoder:

 Enkelt slumpmässigt urval

 Stratifierat urval

 Klusterurval

Vilken av de tre metoderna som man väljer beror på de praktiska möjligheterna,

undersökningssyftet och de resurser man förfogar över. I mitt fall har jag valt stratifiering

d.v.s. jag har valt två revisorer från två små byråer samt två revisorer från en stor

revisionsbyrå. Jag har dessutom intervjuat en företrädare för branschorganisationen.
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Undersökningsdesign

En fallstudie är en empirisk undersökning, som belyser ett samtida fenomen inom

verklighetens ramar, där gränserna mellan fenomenet och det sammanhang i vilket det ingår

inte är självklart. Där det är möjligt att använda flera informationskällor för att belysa

fenomenet. Detta är den metod jag kommer att använda och som är mest lämpad i detta fall

(Andersen,1998,sid 129). Jag har här kombinerat företagna intervjuer med artiklar främst i

tidningen Balans, information och intervju med företrädare för Bolagsverket.

Det finns två huvudformer av intervju och enkät. Personlig intervju eller telefonintervju.

Beträffande enkät kan man välja postenkät eller gruppenkät. Vid gruppenkät delas formulären

ut till ett antal individer som befinner sig i samma lokal. (T ex kursutvärdering). Jag har

intervjuat utvalda revisorer samt företrädaren för Far via telefon. Jag kommer att välja

objektiv standardisering avseende intervjuade revisorer och subjektiv standardisering för

intervjuade personer på branschorganisationen. Eftersom enkäter enligt min bedömning ej är

lämplig i detta fall trots att det genom detta förfarande är möjligt att öka kvantiteten.

Gruppenkät är ej möjlig och vid postenkät framstår den uppskattade mängden som högst

osäker.

Jag kommer att utforma frågorna med hänsyn främst till den debatt som förts både genom

revisorsorganisationens branschtidning och med hänsyn till de frågor som rests av revisors-

organisationen. Frågorna kommer att vara i hög grad standardiserade för att kunna

struktureras hårt och genom detta göra dem i hög grad jämförbara. Frågorna kommer att vara

öppna.

Här ställs krav på mängd och kvalitet. Mängden bör innefatta en sådan mängd att det

statistiska signifikans kravet uppfylls. Därmed bör man också ha uppnått kravet på kvalitet.

Genom mitt urval av revisorer kombinerat med företrädare för Far samt avstämning av

uppgifter med Bolagsverket och skrivna artiklar i balans har jag uppfyllt kravet på signifikans

och därmed kravet på kvalitet.

Jag tittar på kvaliteten och stöter på problem med konstruktion av själva formuläret och

därefter ifyllandet av formuläret. För att tillfredställa kraven på god kvalitet så kan det

sammanfattas i termerna standardisering och strukturering.
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De åtgärder som vidtas är standardisering och strukturering. Man brukar skilja mellan

objektiv och subjektiv standardisering. Objektiv standardisering innebär att frågorna är

objektivt sett desamma. Vid subjektiv standardisering anpassas frågan så att den kan tänkas

uppfattas likadant av olika intervjupersoner. En nackdel är den s.k. intervjuareffekten som

innebär att intervjuaren förväntar sig ett visst svar med hänsyn till personen utbildning mm

och den intervjuade upplever att ett visst svar förväntas. (Rosengren & Arvidson, 2010, sid

142-147)

2.6 Källkritik

Man brukar skilja mellan primära och sekundära källor, där primära källor är berättande källor

från någon som har varit med och sekundära källor kan då karaktäriseras som

andrahandsinformation. Jag tittar på källans äkthet genom kritik och analys av källornas

samtidighet med det inträffade, analys av källornas inbördes beroende av varandra och

tendenskritik d.v.s. vilket intresse källan har i frågan. Källans äkthet kan bevisas genom att de

intervjuade är godkända och auktoriserade revisorer. Samtidigheten är säkerställd genom

datum för revisionspliktens avskaffande . Att källornas inbördes beroende inte föreligger är

också säkerställd genom mitt urval. Det som är svårt att säkerställa är källans inställning till

sitt ämne. Det kan t ex vara ett önskemål att visa att så få som möjligt av kunderna väljer bort

revisionsplikten, (Rosengren & Arvidson, 2010, sid 389 ff).

3 Teoretisk referensram

I Sverige består revision av löpande revision, bokslutsrevision och Intern-

kontroll/förvaltningsrevision. För att öka förståelsen av uppsatsen så kommer nedan en

beskrivning av begrepp som används i uppsatsen.

Utveckling från RS till ISA

Sedan 2004 har Sverige haft revisionsregelverk(RS) som byggt på internationella regelverk

som tagits fram inom IAASB, d.v.s. International Standards on Auditing (ISA). Nu går

utvecklingen ytterligare ett steg och det svenskanpassade RS ersätts av en i Fars regi direkt

översatt svensk version av ISA (ISA-volymen 2010)
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3.1 Bokslutsrevision, revision av finansiella rapporter (ISA-volym 2010 sid

88 ff)

Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförande av en revision skall utföras enligt

International Accoutings Standards (ISA). Syftet med revision är att öka förtroendet för de

finansiella rapporterna för avsedda användare. Detta uppnås genom att revisorn gör ett

uttalande om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande

bild eller sann och rättvisande bild enligt ramverket. En revision som utförs enligt ISA och

yrkesetiska krav ger revisorn möjlighet att utforma ett uttalande. De finansiella rapporter som

är föremål för revision är företagets finansiella rapporter, som upprättats av företagets ledning

under tillsyn av dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen).

