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FORORD

Alltfler lånder i vår omgivning avskaffar revisionsplikten for småforetag. England har under en
tioårsperiod stegvis gått mot slopad revisionsplikt for små bolag och har nu nått grånsen for når
EU-reglerna hindrar undantag från revisionsplikt.

Inom de "gamla" EU-lånderna har de nordiska lånderna vant unika genom revisionsplikt åven
for småforetag. Finland, som har vissa låttnader for de små bolagen genom att tillåta
lekmannarevisorer i vissa fall, har forslag om frivillig revision på gång.

Det år mot den hår bakgrunden Svenskt Nåringsliv gett professorerna Per Thorell och Claes
Norberg i uppdrag att undersoka varfor vi i Sverige avviker på ett så markant sått från
omvårlden. Finns det någon forklaring till det och i så fall vilken.

Vilken betydelse  har revisionen for olika intressenter,  finns nyttan av revisionsplikt belagd och
vilka år kostnaderna år andra  frågor som tas upp.  Sårskilt intressant har vi funnit den
undersokning som Thorell  och Norberg  gjort  utifrån exemplet i England.

Slutsatsen som Svenskt Nåringsliv drar av innehållet i denna rapport år klar och entydig:
Aven Sverige behover avskaffa revisionsplikten for småbolag. Det synsått som man har i
England och som legat till grund for den avreglering som skett dår bor vara en bra forebild for
det arbetet.

Efter det att rapporten fårdigstållts har man nu åven i Danmark kommit med forslag om slopad
revisionsplikt for småforetag, vilket naturligtvis ytterligare styrker vår uppfattning om
nodvåndigheten av ett avskaffande.

Svenskt Nåringsliv

Carl-Gustaf  Buren  Kerstin Nyquist
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Sammanfattning

Inledning

1 Om man genom en i lag stadgad revisionsplikt for små aktiebolag far båttre ordning på
råkenskaperna, far båttre grund for ledningens styrning av verksamheten, far lagre kapitalkost-
nader, får lattare att få kredit, tigarna slipper personligt ansvar for skulderna och samhallet far
bra offentlig information från foretagen, båttre skattekontroll och effekttvare brottsbekampning
- och detta till ett lågt pris - ar det rått uppenbart att man bor uppstalla krav på revision aven i
små bolag. Men vad vet vi om revisionens for- och nackdelar i små bolag? Vet vi vad ne-
gleringen kostar små och medelstora foretag (SME)? Det ar detta som har vant vårt uppdrag att
utreda.

2 Få lander uppstaller krav på revision i alla aktiebolag. I dag år det bara de nordiska landerna
som har ett sådant krav inom EU (innan utvidgningen). I ovriga medlemslender har det antingen
aldrig funnits någon revisionsplikt for små bolag eller så har den tagits bort (England).

3 Av totalt  250 000 bolag i Sverige er bara 7 000 aktiebolag storre foretag enligt EU:s  defini-
tion.  Flertalet aktiebolag  har mycket  liten verksamhet med ett begransat antal anstållda. De allra
minsta foretagen ,  mikroforetag,  har vi defmierat som aktiebolag med hogst 3 miljoner SEK i
omsåttning. Det finns cirka 200 000 sådana aktiebolag i Sverige .  Sverige år således i allra
hogsta grad ett småforetagarland.

4 Vi har funnit att alla svenska intressenter verkar vara overens om att en allman revisions-
plikt år bra. Vi har också funnit att man inte vid något tillfålle som reglerna diskuterats narmare
analyserat revisionspliktens for- och nackdelar. Vi har blivit overraskade av att vi i Sverige så
lange har hållit fast vid en reglering som så markant avviker från den i vår omvårld. De motiv
som anforts for regleringen i lagstiftningen år att revisionsplikten år till nytta for bekampningen
av ekonomisk brottslighet och till nytta for agaren.

Revision

5 Granskningen av bokforingen och den externa rapporteringen - rakenskapsrevisionen - er
revisionens karnområde. Den lagstadgade revisionen i Sverige ar mer omfattande an i andra
lander genom att den aven omfattar forvaltningsrevision. Innehållet i revisionen år detsamma
oavsett storleken på aktiebolaget.

6 Revisoros rapporteringskrav avseende skatter och brott ar ett uttryck for att samhallet år
revisionspliktens kanske fråmste intressent. Genom kravet på forvaltningsrevision har man en-
kelt kunnat henga på denna samhallsinriktade rapportering på rakenskapsrevisionen.

7 En konsekvens av revisionsplikten år att det galler samma krav på oberoende vid revision i
såvål stora som små aktiebolag i Sverige. Aviserade skØningar av oberoendekraven både in-
ternationellt och i Sverige får dårfor genomslag i svenska SME. I ett land som inte har revi-
sionsplikt for SME uppkommer inte detta problem.

Avregleringen i England

8 I England avskaffades revisionsplikten for SME for tio år sedan. I dag omfattar undantaget
alla mindre foretag enligt EU:s maximalt tillåtna gransvården, cirka 900 000 bolag. Avregle-
ringen i England år ett resultat av en medveten regleringsfilosofi for småforetag, som innebar att
om inte nyttan av en tvingande regel kan visas vara stone en de kostnader regeln for med sig så
avskaffas regeln.

Svenskt  Mri ngsliv



5

9 Man uppskattar att 60-70 % av de bolag som omfattar av undantaget avstår från revision.
Formodligen år andelen betydligt hogre bland dem vi kallar mikroforetag.

10 Negativa konsekvenser av avregleringen - i princip samma frågor som kan aktualiseras i
Sverige - har diskuterats i England, men slutsatsen har vant att det inte finns några bevis for att
nackdelarna motiverar kostnaderna for revisionsplikten. Mot denna bakgrund har man efter det
att undantaget infordes hojt grånsvårdet tre gånger.

Intressenternas ny tt a av revisionsplikten

11 Fordelarna med att i lag fareskriva en revisionsplikt for alla bolag år att det kan vara ekono-
miskt rationellt med ett "standardkontrakt". Ett sådant kan gynna alla intressenter. Når man un-
dersaker nyttan med revisionsplikten måste man dock skilja mellan nyttan av en revisionsplikt
hos olika intressenter. Det år lått att konstatera att  ågarna  och  bolagsledningen,  som i många
mikroforetag år samma person, inte har någon nytta av en revisionsplikt. Om man vill ha revi-
sion kan man frivilligt vålja detta. En lagstadgad revision år dårfor i forsta hand till fordel for
samhållet, och i viss mån andra intressenter som av praktiska skål inte kan nå avtalslosningar
med bolaget.

12 Om  banken  kråver revision for att ge krediter kommer denna till på frivillig våg. Den blir en
kostnad for krediten hos bolaget och foljden av ett avtal mellan banken och bolaget. Sådana av-
tal år svårare att sluta med hela  borgenårskollektivet  och for dessa år det dårfdr enklare att moti-
vera en revisionsplikt. Vår genomgång visar dock att leverantorerna, liksom bankerna, i bety-
dande utstråckning anvånder sig av uppgifter från kreditupplysningsforetag om betalningsan-
mårkningar m.m. som grund for siva beslut. Revisionsplikten har tveklost ett vårde for dessa
intressenter men år enligt vår bedomning ett for trubbigt verktyg.

13 I valet mellan frivillig och tvingande revision i mikroforetag år det  samhallet  som år den
vinnande intressenten vid revisionsplikt. En forklaring år att kostnader for denna drabbar bola-
get och ågarna. Vår studie visar att det år ytterst osåkert vilka fordelarna år med en revisions-
plikt. Vad fangar man upp som man inte gor med en frivillig revision? Vi tror att den som har
for avsikt att undanhålla skatt eller begå brott knappast låter sig hindrar av revisionsplikten. Det
finns om inte annat ju andra foretagsformer att bedriva verksamheten i, som inte har revisions-
plikt!

14 For  skattemyndigheten  år det givetvis av stort varde att råkenskaperna år i god ordning.
Myndigheten kråver i dag in ett sårskilt underlag for taxeringen (SRU). Vi har svårt att bedoma
i vilken utstråckning reviderade årsredovisningar, som inte låmnas in till skattemyndigheten,
påverkar kvaliteten i detta underlag. Vi har i vart fall inte funnit något styrkt vårde av revisionen
i detta sammanhang.

Vad kostar  revisionsplikten?

15 For att beråkna vad revisionsplikten kostar, dvs. att uppstålla ett undantagslost krav på revi-
sion i alla aktiebolag, måste man forst forsaka beråkna vad en revision kostar. Vi har inte gjort
några sjålvståndiga egna undersolcningar av detta, men tagit del av andras undersokningar, ut-
låndskt material och intervjuat insiktsfulla personer. Vår bedomning år att revisionskostnaden,
exklusive andra tjånster från revisorn, i ett mikroforetag år 10 000 SEK per år.

Svenskt Na ringsliv
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16 Vad gåller de samhållsekonomiska kostnaderna for revisionsplikten så har dessa inte i något
sammanhang beråknats for svensk del. NUTEK har emellertid nu fått i uppdrag att beråkna den
administrativa bordan av årsredovisningslagen (ÅRL). Av deras kommande studie år det troligt
att man också kan få en uppfattning om revisionskostnaderna. Så år fallet i en dansk studie på
området från år 2004. Grundat på den danska studien och erfarenheterna av avregleringen av re-
visionsplikten i England beråknar vi de svenska samhållsekonomiska kostnaderna for revisions-
plikten i mikroforetag till 2 miljarder SEK per år. Detta år alltså kostnaden p.g.a. revisionsplikt
åven for de foretag som annars finte skulle vålja revision. Beråkningen grundas på antagandet att
70 % av mikroforetagen skulle utnyttja undantaget.

17 I beloppet ingår inte de kostnadsokningar for revisionen som de fiesta tror år oundvikliga
p.g.a. nya revisionsstandarder. Dessa har uppskattats till 0,5 miljarder SEK. Vi har inte forsokt
uppskatta kostnaden for reglerna p.g.a. att de inte år åndamålsenliga.

Tånkbara  konsekvenser om revisjonsplikten avskaffas

18 Fordelarna av en frivillig revision i mikroforetag år uppenbara. Det blir lågre kostnader for
foretagen om de får vålja revision når en sådan motiverad, t.ex. dårfor att banken ståller detta
som krav for en kredit. Vår bedomning år också att ett undantag från revisionsplikt i mikrofo-
retag kommer att leda till att mer åndamålsenliga redovisningstjånster kommer att utvecklas i fri
konkurrens på marknaden.

19 Nackdelarna av ett undantag från revisionsplikt faller i forsta hand på samhållet. Men efter-
som kostnaden p.g.a. regleringen år hog for foretagen måste man kunna visa att nyttan for sam-
hållet år minst lika stor. Några sådana bevis finns inte i dag. Risken år dårfor stor att foreståll-
ningen om revisionspliktens fordelar for skattekontrollen och brottsbekåmpningen helt enkelt år
grundlos. Att en stor del av vår omvårld inte anser att en revisionsplikt behovs i mikrofhretag
stårker denna misstanke.

20 En fråga som aktualiseras om man inte har revisionsplikt i mikrofdretag år om det behovs
andra kontroller och tjånster som ersåtter revisionen. Når undantaget från revisionsplikt infordes
i England tillkom samtidigt krav på oversiktlig revisorsgranskning (compilation report). Den
avskaffades dock efter några år, enligt uppgift dårfor att den ansågs obehovlig. I andra lånder,
t.ex. Tyskland, frans system med legitimering av vissa rådgivare som fyller funktionen av kvali-
ficerade konsulter till foretagen utan att vara revisorer. Vi tror att ett avskaffande av revisions-
plikten skulle kunna leda till att sådana tjånster utvecklas, om det finns ett behov hos foretagen
och samhållet. Det bor då nåmas att vi redan i dag vid sidan av revisorerna har ett system for
legitimering av redovisningskonsulter.

Revisionsplikt och andra regelfdrenklingar for småfdretag

21 En grundlåggande fråga från regleringssynpunkt år om man skall ha sårregler eller inte for
små foretag. Den svenska uppfattningen år att småfdretag inte skall sårregleras. Dårfor har vi
t.ex. inte en sårskild associationsform for små "aktiebolag". Revisionsplikten år i linje med detta
synsått. Alla aktiebolag skall i princip behandlas lika.

22 Vi menar att man bor ha sårregler for SME  dårfor att forhållandena i dessa så våsentligt
avviker från storre foretag. Vi har kunnat konstatera att utvecklingen utomlands går mot att man
i okad utstråckning arrvånder sig av sårregler for revision. Frågor som direkt har koppling till
revision år också redovisning och offentliggorande av årsredovisningar.

Svenskt  W ringsliv
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23 Bokforingsnåmndens projekt om åndrad inriktning på normgivningen for redovisningen i
onoterade foretag år dårfor av stort intresse åven for revisionspliktens omfattning. Vi anser
också att det finns behov av att se over kraven på publicering av årsredovisningar från mikrofo-
retag. I andra lånder finns också exempel på sårskilda skatteregler for mikroforetag, bl.a. i form
av formånligare avskrivningsregler (England). I Sverige diskuteras redan liknande forenklingar
for mikroforetag men tills vidare begrånsat till nåringsidkare i form av fysiska personer. Det kan
finnas anledning att åven se på mikrobolagen i detta sammanhang.

Slutsats

24 Om man tillåmpar den brittiska regleringsfilosofin år slutsatsen given. Det saknas tillråck-
ligt starka bevis for att håvda revisionspliktens fordelar gentemot dess kostnader. Då bor den
avskaffas. Men åven av andra skål bor man noga overvåga vad som motiverar en svensk sårre-
glering på detta område. Vi menar att det av många skål, svenska foretags konkurrenskraft
m.m., år efterstråvansvårt med likformighet i synsåttet i regleringen mellan olika lånder. Det år
svårt att se vilka sårskilda omståndigheter som skulle motivera en revisionsplikt i svenska fore-
tag når ett sådant krav inte uppstålls for jåmforbara foretag i andra lånder.

25 Mikroforetagen (och alla SME) år en speciell grupp foretag som kråver sårbehandling i
form av enkla och åndamålsenliga regler. Inte bara vad gålier revision. Dessa foretag behover
kvalificerade ekonomiska rådgivare men inte revision - om de inte sjålva vill. Vår slutsats år
dårfor att det nu år hog tid att revisionsplikten for små foretag avskaffas i Sverige, stegvis efter
engelsk modell. Ett forsta steg år att borja med mikroforetagen.

Svenskt N6ringsliv
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1 Bakgrund

1.1 Uppdraget
Denna utredning har gjorts på uppdrag av Svenskt Nåringsliv. Vårt uppdrag år att kartlågga for-
och nackdelar med en lagstadgad revisionsplikt i små svenska aktiebolag. Detta skall goras mot
bakgrund av den intemationella utvecklingen på området och med beaktande av de initiativ som
tagits på olika håll om regelforenklingar for småforetag. Uppdraget innefattar att komma med
ett stållningstagande till frågan om revisionsplikten i små bolag bor avskaffar eller inte.

1.2 Undersokningens frågestollningar och genomforande
Vårt material visar att det verkar finnas en bred uppslutning kring en lagstadgad revisionsplikt i
Sverige hos alla intressegrupper. Att revision år bra - for alla - verkar vara ett axiom. Och det år
lått att hålla med. Generellt måste det vara båttre med en revisionsplikt ån att inte ha någon.

Den centrala frågestållningen for oss år dock om nyttan av revisionsplikten overstiger kostna-
den. Aven om frågan år enkel att stålla år den inte lika enkel att besvara. For i de overvåganden
som gjorts, och som måste goras i frågan, ligger att det år fler ån bolaget och bolagets ågare som
har nytta av revisionen. Dåremot år det i alit våsentligt bolaget och bolagets ågare som far stå
for hela kostnaden.

Bland de svårigheter som en studie av detta slag stoter på år att motiven for regleringen år kort-
fattade och allmånt hållna. Dårtill år olika argument och avsedda effekter dåligt underbyggda
med fakta och har som regel inte heller foljts upp efteråt. Huruvida reglerna uppfyller uppstållda
mål och efterstråvade effekter kan dårfor sållan visas. Hur beinoter och granskar man t.ex. ett
argument som att revisionens preventiva effekter år så stora att en revisionsplikt alltid kan for-
svaras om man inte har några fakta rorande dessa effekter?

Mot denna bakgrund har en uppgift for oss varit att forsoka hitta undersokningar och gora be-
domningar som belyser revisionsregleringens positiva och negativa effekter. Aven om det finns
såvål svenska som utlåndska studier år frågoma många och av ganska olika slag. Vi har dårfor
inom ramen for undersokningen inte annat ån oversiktiigt kunna gora detta.

Aven om frågan om man skall ha revisionsplikt eller inte kan tyckas vara en begrånsad fråge-
stållning rymmer den såvål definitionsfrågor som strukturella problem. For att kunna diskutera
behovet av en lagstadgad revision måste man i vart fall kortfattat behandla vad som kallas revi-
sion och varfor man normalt gor en sådan. Man måste ha någon uppfattning om låmplig re-
gleringsteknik i valet mellan lagstadgad kontra frivillig revision, vilka intressenterna år och vil-
ken nytta de har av en revision i småbolag. Men vi vidgar perspektivet och behandlar också frå-
gan om ett avskaffande av den lagstadgade revisionen skulle innebåra en avsevård forenkling
for småforetagen.

Vad gåller litteraturen på området har vi gjort omfattande litteratursokningar sårskilt rorande
engelska forhållanden. Vi har begrånsat anvåndningen till sådant som ror den engelska avregle-
ringen av revisionsplikten. Vad gåller svenska forhållanden saknas studier som direkt beror hu-
vudfrågan for vår studie. Vi har forsokt att med hjalp av olika vetenskapliga studier och myn-
dighetsrapporter utvårdera argumenten och effekterna av revisionsplikten. Vi har kompletterat
detta material med intervjuer i Sverige och England. Vad gåller utlåndska forhållanden utanfor
England har det inte funnits tid att nårmare kartlågga regelverken och hur dessa praktiskt funge-
rar.

Svenskt Ndringsliv
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Vi har en kort litteraturlista i slutet av rapporten av vilken framgår det viktigaste och mest an-
vanda materialet. Men en rapport av detta slag kan aldrig innehålla helt fullgoda referenser till
relevant material. For detta år åmnet for omfattande och tiden for skrivandet for kort.

Som framgår av nåsta avsnitt finns en rad olika grånsvården for hur man bestammer vad som år
ett småforetag. Begreppet SME står dessutom for små och medelstora fdretag. Vi har valt att
såtta grånsen vid  3 miljoner SEK i omsåttning  och kallar dessa fdretag  mikroforetag.  Givetvis år
andra grånsvården fullt tånkbara, men som framgår av nåsta avsnitt fangar man genom detta
grånsvårde in en overvågande majoritet av alla svenska aktiebolag. Det år således av praktiska
skål låmpligt att diskutera frågan om revisionsplikt med utgångspunkt från forhållandena i dessa
fdretag.

Sammanfattning

• Vårt uppdrag har vant att kartlågga for- och nackdelar med lagstadgad revisionsplikt i små
svenska aktiebolag.

• Den centrala frågan i undersokningen år om nyttan av revisionsplikt overstiger kostnadema.
• Vi definierar småforetag som aktiebolag som har en omsåttning som understiger 3 miljoner

SEK. Dessa kallas  mikrofdretag.

2 Regeloversikt och svensk foretagsstruktur

2.1 Definition av små foretag
EU-kommissionen har i en rekommendation givit en definition av små och medelstora fdretag
(SME).'  Definitionen år inte tvingande fdr medlemsstatema utom vad galler  statliga stod  till
SMIE. Utover ett krav på oberoende ågarforhållanden ges fdljande storlekskriterier. For att råk-
nas till ett  SME  måste ett fdretag ha farre ån 250 anstållda och en omsåttning understigande 40
miljoner euro (360 miljoner SEK) eller en balansomslutning understigande 27 miljoner euro
(243 miljoner SEK).  Små foretag  år foretag med mellan 10 och 49 anstållda och en omsåttning
understigande 7 miljoner euro (63 miljoner SEK) eller en balansomslutning understigande 5
miljoner euro (45 miljoner  SEK).2 Till  mikroforetag  råknas fdretag med farre ån 10 anstållda.

Den nu angivna definitionen  anvånds inte på redovisnings -  och revisionsområdet .  Hår år det
hårde  och sjunde bolagsdirektiven ,  som reglerar skyldigheten att uppråtta års- och koncemre-
dovisning ,  som styr. Foljande grånsvården anvånds i direktiven.  Små foretag  år fdretag med
fane ån 50  anstållda och med en omsåttning understigande 7,3 miljoner euro  (65,7 miljoner
SEK) eller en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro  (32,8 miljoner  SEK).  Medel-
storaforetag  år fdretag med farre ån 250 anstållda samt en omsåttning understigande 29,2 mil-
joner euro  (262,8 miljoner SEK) eller en balansomslutning understigande 14,6 miljoner euro
(131,4 miljoner SEK). Dessa grånsvården far hojas med 10 % av medlemsstaterna.3

De gallande svenska grånsvårdena i årsredovisningslagen  (ÅRL) kommer till uttryck  i de s.k.
10/24-reglerna ,  vilka bl .a. innebår att foretag med fåne ån 10 anstållda och under 24 miljoner
SEK i omsåttning inte behover låmna vissa upplysningar och finte uppråtta koncernredovisning.
Lagstiftningen innehåller ingen definition av medelstora foretag.

1 96/280/EG.
2 I samtliga fall har vi områknat 1 euro till kursen 9 SEK.
3 Angivna varden år de maxvården som foljer av Rådets direktiv 2003/83/EG 13 maj 2003
(åndringsdirektivet).
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Justitiedepartementet har nyligen låmnat ett  forslag till åndringar i existerande grånsvården, bl.a.
med  anledning av att EU åndrat i bolagsdirektiven  (år 2003).4 Forslaget innebur att Sverige
avpassar sig till EU:s regleringsteknik med  tre grånsvården,  varav hogst ett far overskridas for
att ett bolag skall vara ett  mindre  foretag.  Overskrids två grånsvården år benåmningen  storre fo-
retag .  Dåremot utnyttjas inte EU :s maxvården.  Sverige har valt grånsvårdena 50 anstållda, 50
miljoner SEK i omsåttning och 25 miljoner SEK i balansomslutning.

Till detta kan låggas att Bokforingsnåmnden (BFN) bedriver ett arbete med att forenkla och an-
passa redovisningsreglerna for de onoterade foretagen. BFN anvånder fyra kategorier foretag.
Kategori  I  år enskilda nåringsidkare och handelsbolag med en omsåttning understigande 3 mil-
joner SEK. Kategori 2 år mindre foretag enligt den definition som foreslås av Justitiedeparte-
mentet ovan. Kategori 3 år storre foretag enligt samroa definition och kategori 4 onoterade fo-
retag som skall tillåmpa internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Tabell :  Defini tion av små foretag s

ÅRL småforetag Fjårde dir. små-
fdretag

EU rek. Småfd-
retag

EU rek. mikrofd-
retag

Anstållda 10 (50) 50 50 10

Balansomslutning -- (25) 32,8 45 --

Omsåttning 24 (50) 65,7 63 --

Alla belopp i SEK (miljoner SEK). Inom parentes anges forslaget till nya regler i ARL

Som foijer av inledningen har vi valt att anvånda grånsen på 3 miljoner SEK i omsåttning for att
definiera mikroforetag. Dessa foretag - oavsett foretagsform - framtråder enligt vår mening som
en sårskild kategori foretag.

2.2 Antalet  svenska småforetag
I Sverige finns i dag cirka 250 000 aktiebolag 6 Vi har dock haft svårt att hitta tillforlitlig stati-
stik for att nårmare analysera dessa foretag. Denna brist på underlag har bekråftats av flera per-
soner som vi pratat med.

En omståndighet som framkommit i vårt arbete år att ett betydande antal av dessa foretag inte
har några anstållda eller år vilande. Det kan rora sig om så många som 20-25 % av samtliga ak-
tiebolag, kanske cirka 60 000 bolag. Uppskattningsvis år av de "aktiva" foretagen cirka 140-150
000 mikroforetag enligt vår definition. Detta innebur att 80-85 % av alla aktiebolag faller mom
grånsen for vad vi kallar mikroforetag.

Våra beråkningar har stod i de beråkningar som redovisas i promemorian från Justitiedeparte-
mentet .7  Av denna framgår att  om man  tillåmpar de nya grånsvårdena beråknas endast 2,7 % av
alla aktiebolag vara  storre foretag.  Uppgi fterna grundas på taxeringsuppgifter år 2001 .  Det ror
sig om cirka 7 000 aktiebolag .  Mindre foretag  enligt den nya definitionen i promemorian skulle
dårmed vara cirka 240 000 aktiebolag.

4 Justitiedepartementet, promemoria, Forenklade redovisningsregler, m.m., 29 november 2004 (citeras
Justitiedepartementet 2004).
s Nuvarande regel i ÅRL innebur att båda grånsema måste underskridas. De foreslagna reglerna i ÅRL
som anges i parentes liksom ovriga EU-regler grundas på synsåttet att hogst ett vårde får overskridas for
att ett bolag skall vara småforetag etc. Mikroforetag definieras utifrån endast ett grånsvårde.

6 Enligt SCB:s fdretagsregister farms i maj 2004 242 485 aktiebolag.
7 Justitiedepartementet 2004 s. 74.
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Som jåmforelse kan nåmnas att antalet s.k. 10/24-bolag i dag bedoms vara cirka 35 000.8 Ett
annat grånsvårde som anvånds i dag, bl.a. for att bestamma nivån på revisorns kompetens, år
1 000 prisbasbelopp/200 anstållda. Av promemorian framgår att 4,2 % av aktiebolagen, cirka
11 000 bolag, ligger ovanfor dessa grånsvården.

2.3 Revisjonsplikt  inom  EU och Norden
I detta avsnitt beskriver vi i vilken utstråckning det kråvs revision av SME inom EU och de nor-
diska lånderna.

2.3.1 EG-råtten

Artikel 51 EG:s fjårde bolagsdirektiv9 foreskriver obligatorisk revision av foretagens årsbokslut
och en granskning av forvaltningsberåttelsen. Direktivet år tillåmpligt på sådana foretagsformer
i vilka delågaransvaret år begrånsat, dvs. aktiebolag eller motsvarande utlåndska associationer
samt handels- och kommanditbolag vilkas samtliga obegrånsat ansvariga delågare år antingen
aktiebolag eller andra bolag med begrånsat ansvar.