3.2 Förvaltningsrevision (internkontroll och förvaltning ISA-volymen sid

254ff)

ISA behandlar även revisorns ansvar för att identifiera och bedöma riskerna för att väsentliga

felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, vilket innefattar företagets interna

kontroll. Internkontroll är den process som utformas, införs och upprätthålls av dem som

ansvarar för företagets styrning (styrelsen), företagsledningen och annan personal för att ge

rimlig säkerhet att företagets mål nås i fråga om finansiell rapportering, effektivitet i

verksamheten och att tillämpliga lagar och andra författningar följs. Begreppet ”kontroller”

avser allt som rör en eller flera komponenter i intern kontroll.

3.3 Årsredovisning

Den löpande bokföringen skall avslutas med en årsredovisning och offentligöras

(Bokföringslagen 1990:1078, 6 kapitlet). En årsredovisning skall bestå av: en balansräkning,

en resultaträkning, noter, och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större

företag skall det även ingå en finansieringsanalys Årsredovisningen skall upprättas på ett

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed (Årsredovisningslagen 1995:1554, 2

kapitlet). Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av

företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av

årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de

belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen (Årsredovisningslagen 1995:1554, 6

kapitlet).
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3.4 Kort om aktiebolagslagen och de regler som styr revisionen och

revisorns arbete.

Den nu gällande aktiebolagslagen trädde ikraft den 1 januari 2007. De föregående har

utfärdats 1848,1895,1910,1944 samt 1975. Aktiebolagslagen kompletteras av en

aktiebolagsförordning. Denna förordning innehåller föreskrifter som skall iakttas vid

anmälningar till Bolagsverket t ex vid ändringar i styrelsen eller bolagsordningen

(Aktiebolagsrätt Tjugonde upplagan, Rodhe).

3.5 Bolagsorganen

Ett aktiebolag har fyra bolagsorgan. Dessa är bolagsstämman, styrelse, VD och revisorer.

Bolagsstämman, styrelsen och Vd är involverade i bolagets beslutsprocedur. Revisorerna har

endast en kontrollerande funktion (Moberg, 2006, sid 27). Ett aktiebolag skall ha minst en

revisor. (ABL 9:1). Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så omfattande

och ingående som god redovisningssed kräver (ABL 9:3). Revisorn skall efter varje

räkenskapsår avge en revisionsberättelse till bolagsstämman (ABL 9:5). I samband med

revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande direktören framställa de

erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed (ABL 9:6).

De jävsbestämmelser som avgör vem som kan vara revisor framgår av ABL 9:17. Den får

inte vara revisor som

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag

eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll

däröver,

3. är anställd eller på något annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till

bolaget eller någon som avses i 2,

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid

grundbokförningen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led

till en person som avses i 2,
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6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att

den ene är gift med den andres syskon eller,

7. står i skuld till bolaget eller annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som

ett sådant bolag har ställt säkerhet för.

I större företag gäller istället för bestämmelserna i punkten 4, att den inte får vara revisor som

är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller

medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver och ej bara vid grundbokföringen. Den

som inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag är ej heller behörig att vara revisor i dess

dotterbolag. Till revisor får även et registrerat revisionsbolag utses (ABL 9:19).

Revisorn upprättar sedan en revisionsberättelse som, om inga väsentliga observationer gjorts,

avges i en standardiserad form. Detta kallas ren revisionsberättelse, annars måste revisorn

upplysa om de iakttagelser som han/hon har gjort. Beträffande företagens skyldigheter att

lämna skattedeklarationer eller att betala skatter i rätt tid skall revisorn upplysa i

revisionsberättelsen om företaget ej fullgjort sina skyldigheter i detta avseende.

En ren revisionsberättelse skall innefatta vilket normsystem som har tillämpats, om

årsredovisningen . Den skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har

upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Revisionsberättelsen

skall innehålla ett uttalande om huruvida årsstämman bör fastställa balansräkningen och

resultaträkningen och disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Den skall också innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den

verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet mot bolaget (ABL 9:30-33).

Andra lagar som styr revisorns arbete finns revisorslagen, förordning om revisorer samt

revisionslagen. Dessa lagar och förordningar skall ses som komplement till den

associationsrättsliga lagstiftningen (ABL). Därtill kommer Fars rekommendationer och

uttalanden. Detta utgör som synes ett omfattande regelverk och om man då beaktar att detta

skall tillämpas även på de minsta aktiebolagen är det uppenbart att de drabbas av relativt

höga kostnader med beaktande av omfattningen på deras rörelse.
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3.6 Hur revisionsarbetet organiseras

För att uppfylla de kriterier som uppställts av revisorsnämnden och branschorganisationen Far

måste en revisionsbyrå först och främst uppfylla de krav som uppställs i ISQC1 och ISA 220,

Fars etikregler, rekommendationer och uttalande i etikfrågor. Detta innebär att rutiner måste

skapas och dokumenteras avseende:

 Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget

 Yrkesetiska krav

 Oberoende

 Kundrelationer och särskilda uppdrag

 Personal

 I förekommande fall utse uppdragsteam

 Hur uppdrag skall utföras

 Riktlinjer för konsultationer

 Kvalitetskontroll för uppdrag där så krävs

 Lösa meningsskiljaktigheter inom teamet

 Uppdragsdokumentation

 Övervakning av riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroller

 Utvärdera och åtgärda identifierade brister

 Hantera klagomål och påståenden

 Dokumentation av kvalitetskontrollsystemet

Allt detta måste uppfyllas av den som bedriver revisionsverksamhet och detta innebär

avsevärda overheadkostnader som sedan skall fördelas på byråns klienter.

Revisorn måste även för varje enskilt uppdrag planera och utföra uppdraget på ett sådant sätt

att de riktlinjer som uppställts av FAR uppfylls enligt ISA. Detta innebär att:

 Revisorns oberoende prövas och uppdraget avböjs om oberoendet ej uppfylls

 Att revisorn företagit informationsinsamling om företaget så att han/hon besitter

kunskap om verksamheten, redovisning, speciella lagar och affärsrisker

 Revisorn upprättar en riskanalys

 Revisorn identifierar väsentliga revisionsområden och fastställer väsentlighetsbelopp

 Planerar revisionen

 Upprättar ett granskningsprogram baserat på planeringen
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 Revisorn bildar sig en uppfattning om företagets övergripande kontrollmiljö och

styrsystem

 Granskning av bokslut och bokföring

 Granskning av årsredovisning

 Granskning av förvaltningen, styrelseledamöternas och verkställande direktörens

förvaltning

 Sammanfattande bedömning och rapportering

 Rapportering av iakttagelser och förbättringsförslag

 Avgivande av revisionsberättelse.

 Revisionen skall för varje uppdrag innehålla och dokumenteras på ett sådant sätt att

det efteråt går att fastställa att dokumentationen innehåller sådan information som är

väsentlig för att revisorns arbete samt att hans/hennes oberoende och självständighet

skall kunna bedömas i efterhand (Revisorslag 24§).

Detta innebär av förståliga skäl att även det enskilda uppdraget innebär en avsevärd kostnad

för det lilla företaget.

Nedan visas revisionsberättelse enligt RS (revisionsstandard) vilken avlämnades för bolag

med räkenskapsår som slutade den 31 augusti 2011.

Revisionsberättelse

Till årsstämman i

XXXX

Org nr 556

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning i XXXX för år 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören

som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala

oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett

urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
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ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens

tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och

verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den

samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet

har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om

någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har

även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att

vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar

vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den xx xx xxxx

xx

Auktoriserad/Godkänd revisor

Revisionsberättelse som ska tillämpas vid avrapportering till årsstämman som har

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 och därefter.
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i xx, org.nr xx

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för xx för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en

årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört

revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå

rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den

interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande

presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

våra uttalanden.
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Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets

finansiella ställning per den 31 december och av dess finansiella resultat för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för xx för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst

eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för

förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande

bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört

revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot

bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

våra uttalanden.
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Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

den xx xx xxxx

Auktoriserad/Godkänd revisor

Båda här återgivna revisionsberättelserna har avgivits utan upplysningar eller anmärkningar.

(Se under Bolagsorgan)

I de här återgivna revisionsberättelserna framgår att de mer och mer förklarar revisorns

arbetssätt. Detta kan förklaras av den kritik kåren utsatts för och som då utmynnar i en ökad

information om revisorns arbete. Det kan dock ifrågasättas om inte all denna information

förtar revisionsberättelsens huvudsyfte att ge information om väsentliga iakttagelser och

felaktigheter som framkommit under revisionen. Denna problematik faller dock utanför ramen

för denna uppsats. (Balans nummer 4, 2012 sid 42)

3.7 Vidareutbildning (Fars vägledning)

Fars yrkesetiska Regel 6

Vidareutbildning syftar till att medlemmarna skall upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Regeln anger att en medlem årligen bör planera för sitt behov av vidareutbildning och sätta av

nödvändig tid för denna.

En modell för vidareutvecklingsprocessen kan se ut enligt nedan:

Analysera behoven

Planera och agera

Utvärdera

Detta bör sedan dokumenteras och registreras i ett formlär för vidareutbildning(Fars

medlemsvolym 2012). Vidareutbildningen innebär naturligtvis också en avsevärd kostnad

som skall fördelas på klienterna.
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Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll skall inom ramen för medlemskapet i FAR genomföras vart sjätte år för att

visa att medlemmarna lever upp till det förtroende som yrket kräver. Kvalitetskontrollen tar

sikte på den kvalitetsnivå med vilken Farbyråernas revisionsverksamhet bedrivs och på

byråerna verksamma Farmedlemmars tillämpning av god revisorssed och god revisionssed.

Kvalitetskontrollen skall omfatta revisionsverksamhet samt sådana frågor som hänger

samman med byråernas opartiskhet eller självständighet vid utövandet av

revisionsverksamhet. Föremålet för en kvalitetskontroll är revisionsföretaget och samtliga där

verksamma auktoriserade och godkända revisorer (i fortsättningen benämnda kvalificerade

revisorer).

För kvalificerade revisorer i börsnoterade företag ska denna kontroll utföras av Revisors-

nämnden.(Fars riktlinjer för kvalitetskontroll av revisionsverksamhet). Inom ramen för denna

kvalitetskontroll skall en kontrollant utsedd av Far kontrollera att byråerna och de enskilda

revisorerna lever upp till alla ovan relaterade krav inklusive genomförd vidareutbildning.

En byrå som ej är ansluten till Far undgår då denna byrå och verksamma revisorer

kvalitetskontroll? Nej, i dessa fall ombesörjer Revisorsnämnden att dessa också blir föremål

för kvalitetskontroll och med samma tidsintervall. Kontrollerna genomförs enligt samma

mönster som Fars kvalitetskontroll och med hjälp av Fars kvalitetskontrollanter.

Kort om kvalitetskontrollens metodik

Utgångspunkten för Fars kvalitetskontroll för revisionsföretag är EGs Direktiv (2006/43/EC)

om lagstadgad revision(Direktivet), ISQC1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag

(Inkluderande nätverk enligt ISQC1) och ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella

rapporter. (Fars riktlinjer för kvalitetskontroll av revisionsverksamhet). Lever man inte upp

till detta rapporteras bristerna i allvarliga fall till revisorsnämnden och kan i förlängningen

leda till olika sanktionsåtgärder (erinring,varning) och i särskilt allvarliga fall till upphävande

av godkännandet/auktorisationen.