Medlemslånderna har dock enligt artikel 51 rått att  undanta  småforetag från revisionsplikt
(hogst 50 anstållda 7,3 miljoner euro i omsåttning, 3,65 miljoner euro i balansomslutning).10 Det
har håvdats att undantaget infordes i direktivet for att underlåtta for medlemslånder som t.ex.
Tyskland och flera lander kring Medelhavet, som vid tiden når direktivet antogs hade for få
kvalificerade revisorer for att det skulle vara mojligt att genomfara revision i alla små aktiebo-
lag." Oavsett vilka skålen var for undantag vid infarande av direktivet kan konstateras att man
dårefter inte inskrånkt undantagen utan tvårtom genomfort hojningar av grånsvårdena.

2.3.2 Undantag  i de "gamla "  medlemslånderna (utom  Norden)

Samtliga "gamla" medlemslånder inom EU utom de nordiska gor undantag från revisionsplikt
for foretag som omfattas av EG:s fjårde bolagsdirektiv.12 Med "gamla" medlemslånder menas
de som var medlemmar fore den senaste utvidgningen av EU år 2004.

Hår redovisas grånsvården for undantag for de fdretagsformer som omfattas av EG-direktivet.'3
For att ett foretag skall undantas måste två av tre varden understiga grånsvårdena i direktivet.
Man bor notera att aven andra fdretagsformer (handelsbolag med fysiska personer som ågare,
enskilda firmor mfl.) kan vara undantagna från krav på revision i medlemslåndema.

Land Tillgångar
euro

Omsåttning
euro

Antal
anstållda

Foretagsformer

Belgien 2 450 000 4 900 000 50 Privata AB
Handelsbola

England 3 650 000 7 300 000 50 Privata AB
Handelsbola

Frankrike 1 550 000 3 100 000 50 Privata AB
Handelsbola

Grekland 1 450 000 2 900 000 50 Publika AB
Privata AB
Handelsbola

8 Justitiedepartementet 2004 s. 77.
9 78/660/EG.
10 Se avsnitt 2.1 angående definitionen av småforetag i fjårde bolagsdirektivet.
" Edwards 1999 s. 154.
12 Uppgift saknas angående de nya medlemslåndema.
13 Kållor: DTI, Raising the Thresholds, Consultation Document july 2003, s. A-1 f (citeras DTI juli 2003)
och DTI, pressmeddelande 19 november 2003. Uppgiftema avser år 2003 och såvift galler England år
2004. Vi har inte hittat andra sammanstållningar over grånsvårdena och finte heller uppdaterade Biffror.
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Land Tillgångar Omsåttning Antal Foretagsformer
euro euro anstållda

Irland 1 904 000 317 000 50 Publika AB
Privata AB
Handelsbola

Italien 1 550 000 3 100 000 50 Publika AB
Privata AB
Handelsbola

Luxembourg 3 125 000 6 250 000 50 Publika AB
Privata AB
Handelsbola

Nederlånderna 3 500 000 7 000 000 50 Alla juridiska personer som drivs i
vinsts e

Portugal 1 450 000 2 900 000 50 Privata AB
Handelsbola

Spanien 2 374 000 4 748 000 50 Publika AB
Privata AB
Handelsbola

Tyskland 3 438 000 6 875 000 50 Stone AB (AG)
Mindre AB (GmbH)
Handelsbola

Osterrike 3 125 000 6 250 000 50 Privata AB
Handelsbola

Som framgår av tabellen varierar utnyttjandet i forhållande till maximalt tillåtna grånsvården
enligt EG-direktivet. Några lander, framfor allt Luxembourg, Nederlånderna och England, lig-
ger nåra eller på maximalt tillåtna grånsvården.

England intar en sårstållning dårfor att man haft full revisionsplikt men avskaffade den år
1993.14 Vi återkommer till effekterna av detta senare i rapporten. Notabelt i ovrigt år att stora
lånder som Tyskland och Frankrike aldrig haft full revisionsplikt. Detta trots att revisorer i dessa
lander under vissa forutsåttningar år skyldiga att i samband med revision rapportera brott. Detta
tycks vara ett viktigt argument for revisionsplikt i Sverige, men det har. inte motiverat revisions-
plikt i SME i andra medlemslånder.

En konsekvens av man inte har revisionsplikt år att foretag frivilligt kan låta sig revideras. Vi
har inte systematiskt undersekt i vilken utstråckning det sker, bortsett från England. En annan
konsekvens av undantag från revision år att det kan uppstå en marknad for konsulttjånster till
småforetag, som levereras av andra ån revisionsbyråer. Ett exempel år Tyskland. Mindre bolag
anlitar ofta kvalificerade redovisnings- och skattekonsulter (s.k. Steuerberater) som skoter bok-
foringen och/eller uppråttandet av årsredovisningen, skattedeklarationer m.m. For att bli Steuer-
berater kråvs att man klarat ett kunskapsprov (som åven en revisor måste ha klarat innan denne
skriver provet for att bli auktoriserad).

2.3.3 De  nordiska lånderna
De nordiska lånderna (Danmark, Finland, Norge och Island) intar en sårstållning, genom att det
kråvs revision i samtliga aktiebolag oavsett storlek. Full revisionsplikt framstår dårfor som ett
nordiskt sårdrag. Vi har inte nårmare undersekt skålen till att man har likartade krav i Norden,
men det forefaller tånkbart att det bl.a. kan bero på likheter i aktiebolagsråtten.

14England år dock inte unikt. Irland hade full revisionsplikt fram till år 2000, når undantag infordes.
Grånsvårdet hojdes år 2003.
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Det har dock lagts ett forslag i Finland om att avskaffa revisionsplikten i små aktiebolag. For-
slaget år under bearbetning. En proposition våntas under år 2005. De foreslagna granserna for
revisionsplikt skulle vara:

- balansomslutning 200 000 euro (1,8 miljoner SEK)
- omsåttning 300 000 euro (2,7 miljoner SEK)
- anstållda 5

Sammanfattning

• Med de nya grånsvårdena i ÅRL år bara 7 000 svenska aktiebolag stove foretag. Ovriga bolag -
240 000 - år mindre foretag.

• Vi har uppskattat att 200 000 aktiebolag i Sverige år mikrofdretag.
• EU medger att SME undantas från revisionsplikt utifrån vissa grånsvården avseende storlek (omsått-

ning, balansomslutning och antal anstållda).
• Samtliga "gamla" medlemslånder inom EU undantar SME från revisionsplikt i varierande grad.
• I Norden gåller ånnu så långe krav på revision i alla aktiebolag.
• I Finland har man fdreslagit att mindre aktiebolag skall undantas från revisionsplikt.

3 Regleringen

3.1 Omfattningen av den lagstadgade revisionsplikten i Sverige
Beståmmelse rna  om vilka foretag som skall revideras år både detaljrik och stundtals onodigt
komplicerad. Utan att ge anspråk på fullståndighet ger vi hår en oversikt over vad som gåller.
Forst kan då konstateras att vi i dag har revisionsplikt på tre nivåer i svensk rått (begreppen år
vår egna). Dessa år:

• Icke yrkesmessig  revision .  Detta år revision som kan  utforas av  andra an yrkesrevisorer.
Dessa personer behover inte uppfylla utbildningskrav m.m. for att vara revisorer och
står inte heller under tillsyn .  Dåremot gåller vissa generella krav på deras kompetens
och låmplighet.

• Kvalificerad  revision 1.  Hårmed menas revision som utfors av en auktoriserad eller
godkånd revisor som står under tillsyn.

• Kvalificerad  revision 2.  Den tredje nivån år kvalificerad revision som utfors av en
auktoriserad eller godkånd revisor  med revisorsexamen .  Detta krav anvånds framfor allt
i vissa storre foretag.15

De generella reglerna om revisionsplikt finns i dag i 2 § revisionslagen (RevL). Dessa regler
gåller om inte sårskilda regler for revision finns i annan lagstiftning, vilket t.ex. år fallet i aktie-
bolagslagen (ABL). Regeln i RevL anknyter till foretag som enligt 6 kap. 1 § bokforingslagen
(BFL) år skyldiga att avsluta bokforingen med en årsredovisning. Mot bakgrund av den svenska
regleringens konstruktion uppstålls krav på kvalificerad revisor i vissa foretag, bl.a. vissa han-
delsbolag, 12 § RevL. I likhet med reglerna i ABL uppstålls också sårskilda krav på revision i
stove foretag (kvalificerad revision 2 ovan).

is Vissa åndringar fdreslås  i dessa regler,  se Justitiedepartementet  2004 s. 92.
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Ett  aktiebolag  måste ha en kvalificerad revisor,  dvs. en auktoriserad eller godkånd revisor, 10
kap. 11  § ABL. Vissa  storre aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor eller godkand revisor
med revisorsexamen ,  10 kap. 12 § ABL.  Detta gåller bolag med en balansomslutning oversti-
gande 1 000 prisbasbelopp och med  fler ån 200 anstållda,  eller om bolaget år borsnoterat. Detta
krav kan också uppstållas i mindre bolag om minst 10  %  av ågarna begår det, 10 kap. 15 §
ABL.

Lagen om  ekonomiska  foreningar  (LEF) uppståller krav på revision ,  men accepterar icke yr-
kesmåssig revision ,  8 kap. LEF. Bara om det år en storre forening (1 000 prisbasbelopp/200 an-
stållda)  kråvs kvalificerad revisor,  8 kap. 5 § LEF.  Ovriga regler år i princip desamma som for
aktiebolag.

Aven  bostadsrattsfdreningar  har krav på  revision, men hår kråvs ingen yrkesmåssig revision i
annat fall  an  når lånsstyrelsen  forordnar  en kvalificerad revisor, 9 kap.  26 § bostadsråttslagen
(BRL).

Revisionsplikten i den inledningsvis nåmeda RevL år kopplad till innehållet i 6 kap. I § BFL,
vilket i korthet innebår foljande. Utover redan berorda associationer16 år foljande foretag
revisionspliktiga: a) handelsbolag med juridiska personer som ågare och b) storre s.k. boksluts-
foretag (foretag som har fler ån 10 anstållda och en balansomslutning hogre ån 24 miljoner
SEK; s.k. 10/24-foretag). Bokslutsforetag år bl.a. samtliga aktiebolag. Denna senare regel inne-
bår vidare att bl.a. stone  handelsbolag  år underkastade revisionsplikt. Dock kråvs ingen kvalifi-
cerad revisor forrån handelsbolaget år så stort att det omfattas av 13 § RevL. Enkelt?

Vad gåller  stiftelser  år huvudregeln i 6 kap.  I § BFL att stiftelser som år bokforingsskyldiga en-
ligt 2 kap. 3 § BFL skall  uppråtta årsredovisning .  Sådana blir dårmed revisionspliktiga .  Hit råk-
nas (i korthet)  stiftelser a) om tillgångamas vårde overstiger 10 prisbasbelopp , b) som bedriver
nåringsverksamhet c), insamlingsstiftelser d), kollektivavtalsstiftelser e), som bildats av eller
tillsammans med stat,  kommun eller landsting samt,  f) vissa pensionsstiftelser .  Det viktigaste i
detta sammanhang år att storre stiftelser  (med tillgångar over 10 prisbasbelopp)  och nåringsdri-
vande stiftelser alltid skall uppråtta en årsredovisning som skall revideras.

Av stiftelselagen (SL) foljer att alla stiftelser skall ha revisor, 4 kap SL. Kopplingen till BFL
finns i 4 kap. 4 § SL. Av denna beståmmelse framgår nåmligen att en stiftelse skall ha en kvali-
ficerad revisor om man enligt 6 kap. 1 § BFL år skyldig att uppråtta årsredovisning. Samma
hoga krav på kvalificerad revisor gåller i stiftelser som i andra associationer om det år fråga om
en storre stiftelse (1 000 prisbasbelopp/200 anstållda). Vissa sårregler finns också, t.ex. att till-
synsmyndigheten har rått att utse kvalificerad revisor. Man kan sammanfatta kraven med att
vissa storre stiftelser samt stiftelser med kvalificerad verksamhet (enligt 6 kap. I § BFL) skall
ha kvalificerad revisor.

Sammanfa ttning

• Alla aktiebolag skall ha en kvalificerad revisor.
• Stone aktiebolag skall ha en kvalificerad revisor med revisorsexamen.
• I mindre aktiebolag kan 10 % av ågarna stålla samma krav.

16 Finansiella fdretag behandlas inte hår.
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3.2 Den svenska lagstiftningens overvåganden om revisionsp likt
Krav på revision av ett aktiebolag uppstålldes redan i 1895 års ABL Man måste dock vara med-
veten om att revision vid denna tid var något annat ån i dag och att det då inte fanns en etablerad
yrkeskår av revisorer. Men regleringen var startpunkten på framvåxten av dagens revisionsin-
stitut.' 7

1944 års ABL inneholl den forsta "modema" regleringen av revision.18 Nåsta steg i regelutveck-
lingen var tillkomsten år 1973 av en statlig tillsyn och auktorisation av revisorer - Kommers-
kollegium (KK). Då åndrades reglerna aven i andra avseenden, bl.a. infordes det s.k. anståll-
nings(5rbudet.' 9

1107  § 1944 års ABL uppstålldes krav på  auktoriserad revisor  om a) aktiekapitalet var 2 miljo-
ner SEK eller mer eller b) om bolagets vårdepapper var borsnoterade. Auktoriserad revisor eller
godkånd granskningsman skulle också utses om detta foreskrevs i bolagsordning eller kråvdes
av 10 % av ågarna. Ovriga bolag kunde ha en icke yrkesmåssig revisor.