Sammanfattningsvis kan sägas att för att en revisor skall kunna utföra sitt uppdrag på ett

oklanderligt sätt krävs höga investeringar i form av kunskap och rutiner. Detta behov fylls för

de mindre byråerna genom standardprogram som kan köpas men även i detta fall föreligger

höga kostnader och krav på utbildningsnivå. Dessutom måste de leva upp till kraven som

krävs för att klara en kvalitetskontroll. Kostnaderna för denna kontroll belastar sedan

respektive byrå som genomgår kontrollen. Det blir följaktligen avsevärda kostnader som
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belastar det lilla företaget, eftersom revisorn även i dessa fall skall iaktta och fylla samtliga

krav avseende en korrekt genomförd revision. Sett i ljuset av detta är det förståeligt att krav

rests på att revisionsplikten avskaffas för de minsta företagen så att dessa skall kunna

konkurrera med de utländska företag på lika villkor. Vi kommer säkert fortsättningsvis att få

uppleva hur krav ställs på att även större företag skall undantas från revisionsplikt. En tänkbar

utveckling är att endast de publika företagen ska ha skyldighet att ha revisor.

3.8 Jobben skapas för de mindre företagen

Detta är vad dåvarande näringsminister Maud Olofsson uttrycker i en artikel i balans nr 5

2010. Förenklingarna för företagen med framförallt den slopade revisionsplikten för små

aktiebolag är en hjärtefråga. Näringslivsorganisationerna har framhållit näringsministern som

drivande kraften bakom slopandet av revisionsplikten. Hon tror inte heller att slopad

revisionsplikt kommer att leda till skattebortfall som befarats. En anmärkningsvärd notering

är att revisionsplikten funnits i knappa tre decennier. Det allmännas intresse drev fram

revisionsplikten och företagens intresse avskaffade den (åtminstone avseende mindre företag).

Revisionsplikten avskaffas för att minska de administrativa bördorna för företagen. EU-

kommissionär José Manuel Barosso var först med att formulera ett 25% mål för minskningen

av företagens administrativa kostnader. Slopandet av revisionsplikten för de minsta

aktiebolagen är den enskilt största åtgärden för att nå detta mål (Balans nr 5, 2010).

Några röster från näringslivet

 Attityden till småföretagare är fel

 Förslaget till slopad revisionsplikt, ett steg i rätt riktning

 Inget tyder på att skattefusket kommer att öka

Detta är några röster från företagarförbundet, Stockholms Handelskammare samt Svenskt

Näringsliv (Balans nr 5 2010).

Hur påverkar reformen bankernas utlåning?

Inför beskedet om slopad revisionsplikt befarades det att bolagen skulle få svårare att låna

pengar om det inte fanns en revisor som granskat bolagets räkenskaper.

Det är inte revisionsplikten i sig som påverkar kreditgivningen. Kraven på ordnad bokföring,

kassaflöde och liknande kommer så klart att finnas kvar säger Stefan Andersson, ansvarig för



28

företagsfrågor för företagsverksamheten för små och medelstora företag på SEB. Även

Nordea gör ungefär samma bedömning, enligt Tina Sandvik chef för svenska

företagsmarknaden på Nordea. På Swedbank funderar man på hur man i detta läge skall

säkerställa företagens redovisning om de inte använder revisor säger Jonny Belchatowski

kreditchef på Swedbank (Balans nr 5 2010).

Nyregistrering av aktiebolag

Under februari 2011 registrerades 106, 8 % fler aktiebolag än under samma period föregående

år. Enligt bolagsverket är ökningen sannolikt en effekt av den slopade revisionsplikten och

kravet på halverat aktiekapital i mindre bolag, en minskning från 100 kkr till 50 kkr (Balans

nr 4 2011).

Beslutet om frivillig revision

Bolagen måste aktivt välja att inte ha revision och detta medför att Bolagsverket måste bevaka

att inte aktivt bevaka att inte gränsvärdena för revisionsplikt överskrids säger Bolagsverkets

chefsjurist Per Nordström. Sanktionsmöjligheter finns dock om det upptäcks och man inte får

in årsredovisning och revisionsberättelse inom den stipulerade

Sjumånadersfristen . Först utgår förseningsavgifter och därefter finns möjligheter att utfärda

likvidationsförläggande (ABL 9 kap. 1§).

4 Empiri

För att få en bild av revisionspliktens avskaffande och sambandet med ökningen i antalet

nystartade aktiebolag använde jag Bolagsverkets sida för statistikuppgifter om antalet

nyregistrerade bolag. Dessa uppgifter jämfördes dessutom med antalet nybildningar avseende

enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag som ej omfattas av revisionsplikt.

Beträffande handelsbolag och kommanditbolag gäller detta om ej någon delägare är juridisk

person eller med gränsvärdena 50 anställda, balansomslutning 40 mkr samt nettoomsättning

80 mkr. Där framkommer att under 2008 och 2009 ligger antalet nyregistreringar ganska nära

varandra. År 2010 ser vi en markant ökning av antalet nyregistreringar av aktiebolag och 2011

ser vi också en stor ökning. Däremot sker inte någon större förändring av antalet

nyregistreringar av övriga, på bilaga 1, redovisade företagsformer. År 2010 stod det klart att

revisionsplikten avskaffas för de mindre företagen och detta trädde ikraft för räkenskapsår
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som inleds från och med den 1 november 2010 varför detta påverkar företag som registreras

från och med detta datum. (Bilaga 1). Förklaringen till den stora ökningen av antalet

nyregistreringar av aktiebolag torde, med beaktande av att motsvarande ökning ej har skett av

de andra företagsformerna, vara att hänföra till revisionspliktens avskaffande. Ytterligare en

slutsats att dra av detta är att ökningen leder till en ökad efterfrågan av redovisningstjänster

och övriga ekonomitjänster som kan efterfrågas av aktiebolag. En ytterligare bidragande

faktor till den stora ökningen under 2010 och 2011 är att kravet på det registrerade

aktiekapitalet minskade från 100 kkr till 50 kkr. Det är dock inte möjligt att värdera med

vilken procentsats respektive åtgärd bidragit till ökningen av nyföretagandet. Det kan dock

konstateras att regeringens åtgärder så långt har fått önskad effekt.

4.1 Intervjuer med enskilda revisorer (bilaga 2)

Revisor A på en liten byrå anser att bortfallet varit oväsentligt, 3-5 % och några särskilda

åtgärder vidtogs ej inför revisionspliktens avskaffande och han upplevde inte heller något

särskilt stöd från branschorganisationen Far.

Revisor B, representant för en större byrå konstaterar att bortfallet uppgår till c:a 10% och att

kunder och omvärld informerades i god tid före förändringen och utfallet blev som förväntat.

Här upplevdes ett stort stöd från branschorganisationen.

Revisor C på en stor byrå påverkades ej särskilt mycket eftersom hans revisionsklienter till

största delen fortfarande var skyldig att ha revisor, bortfallet bedömdes till 2 %. Särskilda

åtgärder som vidtogs utgjordes av många interna undersökningar som företogs både inom

byrån i Sverige samt genomlysning av vad som hänt i andra länder genom byråns

internationella nätverk. Utfallet har hittills blivit mindre än väntat men sannolikt kommer vi

se en större effekt kommande år då fler väljer bort och färre nystartade väljer revisor från

början. Här upplevdes också ett stort stöd från branschorganisationen.

Revisor D på en liten byrå bedömer kundbortfallet till minst 10 % och bedömer även att

ytterligare bortfall kommer att ske, främst på revisorns egen inrådan. Eftersom byrån är liten

och klienterna erhålls via rekommendationer gjordes bedömningen att några särskilda

åtgärder ej behövde vidtas utan att detta kunde kompenseras med rådgivningstjänster.

Bortfallet hade kalkylerats till en något högre procentsiffra. Inget stöd har erhållits från

branschorganisationen förutom en mycket bra strukturerad information.
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4.2 Intervju med företrädare för branschorganisationen Far (bilaga 3)

Far syn på revisionsplikt

Far anser att revisionsplikten bör anpassas till europeiska förhållande och att ISA är för

omfattande för små företag. På sikt bör man gå mot efterfrågestyrd revision inte bara för de

små företagen. Enligt Fars representant har pliktens avskaffande lett till att 16% valt bort

revisionen (15/2 2012). Detta innebär att företagen efterfrågar de tjänster som de bäst

behöver.

Fars stöd till revisionsbyråerna

Beträffande Fars engagemang och stöttning av företag i och med revisionspliktens

avskaffande har man framförallt erbjudit information och utbildning.

Fars syn på jävsreglerna

När det gäller jävsregler är Far positiv till en förändring, här avses främst bokföringsjävet

avseende mindre företag som fortfarande omfattas av revisionsplikt. På detta sätt kan man

bättre tillvarata revisorns kompetens. I övrigt ser Far jävsreglerna som effektiva när det gäller

att nätverksdefinitionen efterlevs enligt revisorslagen. Far ser heller inga gränsdragnings-

problem avseende de regelverk som styr redovisningskonsultens arbete och revisorns arbete.

Revisorns anmälningsplikt för försenad årsredovisning bör enligt Far tas bort. Regelverket

som styr redovisningskonsultens arbete går ej att jämföra med kraven på revision.

Kostnadseffektivitet

Angående kostnadsökning om företagen har såväl redovisningstjänst som revision är detta ej

jämförbart om man betraktar revisionen som efterfrågestyrd. Far anser att det är mycket

positivt att minska de administrativa kostnaderna dock är företrädaren ej säker på att det i

förlängningen blir billigare. Far anser att efterfrågestyrd revision leder till ökad förkovran och

utbildning samtidigt som det ställer krav på fler standardtjänster för små företag och minskad

formalia. Vid ökad efterfrågestyrd revision kan redovisningskonsultens roll ses som mer

kundinriktad. Beträffande skiljevägg mellan redovisningskonsult och revisor konstaterar Far

att detta är en utbildnings och informationsfråga så att de båda kategoriernas roller klargörs.

Externa informationsproblem

Far anser att det inte är ett problem att tillgodose såväl redovisningskonsult som revisor,

däremot kan det vara ett problem att externt klargöra de olika rollerna och här har Far ett

informationsbehov att fylla. Internt ser dock Far ej något problem utan genom att ISA införts

skall företagen ha utformat ett kvalitetskontrollsystem som efterlevs av revisorerna och

REKO för redovisningskonsulterna.
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Utfallet av revisionspliktens avskaffande

Utfallet av revisionspliktens avskaffande uppgår enligt Far som förväntat till 16% . I

nybildade bolag till 32% som ej valde revisor . Var tredje valde bort revisor. Jämför med

Norge fr.o.m. 2011. 50% valt bort revisorn medan i Sverige endast 15% valt bort revisorn.

Utfall svarar mot förväntan. Tobias Svanström Umeå undersökning visade att 30% som valde

bort revisor.

5 Analys

Syftet med uppsatsen är att beskriva effekten av revisionspliktens avskaffande för

revisorer/revisionsbyråer vars klienter i huvudsak består av mindre bolag som ej längre

omfattas av obligatorisk revision.

Sammantaget kan sägas att revisorerna såväl på den stora som lilla byrån upplevde ett litet

bortfall och att detta var förväntat. Det framkommer även en tydlig skillnad mellan den stora

och lilla byrån avseende åtgärder före pliktens avskaffande där den lilla byrån ej vidtog några

åtgärder medan den stora byrån satsade på information till klienter genom undersökningar

inom Sverige och jämförelse internationellt vad som hänt där efter pliktens avskaffande.

Någon uppfattning om huruvida revisorsyrket har fått minskad attraktivitet går ej att dra

baserat på inkomna svar. Däremot anser respondenterna att revisionen har fortsatt hög status.

Har tjänsteutbuden då ökat vid sidan av revisionsverksamheten? I den utredning som utfördes

av Bo Svensson kalkylerades med ett ökat tjänsteutbud, vilket också var rimligt att anta.