Enligt forarbetena till 1975 års ABL var det inte mojligt att krava auktoriserad revisor eller god-
kånd granskningsman i alla aktiebolag eftersom det inte fanns tillråckligt många sådana att
tillgå. Små bolag ansågs kunna revideras utan de specifika krav som uppstålldes på en auktori-
serad revisor eller godkånd granskningsman. Ett legalt krav på att anvånda sådana (kvalifice-
rade) revisorer ansågs kunna medfora  onodiga kostnader  for dessa bolag.20 Det bor nåmnas att
dagens  forvaltningsrevision  infordes i 1975 års ABL.21

I 1975 års ABL infordes dels ett krav på auktoriserad revisor eller godkånd granskningsman for
bolag med ett bundet eget kapital på 1 miljon SEK, dels ett krav på auktoriserad revisor om till-
gångamas varde oversteg 1 000 basbelopp och antalet anstållda var fler ån 200 (eller om akti-
erna var borsnoterade). Ovriga kunde ha en icke yrkesrevisor (lekmannarevisor). Dessa stor-
lekskriterier, då i 10 kap. 3 § ABL, år i princip desamma som gålier i dag, se 10 kap. 12 § ABL.

Kravet på kvalificerad revision (revisionsplikt) i alla aktiebolag infordes 1 januari år 1983.
Kvalificerade revisorer var auktoriserade revisorer och godkånda revisorer. Kravet på auktorise-
rad revisor i vissa storre foretag kvarstod. Icke yrkesrevisors kunde utses vid sidan av en kvali-
ficerad revisor. Lagåndringen hade foregåtts bl.a. av ett forslag från BRÅ och en utredning av
KK.

Den nåmnda utredningen från KK, som avsåg forhållandena år 1981, visade bl.a. att det skulle
finnas tillråckligt med kvalificerade revisorer att tillgå, om man valde att infora en allman kvali-
ficerad revisionsplikt. Den visade också att kvalificerad revisor redan fanns i 50 % av alla bolag
med mindre ån 50 000 SEK i aktiekapital och i 70 % av bolag med ett aktiekapital over 50 000
SEK.

17Reglernas innehåll och debatten om revisorernas utbildning, kompetens och oberoende redovisas
utfdrligt i Sjostrom 1994 s. 32 ff.
18 A.a. s. 87 ff.
19 A.a. s. 93 ff.
20 SOU 1971:15 s. 255 f. Utredningen ågnade sedan betydande moda åt att bestånuna hur man skulle
bestamma storlekskriterierna for de bolag som skulle ha auktoriserad revisor , se a.a. s. 256 ff och
Sjostrom 1994 s. 119 ff.
21Sjostrom 1994 s. 125.
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En arbetsgrupp inom BRÅ rekommenderade att krav på kvalificerad revisor på sikt skulle info-
ras for alla aktiebolag.22 Det fremsta hindret mot detta forslag ansågs vara  tillgången på
kvalificerade revisorer.  Motivet till forslaget var att det var inte bolag med revisionsplikt som
var mest utsatta når det gallde ekonomisk brottslighet utan ofta små bolag med litet aktiekapital
som bildats for att ge grundaren frihet från personligt betalningsansvar och en skylt utåt.23
Denna slutsats  ansågs ha stod i en rapport av Kedner om foretagskonkurser. En effektiv och
sakkunnig revision aven i de minsta bolagen var enligt gruppen av betydelse bl.a. som ett led i
åtgårder for att forhindra och motverka uppkomsten av sådana foreteelser som gruppens arbete
tog sikte på, dvs. ekonomisk brottslighet.24 Gruppen konstaterade att många foretag anvånde
kvalificerad revisor frivilligt och att kvalificerad revisionsplikt borde åvila all ekonomisk verk-
sam av betydelse.25 Arbetsgruppen redovisade  inga overvåganden om kostnaderna  for
småforetagen och inte heller vilken bedomd nytta en generell kvalificerad revisionsplikt kunde
ha for småforetagen. Argumenten rorde endast den ekonomiska brottsligheten.

Eftersom KK:s utredning visat att det nu fanns tillreckligt med kvalificerade revisorer kunde re-
geringen foreslå nya regler for revision, med vissa overgångsregler for aldre bolag. Av forarbe-
tena framgår att det sedan en tid funnits en stark onskan om att det borde kråvas kvalificerad re-
visor i alla aktiebolag.26 De  skål som anfordes  for forslaget er i princip citerade av Aktiebolags-
kommitten vid den senaste oversynen av frågan (se nedan).

Frågan  om revisionsplikt har sedan berorts men inte vidare utretts av flera statliga utredningar.
Ett sådant exempel år Revisorsutredningen som bl.a. hade att overvega vilken kompetens de re-
visorer skulle ha som utforde lagstadgad revision.27 Forslagen hade sin grund i fjerde
bolagsdirektivets krav på lagstadgad revision och kraven i revisorsdirektivet om revisorns trom-
petens. Utredningen hade inte att beakta frågan om revisionsplikt men det år alldeles uppenbart
att det finns en koppling. Onodigt hoga krav på kompetens hos revisom fordyrar revisionen. Om
revisionsplikten varit inskrånkt till storre aktiebolag hade många av de problem som utred-
ningen brottades med inte funnits. Att den obligatoriska revisionsplikten for alla aktiebolag var
ett problem vid utformningen av kompetenskraven kommer bl.a. till foljande uttryck: "Med
denna utgångspunkt bor den slutsatsen kunna dras att revisionsdirektivets minimikrav innebar
att de små foretagen kommer att tvingas anlita revisorer med en i forhållande till revisionsupp-
giften vål tilltagen utbildning."28 Ekonomiska skål talade derfor for att man anvånde direktivets
minimikrav i lagstiftningen.

Senaste gangen som revisionsplikten som sådan direkt var foremål for overveganden var i Ak-
tiebolagskommittens arbete.29 Kommitten, som inte fdreslog några endringar i regelverket,
konstaterade kortfattat och utan egen analys att såvål tigarna som det allmanna hade behov av en
kompetent kontroll av bolagen.30 Man hånvisade till fdrarbetena till 1983 års lagstiftning, då
revisionsplikten infdrdes, och anforde samma argument som då, namligen att revisionsplikten
var av stor betydelse for bekåmpning av  ekonomisk brottslighet  och kunde vara till stor  nytta for
ågarna  for att uppmerksamma ekonomiska problem (inte minst i de mindre bolagen).

22BRÅ PM 1978:2, Revisoms verksamhet.
23A.a. s. 36.
24A.a. s. 37.
25A.a. s. 40.
26Prop. 1981/82:171 s. 8.
27 SOU 1993:69.
28 A.a. s. 275.
29 SOU 1995:44.
30 A.a. s. 213 f.
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Aktiebolagskommitten uppmårksammade att EG.s fjårde bolagsdirektiv gav medlemsstaterna
rått att undantag små bolag från revision, och att detta undantag utnyttjats av flera stater, men
konstaterade att man var  tvekram till vardet av att inskranka revisionsplikten.  De skål som man
var tveksam till var kostnaden for bolagen och att behovet av kontroll från ågarnas sida inte år
så påtaglig når de år verksamma i bolaget.3'

Av sårskilt intresse for vår utredning år att Aktiebolagskommitten i betånkandet gav en oppning
for enklare och billigare revision i SME - med hånvisning till forarbetena till 1975 års ABL -
genom att såga att god revisionssed ger utrymme for att  beakta sarforhållanden i mindre bolag
når man utformar regler for revision i dessa foretag. Kommitten menade att det år upp till bran-
schen att beakta detta.32

Den svenska revisionspliktens vara eller inte vara har indirekt aktualiserats till foljd av en pro-
memoria  från Justitiedepartementet år 2003 33 I denna promemoria foreslogs ett  s.k .  byråjav,
med vilket menas att den som år verksam i lamma foretag som den som bitråder bolaget med
bokfo ringen inte kan vara revisor .  Sådana s.k. kombiuppdrag år i dag mycket vanliga .  Prome-
morian har orsakat kritik från revisionsbranschen och lett till en diskussion kring revisionsplik-
ten i små bolag.

I forslaget till forenklingar, av redovisningsreglema  från Justitiedepartementet gors ingen for-
nyad provning av revisionsplikten i små aktiebolag  trots  frågans uppenbara koppling till de nya
forenklade  redovisningsreglerna .34 Dåremot aviseras en oversyn av kravet på revision i mindre
stiftelser.

Sammanfattning

• Revisionsplikt i samtliga aktiebolag infordes år 1983 sedan en utredning visat att det fanns
tillråckligt många kvalificerade revisorer att tillgå.

• De motiv som angavs for revisionsplikt var nyttan vid bekåmpning av ekonomisk brottslig-
het och nyttan for ågama.

• Samma motiv upprepades av Aktiebolagskommitten år 1995.
• Kommitten uttalade då att lagen gav utrymme for enklare och billigare revision i små aktie-

bolag, och att detta var upp till revisionsbranschen att hantera.

4 Revisionens  innehall och-intressentkrets

4.1 Inledning
Revisionens kårnområde år granskning av råkenskaper. Detta år utgångspunkten internationellt.
I Sverige har vi dock en mer vidstråckt syn på vad som omfattar av revision. Vi skall i det fol-
jande beskriva huvuddragen i de svenska kraven på revision. Detta år nodvåndigt for att forstå
effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten i SME.

31 A.a. s 214.
32

A.st.
33Justitiedepartementet, promemoria, Några frågor om revision, 25 juni, 2003 (citeras
Justitiedepartementet 2003).
34 Justitiedepartementet 2004 s. 91.
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4.2 Revisionsverksamhet
Den allmanna ramen for en kvalificerad revisors verksamhet anges i 2 § p. 7 revisorslagen (RL)
dår begreppet  revisionsverksamhet  definieras. Enligt denna definition omfattar revisionsverk-
samhet granskning av forvaltning eller ekonomisk information som foljer av fdrfattning, bo-
lagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som
år avsedd att utgora bedomningsunderlag aven for någon annan ån uppdragsgivaren. Dessutom
omfattas rådgivning  eller annat  bitrade som foranleds av granskningen (revisionsrådgivning).

Utifrån denna definition kan man dela in revision i:

• lagstadgad revision
• lagstadgade tillåggsuppdrag
• avtalsmassiga tillaggsuppdrag till revisionsklient
• annan granskning

I det fdljande koncentrerar vi oss på den lagstadgade revisionen och lagstadgade tillåggsupp-
drag.

4.3 Intressentkretsen
Upprinnelsen till bolagsrevisionen var fråmst ågarnas behov av kontroll over bolagsledningens
forvaltning av bolagets verksamhet. Detta manifesteras av att det år bolagsståmman som våljer
revisorer.

Revision i Sverige anses dock utfdras inte bars for ågarnas rakning utan aven for andra intres-
senter såsom samhallet, anstållda och ovriga borgenårer.35 Den svenska synen på revisionens in-
tressenter bygger på en intressentmodell som år tåmligen vid.36

Andra intressenter ån ågarna kan ha nytta av den revision som utfors for ågarnas rakning.
Granskning av t.ex. redovisning fyller givetvis också en funktion i fdrhållande till samhallet,
borgenårer m fl. Lagstiftaren har dock gått långre ån så. Delar av det som ingår i lagstadgad re-
vision i ABL skall tillgodose  vissa  intressenters behov av granskning och rapportering. Vi ut-
vecklar frågan i avsnitt 4.5.

4.4 Oberoende revision
Med krav på revision foljer ett krav på att revisorn skall vara oberoende. Kravet på oberoende
tjånar till att såkerstålla att revisionen ger okad tilltro till granskningen.37 Revisom får inte miss-
tånkas ha intressen som gor att han skulle kunna tånkas underlåta att rapportera felaktigheter
som han upptåcker vid revisionen. Oberoendehot kan uppstå t.ex. om revisom skoter bolagets
bokforing eller såljer konsulttjånster till bolaget, samtidigt som han skall revidera det.

Många uppfattar oberoendefrågan som ett problem sårskilt i publika fdretag. Senare års redo-
visningsskandaler i publika fdretag (Enron, Worldcom m.fl. ) har satt fokus på frågan. Regelut-
vecklingen i USA och inom EU i riktning mot tuffare oberoenderegler år i allt våsentligt be-
tingad av fdrhållandena i sådana fdretag. Eftersom många medlemslånder inom EU undantar
SME från revisionsplikt påverkas de overhuvudtaget inte av denna utveckling.38

35 Se t.ex. prop. 1975:103 s. 244.
36 Diamant 2004 s. 100.
37 Diamant 2004 s. 21.
38 Se Diamant 2004 angående den internationella regelutvecklingen.
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I Sverige gåller samma oberoenderegler i lag for revisorer i alla aktiebolag.39 Någon skillnad
gors inte mellan t.ex. aktiebolag med en ågare och publika foretag. Detta år en konsekvens av
revisionsplikt for alla aktiebolag. Skårpningar av oberoendekrav far dårfor effekt också på revi-
sionen i småbolag. Ett tydligt exempel på detta år forslaget om byråjåv

40

4.5 Lagstadgad revision

4.5.1 Vad  ska ll  granskas?
I ett aktiebolag skall revisorn enligt 10 kap. 3 § ABL granska:

• bolagets årsredovisning och bokforing, och
• styrelsens och verkstållande direkterens forvaltning, och
• om bolaget år moderbolag, koncernredovisningen och koncernforetagens inberdes

forhållanden

Det finns en koppling mellan  revision och de rapporter som styrelsen skall låmna i form av års-
redovisning  (råkenskapsrevision)  och forvaltningsberåttelse  (forvaltningsrevision ).  I detta sam-
manhang bor framhållas att  medlemslånderna  i EU far undanta  småforetag  från skyldighet att
låmna forvaltningsberåttelse .  Grånsvårdena for undantag år desamma som for undantag  från re-
visionsplikt4'  Sverige har inte utnyttjat mojligheten till undantag.42

Beståmmelsen i 10 kap. 3 § ABL ger dock ingen klar bild over hur omfattande forvaltningsrevi-
sionen år. Den tåcker inte bara den information som låmnas i forvaltningsberåttelsen. For att
forstå råckvidden på forvaltningsrevisionen måste man titta på vad revisorn skall uttala sig om i
revisionsberåttelsen, se nedan avsnitt 4.5.3.

Forvaltningsrevision på det sått som foreskrivs  i ABL finns bara i Sverige och Finland.43
Forvaltningsrevision enligt svensk modell år således en nationell påbyggnad .  Fortroendekom-
missionen foreslog for ovrigt att dessa regler skulle ses over mot bakgrund av dess internatio-
nella sårart.44

4.5.2 Hur  ska ll  granskningen ske?
Granskningen av redovisning och bokforing samt forvaltning skall vara så ingående och omfat-
tande som god revisionssed kråver, 10 kap. 3 § ABL. Lagstiftaren har inte sjålv preciserat hur
granskningen skall ske. Det har vant en medveten lesning från lagstiftarens sida, for att revisio-
nen skall kunna utvecklas i takt med forandringar och ta hånsyn till olika forhållanden i fore-
tag.45

39 Såvitt gåller aktiebolag kommer kraven på revisorers oberoende framfor alit till uttryck dels i
jåvsreglerna i 10 kap. 16 § ABL, dels i 20 och 21 §§ RL.
40Se avsnitt 3.2 angående forslaget.
41 Artikei 46 EG:s fjårde bolagsdirektiv.
42Se angående forvaltningsberttelsens innehåll prop. 2004105:68.
43 Moberg 2003 s. 122.
44 SOU 2004:47 s. 250 ff.
45Jfr SOU 1971:15 s. 266.
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I praktiken år det FAR som genom revisionsstandarder avgor hur granskningen skall genomfo-
ras. FAR har sedan 1970-talet publicerat rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor.
Från och med 1 januari 2004 galler Revisionsstandard i Sverige (RS). Den ersåtter rekommen-
dationen Revisionsprocessen som trådde i kraft år 1991. RS bygger på IFAC:s internationella
revisionsstandarder, ISA. IFAC har en uttalad målsåttning, som innebar att ISA skall accepteras
over hela vårlden 46 Enligt forslaget till nytt direktiv om lagstadgad revision från EG skall ISA
bli tvingande revisionsstandard i medlemslånderna.47

På flera områden har ISA anpassats till svenska forhållanden, t.ex. vad galler fdrvaltningsrevi-
sion. FAR har också gjort uttalanden i frågor som ligger utanfor RS. Syftet år att behandla spe-
cifikt svenska frågor som inte omfattas av ISA (och RS). Till overvegande del avser uttalandena
lagstadgade och frivilliga tillaggsuppdrag.

RS staller på en rad punkter mer preciserade krav på revisionen ån vad som tidigare gållt i Sve-
rige. RS år inriktad på revision i stane foretag. En viktig fråga år dårmed hur RS skall tillåmpas
i små foretag. FAR har gjort ett uttalande om detta, som baseras på ett uttalande från IFAC. Ut-
gångspunkten år att revisionen skall anpassas till fdrhållandena i små foretag. Det stålis inga nya
krav, men det gors inte heller några undantag från kraven i RS4$

4.5.3 Revisionsber ått else
Revisorn skall efter varje rakenskapsår låmna en revisionsberåttelse till bolagsstamman, 10 kap.
5 § ABL. Revisionsberåttelsen skall alltid innehålla uttalanden om foljande forhållanden (10
kap. 27-31 §§ ABL):

• om årsredovisningen har uppråttats i overensståmmelse med tillamplig lag om
årsredovisning

• om bolagsstamman bor faststålla balans-  och resultatrekningen
• om bolagsstamm an  bor faststålla styrelsens forslag till vinstdisposition
• uttalande om  styrelse och VD bor beviljas  ansvarsfrihet gentemot bolaget

Vidare skall i forekommande fall revisionsberåttelsen innehålla:

• yttrande om styrelse  och VD  upprattat forteckning over vissa lån och sakerheter når
sådan skyldighet farelegat

• anmårkning om någon styrelseledamot  eller VD  fdretagit någon åtgard eller gjort
sig skyldig till någon forsummelse som kan  fdranleda ersåttningsskyldighet gent-
emot bolaget

• anmårrkning om någon styrelseledamot  eller VD  på annat sått  handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen

• angivande av att  i årsredovisningen inte låmnats sådana upplysningar som skall
låmnas enligt årsredovisningslagen ;  om det kan  ske skall revisorn låmna behovliga
upplysningar i sin revisionsberåttelse

Denna lista ger en bra bild over hur omfattande den svenska forvaltningsrevisionen år. Revisorn
skall bl.a. uttala sig om forslag till vinstdisposition, brott mot ABL och bolagsordning och ev.
skadeståndsgrundande handlingar. Detta galler alla aktiebolag oavsett storlek och oavsett hur
bolagets intressentkrets ser ut.

46Moberg 2003 s. 33 f.
47 Se punkt 11 i preambeln och artikel 26 i forslaget till nytt åttonde bolagsdirektiv, 1 december 2004
(2004/0065 (COD)).
48 FAR, RevU 1005 De sårskilda overvågandena vid revisionen i små foretag.
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Hur revisom skall avrapportera resultaten av sin granskning beror bl.a. på hur omfattande
granskningen varit och i vilken form revisorn rapporterar resultatet av sin granskning. I RS gor
man numera skillnad mellan revision och nåraliggande tjånster enligt fdljande tabell 49 Lagstad-
gad revision år revision i den mening som framgår av tabellen.

Revision Nårali ande t'ånster
Typ av tjånst Revision Oversiktlig Granskning enligt

granskning sårskild overens-
kommelse

Relativ grad av Bestyrkande med Bestyrkande med
såkerhet i revi- hog men inte ab- medelhog såkerhet
sores bes kande  solut såkerhet
Rapportering Positivt uttryckt Negativt uttryckt

bestyrkande av på- bestyrkande av på-
stående(n) stående(n)

Inget bestyrkande

Faktiska iakttagel-
ser enligt den
overenskomna in-
riktningen av
ransknin en

Sammanstållning av
ekonomisk informa-
tion!
redovisnin su dra
Inget bestyrkande

Identifikation av den
sammanstållda in-
formationen/
redovisnings-
materialet

4.5.4 Rapportering avseende skatter och avgifter
En revisor i ett aktiebolag skall (sedan år 1985) också i revisionsberåttelsen anmårka på om han
funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet i vissa avseenden rorande skatter och avgifter,
se 10 kap. 31 § ABL.

Det angivna syftet med att infora denna sårskilda gransknings- och rapporteringsskyldighet var
att tilise att beskattningssystemet fungerar på ett effektivt sått. Från offentligt håll kan man ej
acceptera att bolag skaffar sig kredit på det allmånnas bekostnad.50 Hår kan påpekas att syftena
(liksom delar av reglerna) forlorat i betydelse p.g.a. andra regler avseende skatter. Inforandet av
skattekontosystemet med rånteberåkning och forseningsavgifter torde i dag har sterre betydelse
for att motverka obehoriga skattekrediter.

Revisorn skall genast sånda en kopia av revisionsberåttelsen till Skatteverket om den år oren, se
vidare preciseringen av forutsåttningarna i 10 kap. 33 a § ABL. Bakgrunden till beståmmelsen
år att bolagen ursprungligen hade skyldighet att bifoga orena revisionsberåttelser till deklaratio-
nen. Detta åndrades så att revisorn i stållet ålades en sådan skyldighet.51 Motivet bakom regeln
år foljande. En oren beråttelse kan i sig eller tillsammans med andra signaler utgora skål att ur
skattesynpunkt granska foretaget nårmare.52

Rapporteringen avseende skatter och avgifter i revisionsberåttelsen år inriktad på en intressents
behov, nåmligen samhållets. Konsekvensen av beståmmelsen år revisoms granskning alltid
måste omfatta skatter och avgifter for att han skall kunna ta stållning till om bolaget fullgjort
siva skyldigheter. Ur revisionsteknisk synvinkel medfor kravet en precisering av inriktningen
och omfattningen av f6rvaltningsrevisionen.53 Man kan saga att det sker en  skrskild
forvaltningsrevision for en intressents rakning  med tillhorande rapporteringsskyldighet.

4.5.5 Rapportering avseende misstanke om bro tt

Revisorer år sedan år 1999 skyldiga att rapportera vissa iakttagelser rorande brott till styrelsen
och att anmåla misstankar om brott till åklagare, se 10 kap. 38-40 §§ ABL. Om en revisor gor
en sådan anmålan skall han också som huvudregel avgå från sitt uppdrag.

49 FAR, RS 120 Ramverk for standard for revision och nåraliggande tjånster, p. 4.
50 prop. 1984/85:30 s. 1 P.

51 Prop  2001/02:25  s. 95 ff.
52Prop.  2001/02:25  s. 96.
53Se FAR, RS 209 Granskning av styrelsens och verkstållande direkterens forvaltning, p. 28 och p. 30.
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Bakgrunden till beståmmelserna år fdljande. Innan skyldigheten infdrdes kunde revisorer rea-
gera mot oegentligheter i bolaget genom påpekanden och erinringar till bolagsledningen och
anmårkningar i revisionsberåttelsen. Dåremot var revisorer p.g.a. tystnadsplikten fdrhindrade att
fdra saken vidare till polis eller åklagare. Detta ansågs inte tillfredsstållande. Regeringens los-
ving var dårfdr att infdra regler om anmålningsskyldighet, dock endast om det var forenligt med
revisoms roll och uppgifter i ovrigt i bolaget.54 I propositionen uttalades fdljande:55

I den delen kan konstateras att en revisor enligt svensk aktiebolagsrått utgor ett aktiebolagsorgan och
samtidigt bolagets syssloman. Han verkar inte enbart i aktieågamas intresse. Hans uppgift år också att
skydda utomståendes intressen, såsom kreditgivare, anstållda och det allmånna. Dårfdr år det enligt
regeringens mening naturligt att de civilråttsliga reglerna kring revisionen utformas så att revisom på
ett effektivt sått kan ingripa mot oegentligheter i bolaget som riktar sig mot bolaget och dess intres-
senter. I ett sådant regelverk kan skyldighet eller rått att anmåla brottsmisstankar till polis eller åkla-
gare bli en verksam del. Det fdrhållandet att sådana regler också kan bli betydelsefulla medel i kam-
pen mot ekonomisk brottslighet minskar naturligtvis inte deras vårde. Regler av detta slag ligger alltså
vål i linje med den kontrollerande funktion revisorn redan har.

Av uttalandet framgår att regeringen avsåg att rapporteringsskyldigheten var ett utflode av revi-
sorns uppgift att bevaka olika intressenters intressen i bolaget. Samtidigt kan konstateras att re-
geringen såg skyldigheten i ett vidare ett perspektiv - nåmligen att bekåmpa ekonomiska brott i
allmånhet. Revisorn har dock ingen skyldighet att anmåla alla typer av brott i bolaget. Anmål-
ningsskyldigheten omfattar brott som typiskt sett kan vålla bolaget eller dess intressenter
skada.56 Till intressenterna råknas staten. Olika typer av skatterelaterade brott ingår dårfdr i
brottskatalogen.

Skyldigheten att anmåla misstanke om brott åndrar inte principerna fur hur revisionen skall be-
drivas. Revisionen har inte ett sjålvståndigt syfte att upptåcka eller forhindra fdrskingringar eller
andra oegentligheter. Skyldigheten att anmåla misstanke om brott innebår inte att granskningen
skall utvidgas utan endast att mer verksamma åtgårder skall vidtas når misstanke om brott note-
rats.57 Samtidigt bor uppmårksammas att den revisionsstandard avseende oegentligheter och fel
som inforts i Sverige år 2004 kan få till fdljd att fler brott upptåcks genom revision.58

4.5.6 Rapportering avseende misstanke om penningtv tt

Penningtvått innebår att man genom olika typer av transaktioner fdrsoker dolja att pengar har
fdrvårvats genom brottslig verksamhet, t.ex. narkotikabrott. Penningtvått år sig ett brott (som
kan falla under olika brottsrubriceringar). For att fdrbåttra mojligheterna att upptåcka penning-
tvått finns beståmmelser om rapporteringsskyldighet i lagen (1993:768) om åtgårder mot pen-
ningtvått.