Dessa antaganden motsägs dock av de revisorer som har intervjuats. Samtliga revisorer svarar

här att någon förändring i utbudet ej har företagits. Revisorerna är också eniga om att någon

förändring i utbudet till befintliga klienter ej vidtagits. När det gäller nya satsningar kan

konstateras att inriktning mot redovisningstjänster ökat för den stora byrån men de mindre ej

har företagit någon ytterligare satsning på denna sida. När det gäller att försöka behålla

klienter där man förlorat revisionen anger alla utom en liten byrå att man försöker behålla

klienten. Revisorerna är också ense om att deras arbetssituation påverkats väldigt lite så långt,

efter revisionspliktens avskaffande, eftersom väldigt få revisionsklienter valt bort revisorn.

Beträffande frågan om redovisningskonsulten har axlat en del av revisorns roll och dennes

tjänster i högre grad efterfrågas kan konstateras att den stora byrån tidigt analyserade

situationen och vidtog åtgärder. Här upplever revisorerna att en satsning på redovisningssidan

gjorts, vilket styrks av såväl revisor B som revisor C. De små byråerna upplever dock ingen
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förändring och man har inte vidtagit några åtgärder, konstaterar såväl revisor A som revisor

D. Inom FAR har man satsat på utbildning av redovisningskonsulter för att dessa skall erhålla

auktorisation som redovisningskonsult enligt FARs företrädare. Detta visar att FAR förväntar

sig en ökad efterfrågan på redovisningstjänster. Den enskilde revisorn upplever inte någon

ökad konkurrens mellan revisor och auktoriserad redovisningskonsult och det är även här på

grund av att så få klienter ännu valt bort revisorn. Eftersom en ökad efterfrågan på

redovisningstjänster har förväntats finns här också utrymme för de resurser som har friställts

genom revisionspliktens avskaffande att användas inom redovisningsområdet. FAR har här

antagit en betydelsefull roll genom att en revisor även kan auktorisera sig som

redovisningskonsult . Detta sker enligt Fars företrädare framförallt genom utbildning och

vidareutveckling. Såsom också framhållits av revisor C kan dock detta ge upphov till en

konkurrenssituation inom byrån. Den interna konkurrensen innebär att revisorn som också är

auktoriserad redovisningskonsult vill behålla klienten såsom redovisningsklient och den

renodlade auktoriserade redovisningskonsulten inom samma byrå vill behålla

redovisningsklienten. Den stora byrån tycker att branschorganisationen Far har varit ett

mycket stort stöd men en av de små byråerna ser ej motsvarande stöd. Fars stöd har utgjorts

främst av tidig information avseende de regler som ska gälla vid revisionspliktens

upphörande. Det bör vara rimligt att räkna med att revisorer med kunder som man erhållit från

redovisningsbyråer har drabbats av högre bortfall än övriga revisorer eftersom

redovisningskonsulterna här kan utföra hela uppdraget själva. Detta har jag dock inte

undersökt ytterligare inom ramen för denna uppsats

5.1 Utfall av intervjuer med revisorer

De revisorer som intervjuats har endast drabbats av marginella bortfall av klienter och de

tillfrågades arbetssituation avseende antal klienter har därför inte påverkats i någon större

omfattning. Detta är en aning förvånande med beaktande av att enligt Far är utfallet av

revisionspliktens avskaffande att 15 % har valt bort revisorn. Beträffande nyregistrerade bolag

är det inte möjligt att dra någon slutsats av företagen intervju eftersom man endast kontaktas

av de bolag som vill ha revisor. Enligt Fars undersökning valde 32 % att ej ha revisor och

även om detta inte märks idag kommer det naturligtvis att påverka längre fram när

nyregistreringarna nått en mera uthållig nivå och kundtillströmningen till revisionsbyråerna

minskar. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av effekten av

revisionspliktens avskaffande för revisorer/revisionsbyråer vars klienter i huvudsak består av
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mindre bolag som ej längre omfattas av revisionsplikt. Det är också intressant att se hur

revisionsbyråerna förberedde sig inför revisionspliktens avskaffande. Här märks en klar

skillnad i synsätt om man tittar på den lilla kontra den stora byrån. Den lilla byrån vidtar inga

åtgärder och konstaterar att utfallet blev ungefär som beräknat. Det är dock för tidigt att dra

dessa slutsatser eftersom lagändringen nyligen slagit igenom och det fordras aktivitet från

företaget för att välja bort revisor. Tröghetslagen brukar innebära att det går att dra

någorlunda säkra slutsatser först när låt oss säga minst fem år förflutit. Revisorerna på den

stora byrån har närmat sig detta på ett annorlunda sätt. Här vidtog man åtgärder och

genomförde undersökningar inom byrån i Sverige och jämförde med vad som hänt i andra

länder genom sitt internationella nätverk och informerade kunderna i god tid. De kunder som

sa upp revisorn kontaktades och erbjöds framförallt aktivt hjälp med redovisningstjänster.

Den stora byrån har även genomfört en satsning på redovisningssidan sedan tio år tillbaka.

Man får anta att detta genomförts med beaktande av revisionspliktens avskaffande. Här

noterar jag att den stora byrån tidigt företog en konsekvensanalys och förberedelser vidtogs

för att kunna förstärka redovisningssidan. Utfallet avseende klientbortfall blev även här enligt

förväntan och kundbortfallet väldigt litet.