54 Prop. 1997/98:99 s. 148.
55 Prop. 1997/98:99 s. 149.
56Prop. 1997/98:99 s. 151.
57 Prop. 1997/98:99 s. 151 samt FAR, RevU 4 Revisoms åtgårder vid misstanke om brott, p. 8.
58 FAR, RS 240 Oegentligheter och fel.
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Till foljd inforandet av 2001 års EG-direktiv mot penningtvått har åndringar gjorts i penning-
tvåttslagen fr.o.m. år 2005. Skyldigheten att kontrollera identiteten hos den man gor affårer med
eller utfor transaktioner åt och rapportera misstånkta fall av penningtvått utstråcks till att om-
fatta bl.a. revisorer, advokater och skatterådgivare. De fysiska och juridiska personer som om-
fattas av lagens rapporteringskrav skall granska alla transaktioner som skåligen kan antas utgora
penningtvått. Uppgifter skall låmnas till polisen om alla omståndigheter som kan tyda på pen-
ningtvått.59

Skyldigheten att anmåla misstanke av detta slag år ny for revisorer och det saknas ånnu erfaren-
het av vad reglema kommer att innebåra for dem. Det år t.ex. oklart om och i så fall hur revisio-
nen påverkas.

Anmålningsskyldigheten for revisorer avseende penningtvått har andra syften ån den generella
anmålningsskyldigheten for brott i ABL. Som sagts i det foregående år den sistnåmnda skyldig-
heten inriktad på brott som riktar sig mot det bolaget och dess intressenter. Anmålningsskyldig-
heten avseende penningtvått torde dåremot inte ha till primårt syfte att skydda bolagsintressen-
tema i ett bolag som revisom reviderar. Snarare torde anmålningsskyldigheten vara ett av flera
motmedel mot handlingar som fråmjar oppkomsten av allvarlig kriminalitet, som kan skada
samhållet och juridiska och fysiska personer i allmånhet.60

4.5.7 Ovrig  upplysningsplikt
Revisor har en  lagstadgad upplysningsplikt i  vissa fall, se 10 kap. 41-42 §§ ABL. Revisom skall
låmna vissa upplysningar till foljande personer och organ:

• Bolagsståmman, i den mån det inte skulle vara till våsentlig skada for bolaget
• Medrevisor, lekmannarevisor, sårskild granskare och ny revisor
• Konkursforvaltare, om bolaget forsatts i konkurs
• Fortroendevalda revisorer i kommun och landsting i kommunala bolag

4.6 Lagstadgade till ggsuppdrag
Revisorer skall fullgora ett antal lagstadgade tillåggsuppdrag. De avser olika forhållanden och
håndelser, bl.a. ett stort antal råttshandlingar i ABL, av vilka flertalet har med kapitalbildningen
att gora, prospekt, fusionsplaner och kontrollbalansråkningar. Gemensamt år att de har anknyt-
ning till  skyddet av ågare och borgenårer i ABL.

Revisoms granskning och rapportering varierar. På vissa områden har man inte i lag reglerat hur
granskningen och rapporteringen skall ske. FAR har då som regel angett att det bor ske en over-
siktlig granskning och att rapporteringen sker genom ett negativt uttryckt bestyrkande av påstå-
enden.61 Det år med andra ord inte fråga om revision utan om nåraliggande tjånster.62

59 Prop. 2003/04:156 stiskilt s. 44 f.
60 Jfr prop. 2003/04:156 s. 29.
61 Se t.ex. FAR, RevR 1 (granskning av kontrollbalansr kning), FAR, RevR 2 (granskning av prospekt),
FAR, RevR 3 (oversiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter) och FAR, RevR 4
(granskning av fusionsplan).
62 Se avsnitt 4.5.3 angående skillnaden mellan revision och nØliggande tjånster.
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4.7 Tablå over  revision och tillåggsuppdrag
Revisorns uppgifter vid lagstadgad revision och lagstadgade tillaggsuppdrag kan sammanfattas
på fdljande satt.

Område T av t'ånst
Rakenskaper och redovis- Revision
ving

Forvaltningen Revision

Skatter och avgifter  ( 10 Revision
kap. 31 § ABL) (rapporteringskraven

påverkar inriktningen
på och omfattningen
av fdrvaltningsrevi-
sion

Oren revisionsberåttelse

Brott

Penningtvått

Lagstadgade
tillåggsuppdrag
(kontrollbalansråkningar,
prospekt, fusionsplan
M.M.

Revision
(revisionen påverkas i
princip inte av rap-
porterings-
sk ldi het
Revision
(oklart om och i så fall
hur revisionen påver-
kas av rapporterings-
sk ldi het
Oversiktlig gransk-
ning

Ra orterin Intressenter
Revisionsberåttelse Alla
(positivt uttryckt be-
styrkande av påstå-
enden

Revisionsberåttelse Alla
(positivt uttryckt be-
styrkande av påstå-
enden

Revisionsberåttelse Samhållet
(anmårkning i fdre-
kommande fall)

Rapport till Skatte-
verket

Rapport till bolaget
Rapport till åklagare

Samhållet

Bolagets intressenter
Samhallet

Rapport till  polisen Samhållet
samt juridiska  och fysiska
personer som kan drabbas
av ekonomiska brott

Sårskilda former av Varierande beroende vad
yttranden uppdraget avser
(som regel negativt
uttryckt bestyrkande
av åståenden

Sammanfattning

• Innehållet i lagstadgad revision år detsamma oavsett storleken på aktiebolag och sammansått-
ningen av intressentkretsen.

• Revisionens primåra avnåmare år ågarna. Revision i Sverige anses dock utfdras i alla
bolagsintressenters intresse.

• Samma oberoendekrav på revisorer stålls i samtliga aktiebolag. Skårpningar av kraven på obero-
ende far åven genomslag vid revision i SME. Detta år en konsekvens av revisionsplikten. I detta
avseende skiljer sig Sverige från de EU-lander som undantar SME från revisionsplikt.

• Revisionens kåma år råkenskapsrevision. I Sverige ingår också fdrvaltningsrevision i den lagstad-
gade revisionen. Den år mycket omfattande och har intemationellt endast motsvarighet i Finland.

• Revisorn har skyldighet att rapportera om skatter, brott och penningtvått. Gemensamt fdr kraven
år att de tillgodoser samhållsintressen. Rapporteringskraven avseende penningtvått fdljer av EG-
regler. Rapporteringen rorande skatter och brott år påhångda på den vanliga råkenskaps- och fdr-
valtningsrevisionen.

• I Sverige skall revisorer också utfora lagstadgade tillåggsuppdrag. Dessa har olika syften och bak-
grund. Gemensamt år deras koppling till ågar- och borgenårsskyddsregler i ABL. Dessa gransk-
ningstjånster år inte revision utan anses som nåraliggande tjånster.
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5 Avregleringen av revisjonsplikten i England

5.1 Inledning
Revisionsplikt infordes for alla aktiebolag i England år 1967.63 Detta skedde samtidigt som ett
krav på obligatoriskt offentliggorande av årsredovisningar infdrdes. Undantag från revisions-
plikt infordes år 1993 for de minsta aktiebolagen. Samtidigt infordes en mojlighet att offentlig-
gora en forenklad revisionsberåttelse (compilation report) i stållet for en fullstandig revisionsbe-
råttelse. Denna mojlighet togs bort år 1997. Anledningen var enligt uppgift att den ansågs obe-
hovlig.

Grånsvårdena for undantag har hojts tre gånger; år 1997, år 2000 och år 2004. Grånsen ligger nu
på det av EU maximalt tillåtna.6'

Undantagen galler inte for alla aktiebolag. Bl.a. skall publika aktiebolag och aktiebolag som
driver finansiell verksamhet alltid revideras. Till skydd for  minoritetsågarna i aktiebolag som
undantas  från revisionsplikt finns en beståmmelse som innebar att aktieågare som har minst 10
% av aktiekapitalet i ett  aktiebolag kan  krava revision. 65

Utvecklingen i England år intressant ur svensk synvinkel av flera skål. Undantaget från revi-
sionsplikt bygger på en medveten regleringsfilosofi. Effekterma av undantaget har också foljts
upp. Vi har stållt oss frågan i vilken utstråckning effekterna i England av undantaget också kan
ge vågledning for en bedomning av tånkbara konsekvenser av ett upphåvande av revisionsplik-
ten for SME i Sverige. Av detta skål har vi gjort en fordjupad studie av forhållandena i England.

5.2 Regleringsfilosofin
Undantaget från revisionsplikt bygger som ovan sagts på en uttalad regleringsfilosofi. Den år. en
del av ett mer omfattande program som syftar till kostnadsminskningar for SME for att stårka
deras konkurrenskraft. En satt att minska kostnaderna for foretag år att forenkla regelverken el-
ler ta bort regler som leder till kostnader for foretagen. Regleringsfilosofin bygger på att om inte
nyttan av en tvingande regel kan visas overstiga de kostnader regeln for med sig (cost-benefit
analys) så avskaffar regeln.66

Regleringsfilosofin bygger vidare på en "evidence-based policy making approach".67 Den inne-
bår att regeringens politik bl.a. avseende regleringar skall grundas på empiriskt baserade
genomgångar av aktuella områden.

40

63 Anledningen till att vi talar om England i stållet for Storbritannien år att det kan fdrekomma
detaljskillnader mellan regleringarna i de olika lånderna. Vi har inte granskat om så år fallet.
64 DTI, juli 2003 s. 9 f samt se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2.
65 Speciella regler galler for revisionsplikt i koncerner. Om koncernens omsåttning inte overstiger
grånsvårdena som galler for ett aktiebolag kan såvål moder- och dotterbolag i koncemen undantas från
revisionsplikt. Dettas galler såvål revision av årsredovisningar i de enskilda bolagen som moderbolagets
koncernredovisning.
66Se DTI, pressmeddelande 3 juni 1999 (P/99/471) samt DTI, juli 2003.
67 Se Collis 2003 s. 11 med vidare hånvisningar.
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5.3 Utvurdering  av effekterna av undantag från revisionsplikt
Frågan om revisionsplikt i SME har blivit foremål for flera vetenskapliga undersokningar i
England. Den senaste år gjord av Collis (2003), på uppdrag av handelsdepartementet (DTI),
inom ramen for ovan nåmnda "evidence-based approach". Collis' studie behandlar foretagsled-
ningars syn på undantag från revisionsplikt och nyttan av revision. Vi har avgrånsat vår genom-
gång av forskningen i England till Collis' studie. Skålen år for det forsta att den bygger på ett
mer omfattande empiriskt underlag an tidigare studier, for det andra att tidigare undersokningar
beaktas och kommenteras och for det tredje att den år ny.

Vi har vidare gått igenom regeringens, intressenternas och revisorernas instållning till revi-
sionsplikt och bedomningar av effekterna av undantag. Vi har i huvudsak avgrånsat vår genom-
gång till material som avser den senaste hojningen av troskelvårdena (år 2004).

5.4 Foretagens instollning till revisionsplikt

5.4.1 Inledning
Huvudfrågorna i Collis' undersokning var:

• i vilken utstråckning undantaget från revisionsplikt utnyttjades av foretagen,
• vilka kostnadsbesparingar som kunde uppnås, och
• vilka faktorer som skulle kunna ha en våsentlig påverkan på foretagsledningens

val att frivilligt vålja revision, om troskelvårdena i England skulle hojas till EU:s
maximala vården for undantag.

5.4.2 Foretagen i undersokningen
Collis' studie byggde på ett frågeformulår, som såndes till 2 633 onoterade aktiva aktiebolag
utan koncemtillhorighet. Ett ytterligare kriterium for att omfattas av studien var att foretagen
inte låmnade forkortad årsredovisning till tillsynsmyndigheten (Companies House). De tillfrå-
gade bolagen var sådana som vid den aktuella tiden foll under samtliga tre grånsvården for revi-
sionsplikt enligt EG-direktiven (vissa av de tillfrågade bolagen foll under den då gållande grån-
sen for revisionsplikt i England, medan andra omfattades av revisionsplikt). Svar erholls från
790 aktiebolag, vilket gav en svarsfrekvens på 30 %. Svarsunderlaget ansågs tillråckligt repre-
sentativt.

De foretag som svarade fordelade sig på foljande sått.  I  pund motsvarar cirka 13 SEK.

Omsåttnin und
U ti11350 000

Antal aktiebola
515

%  av totala antalet aktiebola
65

Totalt

351 000 - 1 000 000
1 100 000 - 4 800 000

118
157
790

1 5
20
100

Balansomslutnin and Antal aktiebola % av totala antalet aktiebola

Totalt

U till 1 400 000
1 401 000 - 2 400 000

703

87
790

89
11

100

Antal  anstållda Antal aktiebola % av totala antalet aktiebola
0-10 614 78

11 -20 79 10
21 - 30 47 6
31 -40 34 4
41 - 50 16 2

Totalt 790 100
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Av studien framgår att det var sannolikt att de foretag som inte svarade på enkåten hade fane
anstållda ån de foretag som svarade.68 Huvuddelen av de undersokta foretagen hade en omsått-
ning under 350 000 pund (4,55 miljoner SEK). Med tanke på svarsbortfallet vill vi dock under-
stryka att studien formodligen hade en tyngdpunkt på andra ån de allra minsta foretagen.

5.4.3 Utnyttjandet av undantag från revisionsp likt
Den vid tiden for undersokningen gållande grånsen for undantag från revisionsplikt var i miljon
pund såvitt gåller omsåttning. Med utgångspunkt i detta grånsvårde fann Collis att 58 % av fo-
retagen utnyttjade undantaget från revision medan 42 % låmnade reviderade årsredovisningar.
Det bor noteras att resultaten i undersokningen år betingade av urvalet av foretag. Senare i fram-
stållningen redovisar vi regeringens beråkningar over utnyttjandet av undantag bland samtliga
aktiebolag. Denna siffra år hogre.69

5.4.4 Kostnaden for revision
Det viktigaste skålet for att utnyttja undantaget från revisionsplikt var inbesparade revisionsarv-
orden, men få svarande kunde rapportera specifika summor. Av dem som låmnade beloppsupp-
gifter var den uppgivna besparingen typiskt sett 1 000 pund for foretaget. Oformågan att låmna
uppgifter om konkreta belopp kan bero på att kostnaden var ovåsentlig eller att revisionskostna-
derna var svåra att skilja från andra kostnader. Den senare forklaringen år enligt Collis den lo-
giska, eftersom en forstudie visade att det fanns en overlappning mellan revision och redovis-
ningstjånster (kombiuppdrag).

5.4.5 Skil for  och emot  frivillig  revision
I undersokningen angavs foljande  fordelar med revision  från foretagens sida:

kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 % inståmde)
forbåttra trovårdigheten på redovisningen (61 % inståmde)
trovårdighet gentemot banker (58 % inståmde)
bidrar till att skydda mot bedrågerier (50 % inståmde)
forbåttrar kvaliteten på information (43 % inståmde)

De huvudsakliga skålen for att låta bolaget revideras, trots att det var undantaget från revisions-
plikt, var en onskan om det från foretagsledningen och att det foljde bolagets policy. De huvud-
sakliga anvåndare av foretagens redovisning som begårde reviderade årsredovisningar var aktie-
ågare och banker.

Det huvudsakliga skålet for att utnyttja undantaget var att foretagen inte ansåg att de erholl
några fordelar eller att det skulle spara kostnader.

5.4.6 Revision vid hojda grnsvrden
Forslaget att hoja troskelvårrdena for undantag från revisionsplikt tillstyrktes av 57 % av foreta-
gen. 42 % av foretagen angav att de avsåg att ha frivillig revision, medan 56 % skulle avstå från
revision (2 % svarade  inte). Bland foretagen som for forsta gången skulle kunna bli fdremål for
undantag svarade 79 % att de skulle ha frivillig revision. Detta gållde således något storre fore-
tag.

68 Collis 2003 s. 22.
69Se avsnitt  5.7.2.
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5.4.7 Slutsatser  av undersokningen
Enligt Collis kunde foljande slutsatser dras av undersokningen. En foretagsledning foredrar att
låta foretaget bli reviderat om det utmårks av foljande kånnetecken:

- det har en storre omsåttning och,
- foretagsledningen anser att revision akar kvaliteten på den finansiella informationen,

har en positiv effekt på foretagets kreditvårdighet och att revisionen ger en kontroll av
redovisning och ekonomistyrning och,

- det år inte helt familjeågt och,
- det har aktieågare som inte har tillgång till internredovisning och,
- foretagsledningen låmnar normalt en kopia av årsredovisningen till banker eller andra

finansiårer

Enligt Collis kan slutsatserna delvis forklaras av att ju hogre omsåttning desto lågre blir den
marginella kostnaden for revision. Hon anser dock att denna omståndighet inte råcker som en-
sam forklaring. En ytterligare forklaring år att ledningen år beredd att låta foretaget båra kostna-
den for revision når den leder till sånkta kapitalkostnader. Dessutom kan revision bidra till
båttre relationer med intressenter (ågare och långivare) når det foreligger asymmetrisk informa-
tion.

5.5 Intressenternas instållning till revisionsplikt
Vi har sakt efter material som belyser effekterna av undantagen från revisionsplikt. Det år bl.a.
av intresse att veta hur bankemas kreditgivning, skattekontrollen och utvecklingen av brottslig-
heten påverkats av undantaget. Vi har dock inte lyckats finna empiriskt material som belyser
frågan. Vi har dåremot tagit del av material som belyser vissa intressenters  instållning  till un-
dantaget.

5.5.1 Banker
Flera vetenskapliga undersokningar indikerar att reviderad redovisning  år en  viktig faktor for
bankerna vid beslut om lån. I likhet med slutsatserna i Collis' undersokning visar också andra
studier att bankernas onskemål om reviderad redovisning år ett starkt skål for foretagsledningar
att låta foretag bli reviderade.70 Motsvarande uppfattning framgår av undersokningar som DTI
låtit genomfara hos banker och andra kreditgivare.71

5.5.2 Ska tt emyndigheten
Enligt det "Consultation Document" från DTI, som foregick den senaste hojningen av troskel-
vården, ansåg skattemyndigheten (Inland Revenue) att revision ger en oberoende kontroll av
kvaliteten på redovisningsinformation. Skattemyndigheten utfor dock inte sin kontroll enbart på
basis av foretagens redovisning utan kan åven få del av annan information om foretagen. Inland
Revenue forsokte analysera om hojningen av grånsvården for revisionsplikt år 2000 hade haft
någon påverkan på kvaliteten på den finansiella information som låmnades från foretagen till
myndigheten. P.g.a. måtproblem kunde dock inga uppgifter låmnas till DTI år 2003.72 Reger-
ingen har  senare i sin  utvårdering av forslaget håvdat att Inland Revenue inte har några bevis for
att en hojning av troskelvårdena skulle minska skatteintåkterna.73

70 Collis 2003 s. 17 med vidare hanvisningar till andra undersokningar.
71 DTI, juli 2003 s. 13 f samt s. 19.
72 DTI, juli 2003 s. 13 f.
73DTI, Final Regulatory Impact Assessment on the Audit Exemption Threshold 2003 s. 6 (citeras DTI,
FRIA 2004).
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5.6 Revisorernas installning  till revisionsplikt
Instållningen till revisionsplikt forefaller splittrad, om man tar utgångspunkt i de remissvar som
låmnades avseende forslaget till den senaste hojningen av gransvarden.'

En organisation som organ iserar mindre revisionsforetag , The Society  of Professional  Accoun-
tants  (SPA), ansåg att  undantag från revisionsplikt och hojningar av troskelvården inte var ne-
gativa .  SPA menade också att inkomstema  for medlemma rna okat trots farre revisionsuppdrag.74

Den ledande revisorsorganisationen, The Institute of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW) vad dåremot motståndare till en hojning av gransvardena. I ett omfattande re-
missvar till DTI sammanfattade ICAEW sina argument på foljande satt.75

ICAEW stodjer  principiellt inte tanken på lagstadgad revision om det inte år i det allmannas  in-
tresse  och kostnaderna ove rvåger fordelarna.  I detta fall ansåg  dock ICAEW  att underlaget for
stållningstaganden rorande de potentiella konsekvenserna vid utebliven revision var otillrackligt
for att motivera en hojning av troskelvårdena.  De tta gallde sårskilt:

omfattningen av kriminalitet
standarden på affarsmassigt beteende

- informationskvalitet
- marknadseffektivitet
- tillgångligheten till kvalificerade revisorer
- minoritetsagares och andra intressenters stallning

Remissvaret  från ICAEW  baserades bl.a. på en enkåtundersokning bland  medlemmama.  Ett frå-
geformulår skickades till cirka 6 000 medlemmar. ICAEW erh611613  svar. Av dem var  208 från
revisorer,  360 från medlemmar som arbetade i foretag  och 45 från  kategorin ovriga.

Frågorna rorde bl.a. effektema av att man hojde troskelvardet från 350 000 pund till I miljon
pund år 2000. En av frågoma var om de medlemmar som arbetade som revisorer hade forlorat
revisionsarbete och i vilken utstrackning de hade kunnat ersatta bortfallet med annat arbete. Re-
sultaten kan sammanfattas på foljande sått:

- 55 % av revisorerna tappade revisionsarbete, darfor att klienterna utnyttjade mojligheten till
undantag från revisionsplikt.

- Bortfallet var storst i revisionsbyråer med 2-20 partners (70 % rapporterade ett bortfall),
mindre i stora revisionsforetag (38 %) och hos revisorer som drev enskild naringsverksam-
het (50%).

- 70 % av de revisorer som rapporterade bortfall av revisionsarbete ersatte bortfallet med an-
nat arbete. 39 % av dem ersatte åtminstone delvis bortfallet med revisionsuppdrag från
andra klienter. 55 % fann arbete for nya klienter och 41 % fann nytt icke-revisionsarbete for
samma klienter (mest frekvent var redovisning och rådgivning).

- De revisorer som rapporterade bortfall av revisionsarbete angav foljande konsekvenser.
27 % av revisorerna ansåg att inkomsterna från nytt arbete oversteg bortfallet av inkomster
från revision. 53 % ansåg att inkomsterna oversteg eller motsvarande bortfallet. 20 % ansåg
att bortfallet endalt delvis kompenserades av inkomster från nytt arbete.

74 DTI, juli 2003 s. 14 f .
75Se for det foljande ICAEW,  Raising  the Thresholds, 2 oktober 2003 (remissvar  till DTI).

Svenskt NcAringsliv



30

5.7 Hojningen av troskelvården år 2004

5.7.1 Remissinstanserna
En genomgang av remissvaren avseende forslaget om hojda troskelvården år 2003 visar f6l-
jande.76

Svarande Antal
svar

For hoj-
nin

Mot hoj-
nin

Svarade inte på
frå an

Revisors- och redovisningsorganisa-
tioner

11 5 5 1

Stora revisionsbyråer 4 4 0

Mellanstora revisionsbyråer 16 6 10

Små revisionsbyråer 15 13 2

Redovisningsbyråer 16 12 3 1

Stora foretag 3 1 1 1

Mellanstora foretag 5 3 1 1

Små foretag 5 4 1

Branschorganisationer 13 6 4 3

Banker och bankorganisationer 3 0 3

Affårskonsulter ' 2 0 2

Infor hojningen av troskelvården år 2000 genomfordes också en remissrunda. I forslaget fauns
olika alternativ vad gåller grånsen for omsåttning. Utfallet bland remissvaren var blandat. Skall
man framhålla något tydligt drag år det att bokforingsbyråer och småforetagarorganisationer
(med ett undantag) forespråkade så hoga troskelvården som mojligt. Svaren från revisionsbyråer
var blandade. Kreditgivare hade en restriktiv instållning till hojningar av troskelvårdena.77 Sva-
ren synes ligga i samma riktning som de som avgavs infor den senaste hojningen.

5.7.2 Regeringens utvurdering
I regeringens  utvårdering infor den senaste hojningen berordes de risker som foljer av undantag
från revisionsplikt, bl.a. fei i bokforingen, upptåckt av bedrågerier, penningtvått, påverkan på fi-
nansieringskostnader, påverkan på revisionsbranschen, skattebortfall m.m. Regeringens  slutsats
var att nyttan av revisionsplikt for intressenter eller for samhållet inte var tillråckligt stor i for-
hållande till de kostnadsbesparingar man ansåg kunna uppnås genom hojda grånsvården for un-
dantag.7S

Regeringen har råknat med att den genomsnittliga kostnaden for revision i SME år 1 000 pund
och att foretagen har hanteringskostnader i anledning av revision på 1 000 pund. 79 Vad gåller
kostnaden for revision år det samma belopp som Collis fick fram i sin undersokning.80

Fore den senaste hojningen  av grånsvårdena var cirka 822 000 aktiebolag undantagna från revi-
sionsplikt. Av dessa utnyttjade år 2001/2002 cirka 69 % undantaget (569 730 bolag).81

76 DTI,  Raising the  Thresholds, Summary of  Responses , november 2003  s. 8 (citeras  DTI, november
2003).
77 DTI, The Statutory Audit Requirement for Smaller Companies, Summary of  responses to the
consultation document  (URN99/115), oktober 1999.
78 DTI, FRIA 2004.
79 DTI, FRIA 2004 s. 8.
80 Avsnitt  5.4.4.
81 DTI, FRIA 2004 s. 8.
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Regeringen redovisar ingen beråkning over besparingen for dessa foretag. Givet regeringens
egna utgangspunkter for kostnadsberåkningarna skulle dock den maximala besparingen hos de
foretag som utnyttjade undantaget vara 569 730 x 2 000 pund = 1,4 miljarder pund (18,2 miljar-
der SEK) per år. Detta torde dock uppvågas av konsultkostnader m.m.

Hojningen av grånsvården år 2004  uppskattas leda till att  ytterligare  cirka 69 000 aktiebolag
undantas. Om 69% av  dessa  (tåmligen stora) bolag som omfattas av undantaget utnyttjar det
skulle det leda till att foretagen skulle spara cirka 94 miljoner (47 000 foretag x 2 000 pund)
pund (1,2 miljarder SEK) per år. Undantagen torde dock inte utnyttjas i lika hog grad av de fo-
retag som omfattas av de nya troskelvårdena. Det beror att ju storre foretaget år desto mindre år
sannolikheten for att foretaget avstår från revision.82 Regeringen antar också att ett minskat be-
hov av revision leder till minskade hanteringskostnader for revisorer. Man råknar med att det i
Storbritannien finns cirka 11 000 revisionsforetag och att den årliga besparingen skulle bli cirka
2 000 pund per revisionsforetag. Det skulle ge kostnadsbesparingar på maximalt cirka 22 miljo-
ner pund per år (då år inte administrations- och utbildningskostnader inråknade).83

Sammanfattning

• Revisionsplikten for mindre aktiebolag togs bort år 1993 i England. Dårefter har grånserna for
undantag hojts tre gånger. I dag ligger undantaget på den maximala EU-nivån.