Arbetssituationen för revisorerna har ännu inte påverkats nämnvärt för vare sig den lilla eller

stora byrån eftersom så få klienter valt bort revisorn. Detsamma gäller för

konkurrenssituationen mellan revisor och redovisningskonsult av samma orsak som ovan. Det

bör här även observeras att många revisorer auktoriserat sig som redovisningskonsulter och

detta betyder att för somliga revisorer att det uppstår en konkurrenssituation där revisorn

konkurrerar med andra redovisningskonsulter men detta belyses ej i min undersökning. Internt

inom revisionsbyrån kan det naturligtvis uppstå en konkurrenssituation mellan revisor och

redovisningskonsult annars är rollerna helt klara för en renodlad revisor kontra

redovisningskonsult och något konkurrensförhållande skall ej uppstå i detta läge. Samtliga

revisorer uppger att de blivit tillfrågade om de vill anta uppdraget som revisor i nybildade

bolag. Detta säger dock inte något om frekvensen eftersom trots allt 68 % av de

nyregistrerade bolagen väljer att ha revisor. Svaret är med hänsyn till detta följdriktigt. För att

dra en mer långtgående slutsats behövs en jämförelse göras för samma tidsperiod när

revisionen fotfarande var obligatorisk som efter revisionspliktens avskaffande. Revisionens

status anser tre av de tillfrågade kommer även fortsättningsvis att vara hög och att yrket även

fortsättningsvis kommer att vara attraktivt. Att statusen är fortsatt hög är följriktigt så länge de

höga krav på utbildning, fortbildning och kompetens kvarstår annars kan detta vara något
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förvånande om man dessutom beaktar Fars syn på detta där man förespråkar en

efterfrågestyrd revision vilket om detta genomförs torde innebära en minskad efterfrågan på

revisorer. Detta torde medföra att det är färre som söker sig till detta yrke. En företeelse som

är förväntad är att ju större kunden är desto högre kontaktfrekvens. Endast en av tillfrågade

revisorer uppgav att de inte försökte behålla kunder som de förlorat som revisionskunder

genom att erbjuda andra tjänster och samtliga övriga kunde här genom sin byrå erbjuda

redovisningstjänster. Det som här var förvånande var att en byrå ej överhuvudtaget erbjöd den

avhoppade kunden några nya tjänster för att behålla denne.

5.2 Utfall av intervju med företrädare för Far

Fars roll som informatör, opinionsbildare och arrangör av utbildning och fortbildning är

mycket viktig för den vidareutvecklig som sker av revisorer, redovisningskonsulter och

specialister inom dessa områden. Efterfrågestyrd revision som Far på sikt förespråkar kommer

att innebära ytterligare stora förändringar inom branschen och detta kommer att ställa

ytterligare krav anpassning, utbildning och fortbildning. Efterfrågan på tilläggstjänster

kommer att öka, såsom t ex när bank eller andra inrättningar kräver revisorsintyg eller en

annan finansiell rapport för ett speciellt syfte. Redan idag kan konstateras att

utbildningskravet är högt och den praktik som erfordras är hög och dessutom måste

revisorsexamen avläggas efter tre år för att bli godkänd revisor och efter ytterligare fem års

praktik avlägga högre revisorsexamen för att bli auktoriserad revisor. Minskar då efterfrågan

på revisorer kommer attraktiviteten i yrket att avta. Motiven för att gå igenom denna

utbildning och praktiktid är inte längre lika höga med hänsyn till osäkerheten i efterfråga på

revisorer. Detta blir en fråga för Far att ta ställning till om ytterligare förändringar. Far har

även företagit en anpassning med hänsyn till revisionspliktens avskaffande och utökat kretsen

som kan söka medlemskap i Far med auktoriserade redovisningskonsulter som har akademisk

examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng, fem års praktik och med

godkänt resultat avlagt en redovisningskonsultexamen. Detta innebär att Far kalkylerar med

att revisionsbyråernas utbud avseende redovisningstjänster kommer att öka och att man

genom detta steg räknar med att man bättre kan hjälpa revisionsbyråerna att på sikt ta tillvara

de resurser som på sikt kommer att friställas.
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6 Slutsats

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka effekterna av revisionspliktens avskaffande för

revisorer/revisionsbyråer i Sverige vars klienter i huvudsak består av mindre bolag som ej

längre omfattas av obligatorisk revision.

Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av effekten av revisionspliktens

avskaffande för revisorer/revisionsbyråer vars klienter i huvudsak består av mindre bolag som

ej längre omfattas av revisionsplikt, eftersom så kort tid förflutit sedan revisionsplikten

avskaffades. Detta bekräftas också av frågan avseende klientbortfall som ställdes till enskilda

revisorer. Här bör dock beaktas att utfallet medvetet kan ha underskattats. Det styrks också av

Fars förväntan avseende klientbortfall men här noteras dock att bortfallet förväntades bli

högre. Utfallet har så långt blivit mindre än väntat enligt intervjuade revisorer. Det är dock

rimligt att anta att på sikt kommer fler företag att välja bort revisorn och färre nystartade

bolag väljer revisor från början. Det bör vara rimligt att räkna med att revisorer med kunder

som man erhållit från redovisningsbyråer har drabbats av högre bortfall än övriga revisorer.

Beträffande tjänsteutbudet har en satsning skett på redovisningssidan där den stora byrån

startade utvecklingen sedan många år tillbaka för att kunna möta den nya situationen och dra

till sig mer redovisningstjänster. Den lilla byrån har inte de resurser som krävs för att kunna

genomföra motsvarande anpassning till redovisningssidan utan kalkylerar med ett visst

bortfall och tror sig inte i samma grad kunna kompensera detta med redovisningstjänster. Det

är med hänsyn till resurser fullt följdriktigt att den lilla byrån inte har möjligheter till en sådan

anpassning dock har den lilla byrån större möjligheter att anpassa sin situation till nya

förutsättningar med hänsyn till en betydligt mindre trögrörlig organisation och snabbt kunna

erbjuda andra tjänster som kommer att efterfrågas, exempelvis kvalificerad skatterådgivning,

biträde med affärsrådgivning. Det är rimligt att sluta sig till att revisorernas arbetssituation

påverkas i så måtto att eftersom fler klienter avseende mindre bolag väljer bort revisor ökar

utbudet avseende redovisningstjänster, det vill säga revisorerna kommer framdeles i högre

grad att erbjuda redovisningstjänster till de bolag som har valt bort revisor. När det gäller hur

de resurser som friställs kan anpassas till den nya situationen ser jag här en tydlig signal från

Far som företagit en anpassning med hänsyn till revisionspliktens avskaffande och utökat

kretsen som kan söka medlemskap i Far med auktoriserade redovisningskonsulter och detta

innebär att många revisorer även auktoriserat sig som redovisningskonsulter och därmed kan

utöka sitt arbetsområde och arbeta som redovisningskonsulter. Här kan konstateras att den
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stora byrån upplever Far som ett stort stöd i motsats till den lilla byrån. Detta är också helt

följdriktigt eftersom den stora byrån har ett betydligt större inflytande i Far än den lilla byrån.

6.1 Fortsatt forskning

Såsom framgått ovan är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser på grundval av den

korta tid som förflutit sedan revisionspliktens avskaffande. Tittar jag sedan på fortsättningen

ser jag tydligt att man kan förvänta sig ytterligare förändringar vilka företag som skall

omfattas av revisionsplikt. Far ser ju redan idag ett scenario där revisionen blir efterfrågestyrd

vilket jag också tycker verkar mycket troligt. De företag som omfattas av revisionsplikt

kommer i så fall att minska ytterligare. Detta kommer att ställa ytterligare krav på forskning

vad avskaffandet i nuvarande skede inneburit och hur en fortsatt höjning av gränserna för att

omfattas av revisionsplikt skall se ut. Detta ställer höga krav på att säkerställa effekterna av

den redan genomförda förändringen och ingående känslighetsanalyser hur eventuella nya

gränser skall utformas.
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Bilaga 1 – Bolagsverkets sida för statistikuppgifter om antalet
nyregistrerade bolag

Statistik om företag och föreningar

Innehåll

År AB E HB KB Total

2008 27555 24354 6278 1361 59548

2009 24228 23167 5972 1252 54619

2010 34708 23989 5309 1066 65072

2011 43959 19698 4650 988 69295
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Bilaga 2 – Intervjufrågor ställda till kvalificerade revisorer

1. Arbetar du på en stor eller liten revisionsbyrå?

2. Är du auktoriserad/godkänd revisor?

3. Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat din arbetssituation?

4. Vilka åtgärder vidtog din revisionsbyrå innan avskaffandet av revisionsplikten?

5. Om åtgärder vidtogs blev utfallet som tänkt för revisionsbyrån? Om inga åtgärder

vidtogs, vilken bedömning utgjorde grund för detta ställningstagande?

6. Blev resultatet som väntat för dig?

7. Har någon satsning gjorts för att utveckla redovisningssidan?

8. Upplever du konkurrens mellan dig och auktoriserade redovisningskonsulter?

9. Är din uppfattning att konkurrensen blivit hårdare mellan revisorerna om kunderna?

Alternativt mellan revisor och redovisningskonsult?

10. Har befintliga kunder avsatt dig? Och i så fall i vilken omfattning (i procent)?

11. Har du blivit tillfrågad om du vill bli revisor även på nybildade bolag trots att

revisionsplikten är frivillig för bolag av viss storlek?

12. Har du vidtagit någon förändring i din inriktning vad gäller utbudet till befintliga/nya

kunder?

13. Upplever du att revision har lägre status efter revisionspliktens avskaffande?

14. Är det färre som vill bli revisorer och istället blir specialister?

15. Hur ofta har du kontakt med kunden?

16. Är kontakten mer frekvent beroende på om det är en större kund?

17. Vem initierar kontakten, beroende på storleken på klienten?

18. Kunder som du förlorat p.g.a. revisionspliktens avskaffande, har du försökt att

behålla kunden inom byrån genom att erbjuda andra tjänster?

19. Upplever du att branschorganisation har varit behjälplig vid revisionspliktens

avskaffande m.h.t. de omfattande förändringar som inträdde?
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Bilaga 3 – Intervjufrågor ställda till branschorganisationen Far

1. Anser Far att det är bra att en anpassning skett till europeisk förhållanden eller vill

man ha revisionsplikt även för de små företagen?

2. Anser Far att man istället bör gå vidare och nivåerna bör höjas, eventuellt i paritet

med Bo Svenssons förslag?

3. Vilket synsätt har Far anlagt på sitt fortsatta arbete avseende hjälp till de mindre

revisionsbyråerna som enbart ägnat sig åt revision?

4. Hur ser Far på nätverksdefinitionen (sid 262 i revisorslag§2 p6) med beaktande av

den uppköpsvåg av bokföringsbyråer som har skett?

5. Hur ser Far på det regelverk som styr redovisningskonsulternas arbete kontra Fars

etikregler med beaktande av kraven på redovisningskonsult kontra revisor?

6. Hur ser man på t.ex. försenad årsredovisning mm kontra Fars etikregler sid 155 Fars

Medlemsvolym(regel 10)

7. Anser Far att även de mindre företagen tillförs ett mervärde vid frivillig

(efterfrågestyrd) revision?

8. Är regelverket REKO som styr redovisningskonsultens arbete tillräckligt jämfört med

tidigare revisionskrav avseende mindre företag?

9. Drabbas företagen då av en extra kostnad om man har såväl en revisor som en

auktoriserad redovisningskonsult, eller tillförs motsvarande mervärde?

10. Bör företagen här göra ett val om man ej är tvingad att ha revisor?

11. Om inte hur ser Far på regeringens (EU:s) uttalade mål att minska de administrativa

kostnaderna för företagen?

12. Hur ser revisorns roll ut i en utveckling där vi går mot en efterfrågestyrd revision?

13. Hur ser redovisningskonsultens roll ut i en utveckling där vi går mot en alltmer

efterfrågestyrd revision?
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14. Hur upprätthåller Far en klar skiljevägg mellan dessa två kategorier för att kunna

tillvarata bådas intresse?

15. Hur kan Far tillgodose såväl redovisningskonsultens som revisorns behov och anser

Far att det är ett problem att en revisor verkar även som redovisningskonsult?

16. Hur ser Far på utfallet av revisionspliktens avskaffande?