• Undantaget bygger på en uttalad regleringsfilosofi for småforetag, som innebår att om inte nyttan av
en tvingande regel kan visas vara storre ån de kostnader regeln for med sig så avskaffas regeln.

• Uppskattningar indikerar att kostnader for revision i ett SME kan beråknas till 1 000 pund i revisions-
arvode och 1 000 pund i hanteringskostnader for foretaget.

• I dagslåget år cirka 900 000 aktiebolag undantagna från revision. Beråkningar tyder på att i grova
drag 60-70 % av de undantagna foretagen utnyttjar undantaget. Sannolikt år utnyttjandegraden be-
tydligt hogre bland mikroforetagen.

• Intressenternas instållning till revisionsplikt år splittrad. Banker och skattemyndigheten år typiskt sett
for revisionsplikt.

• Också bland revisorema och revisorsorganisationema år uppfattningarna blandade.
• Negativa effekter p.g.a. undantag från revisionsplikt har diskuterats i England. Det år samma

synpunkter som också aktualiseras i Sverige (fel i bokforingen, bedragerier, skattebortfall, brott, ne-
gativa effekter på revisionsbranschen m.m.). Det forefaller dock inte fmnas empiriskt material som
tyder på att farhågorna har infriats.

• Regeringens instållning år tydlig - nyttan av revisionsplikt anses inte uppvåga kostnadema.

AVSNITT II

6 Analys och overvåganden

6.1 Inledning
Efterfrågan på revision uppkom i nåra anslutning till tillkomsten och utvecklingen av det mo-
dema aktiebolaget. Denna associationsform erbjod en mojlighet for en entreprenor att vånda sig
till utomstående investerare for att skaffa riskkapital. Eftersom dessa inte var verksamma i bola-
get uppkom rått snart ett behov av en från bolagsledningen fristående kontroll/granskning av hur
bolagsledningen forvaltade det kapital som investerama satsat.

82 DTI, FRIA 2004  s. 8. Se också  Collis 2003.
83DTI, FRIA 2004 s. 8.
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I dag forklaras denna problematik i litteraturen med den s.k principal-agentteorin. Med denna
teori kan man bl.a. analysera behovet av revision och det har också gjorts i utlandsk och svensk
litteratur.84 Ingen ifrågasåtter i dag att det finns ett behov av revision i alla stora bolag dår
ågande och kontroll finns på olika hånder. Principalen (ågaren) behover reviderade råkenskaper
for att hålla koll på agenten (bolagsledningen). Revisionskostnaden år det pris man far betala for
att vånda sig till allmånheten for att skaffa riskkapital. Man brukar kalla detta en  overvaknings-
kostnad.

Synsåttet år emellertid inte endast tillåmpligt på aktiebolag utan vane form av association dår
man kan identifiera ett principal-agent forhållande. Teoretiskt år det dårfor mojligt att forsvara
ett krav på revision i vane situation dår principalen har ett beråttigat intresse av en granskning
av agentens forehavanden. Overvakningskostnaden behover således inte nodvåndigtvis vara en
kostnad for kapitalanskaffningen utan kan uppkomma p.g.a. att principalen, utan att vara ågare,
har ett direkt intresse av verksamheten eller då verksamheten år av allmånnyttig karaktår. Ex-
empel på detta år forsåkringsbolag, pensionsforvaltare, kooperationer, stiftelser, ideella organi-
sationer och offentlig verksamhet. Verksamhet av detta slag behover som regel, i vart fall om
den år av någorlunda omfattning, revision.

Når man uppståller ett krav på revision i alla aktiebolag har man vidgat synsåttet på vem som år
principal hogst våsentligt. I ett enmansbolag finns t.ex. ingen motsåttning mellan ågare och led-
ning, som år samma person. Det kan visserligen håvdas att alla bolag behover krediter och att
detta motiverar ett revisionskrav. Mot detta kan dock invåndas att en från bolagsledningen fri-
stående ågare alltid torde behova en revision, eftersom mojligheterna till insyn år begrånsade,
medan en långivare har sterre mojligheter att avtalsvågen hitta en lesning på sitt overvaknings-
problem. Vi såger inte att detta år två helt olika situationer utan endast att det år en delvis an-
norlunda fråga, som kan vara av betydelse for utformningen av regleringen. Om man sedan ut-
vidgar principalkretsen till alla bolagets intressenter - vilket den svenske lagstiftaren gjort -
tydliggors problematiken. Om det omgivande samhållet i vid mening blir en viktig - och från
regleringssynpunkt den kanske viktigaste - principalen uppkommer genast frågan varfor bara
alla aktiebolag och finte all nåringsverksamhet (och varfor inte privatpersoner med viss inkomst
eller formegenhet) ålåggs revisionsplikt. Av detta forstår man att någonstans måste man dra
grånsen for en lagstadgad revisionsplikt. Då har vi kommit till vår huvudfråga i denna studie -
om hur nyttan av en lagstadgad revision i SME forhåller sig till foretagets kostnad for denna.
For att kunna bedoma denna fråga måste man mer ingående diskutera de olika intressentemas
faktiska nytta av revisionsplikten och kostnaden for denna. Det år det som vi gor i detta avsnitt.

Forvåntningar på revisjonen

Principiellt bor man skilja mellan den rapporteringsskyldighet som ålåggs bolaget och gransk-
ningen av denna. Man kan mycket vål ålågga bolagsledningen att rapportera om olika forhållan-
den utan att uppstålla krav på revision. Men når man gor det senare sker det i syfte att Oka tro-
verdigheten i ledningens rapportering. Det år detta som år revisionens fråmsta syfte.

Man kan naturligtvis också låta vem som helst revidera råkenskaperna och forvaltningen. Men
genom att uppstålla krav på viss kompetens och oberoende hos den som reviderar efterstråvar
man att hoja kvaliteten på revisionen och dermed Oka det merverde som granskningen inneber.
Motsatsvis - en revision av någon inkompetent som år beroende av bolagsledningen tillfor
ingen troverdighet till bolagets rapportering.

Vi vill  med dessa enkla utgångspunkter bara understryka att det inte år givet hur man skall ut-
forma ett  krav på revision .  Inte heller att  revisionen år det enda verktyg som finns for att tillfora
troverdighet till bolagets rapportering.

84 Collis 2003 och Diamant 2004 med vidare hånvisningar.
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Om man skall ange vad intressenterna normalt forventar sig av en revision så ar det att:

• den genomfors av en kompetent person  (yrkesmessig revisor)
• som år oberoende
• och att revisionen "sekersteller" att rakenskaperna år i ordning och årsredovis-

ningen råttvisande
• (mojligen också att forvaltningen i vart fall inte ar lagstridig).

Genom den rapporteringsskyldighet som  revisom  numera har till samhellet - såval i som utanfor
revisionsberattelsen  -  finns också en forvåntan om att revisionen skall

• underlafta skattekontrollen
•  hjelpa till med att bekampa brottslighet av olika slag.

Men intressentemas forventningar va rierar såval generellt som  från fall till fall. Det gor också
de faktiska forutsattningarna for revisionen att leva upp till forvantningarna. Dessa och några
andra generella  frågestallningar skall vi nu behandla innan vi mer i detalj diskuterar de olika in-
tressente rnas nytta av revisionen och vilka  kostnadema  ar for denna.

Yrkesmdssig revisor/revision

Inom revisionsbranschen brukar man saga att  "en revision år en revision ".  Med detta avses att
den har ett  visst bestemt innehåll ,  utfors på visst satt och av en kompetent person .  I vardagen har
begreppet revisor och revision oftast en mer allman innebord. "Reviso rn"  ar en allment klok
person med brett ekonomiskt kunnande och bred erfarenhet.  Denne reviderar och ger råd i eko-
nomiska  frågor utan att kunden narmare funderar på granserna mellan revisionen och rådgiv-
ningen .  Många foretag, både stora och små,  tycker att  detta ar en praktisk ordning som både
fungerar vål och år kostnadseffektiv .  Men det finns en negativ sida i den utveckling som nu på-
gått under många år i det att  begreppen revision och revisor urholkas. Detta blir sårskilt betånk-
ligt om man har en allman revisionsplikt.

Men det ar inte bara hos allmenheten som begreppen har en oklar innebord.  Lagstiftningen  an-
vånder  fortfarande begreppen revisor och revision så att dessa aven innefattar personer och
granskning som inte gors yrkesmassigt under tillsyn .  Enligt vår mening ar detta olyckligt. Revi-
sor borde bara den  få  kallas som år kvalificerad revisor,  dvs. auktoriserad eller godkand revisor,
och som står under tillsyn .  Revision borde bara sådan granskning få kallas som foljer en etable-
rad revisionsstandard.

Oberoende revision i små bolag

For att revisionen skall ge okad tilltro till foretagets redovisning måste  revisom framstå som
oberoende i forhållande till foretaget och foretagsledningen .  Intressente rn a får inte ha anledning
att misstanka att revisorns granskning påverkas av ovidkommande hånsyn som kan  påverka
objektiviteten och dårmed kvaliteten i revisionen. Genom jays- och oberoenderegler farsoker
lagstiftaren sakerstalla revisorns oberoende.

Når det galler revision i SMIE finns två huvudproblem som aktualiseras med anledning av att
alla bolag har revisionsplikt och kraven på att revisorn skall vara oberoende.

1) I aktiebolag utser bolagsstamm an revisom  samtidigt som han får sitt arvode från bolaget. Be-
visionen utfors for agamas och  andra intressenters rakning men foretaget betalar for gransk-
ningen .  I ett bolag med många agare utovar foretagsledningen i praktiken ett stort  inflytande
over  vern  som utses till revisor. Revisom  har dermed starka incitament att hålla sig  val med fo-
retagsledningen for att  iFa behålla uppdraget, selja konsulttjanster vid sidan av revision, m.m.
Motreaktionen på detta ar regler om revisorsrotation,  krav på revisionsutskott, skarpta oberoen-
deregler  (inklusive forbud mot vissa typer av konsulttjanster), m.m.
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Regelutvecklingen på revisionsområdet har framfor alit skett mot bakgrund av forhållandena i
foretagen på aktiemarknaden. Den svenska instållningen att i princip lamma regler skall galla i
alla bolag far till konsekvens att skarpta oberoendekrav i publika bolag i hog grad också påver-
kar forhållandena i SME. Forslaget från Justitiedepartementet om skarpta regler avseende byrå-
jar ar ett bra exempel på denna utveckling.85 Konsekvensen for SME  blir okade kostnader.

Detta problem drabbar inte andra medlemslender i EU, eftersom många gor undantag från revi-
sionsplikt i SME. Nya skarpta oberoendekrav far då endast genomslag i storre foretag och i fo-
retag som frivilligt valt revision. En positiv effekt av ett avskaffande av revisionsplikten for
SME i Sverige år att man undviker oberoendeproblematiken, som primart en fråga for storre fo-
retag.

2) Om man år for revisionsplikt  i små  bolag bor man beakta att det finns oberoendehot  i sådana
bolag som knappast går att komma åt med oberoende- och javsregler. Detta visar sig tydligast i
aktiebolag med en agare (enmansbolag). I ett sådant bolag ar som regel egaren och styrelsen
samma person. Detta far till konsekvens att den som skall granskas i praktiken utser vern som
skall gora granskningen. Lagstiftarens formella uppdelning i bolagsorgan saknar i praktiken
betydelse. Men inte nog med det. Ågaren har i denna roll inget behov av revision. Ågaren beho-
ver finte overvaka sig sjely och behover derfor inte en oberoende granskare. Revisionen utfors i
dessa fall uteslutande i andra intressenters intresse (borgenerer, Skatteverket m.fl.).

Kan man under sådana forutsattningar overhuvudtaget tala om en oberoende revision? Det
framstår som mindre lyckat att det i ett stort antal revisionspliktiga bolag finns ett inbyggt och
starkt oberoendehot, som ar starkare i ett enmansbolag an i bolag med flera agare. Intressenterna
kan typiskt sett inte forventa sig att revisom år oberoende i enmansbolag. Detta bidrar till att
minska tilltron till och verdet av revisionen. I diskussionen om revisionspliktens vara eller inte
vara torde detta vara en viktig aspekt. Om man inte kan utgå från revisionen ar oberoende for-
svagas argumenten for att ha revisionsplikt.

Vad som nu sagts hindrar inte att tilltron till revisorn som person och rådgivere ar stor. Men det
ar inget argument for revisionsplikt. Den kompetens revisorn besitter kan tillforas foretagen på
annat satt an genom revision.

Vi vill  också understryka att  man  inte  rimligen kan begera att  tillsynsmyndigheten  (Revisors-
nåmnden) genom sin verksamhet skall kunna losa av regleringen orsakade strukturella oberoen-
deproblem.

Vill man ha revisionsplikt och oberoende revision i mikroforetag, som ofta ar enmansbolag,
borde det naturliga vara att någon annan an ågaren, Lex. samhållet, utser revisorn.86 Tanken
kanns helt frammande i dag.

Principalerna och intressentkretsen

I dag brukar  redovisningens  intressenter  beskrivas utifrån ett brett synsått, omfattande
agare/investerare, anstållda, långivare, leverantorer, kunder, samhellet och allmanheten. Samti-
digt ar man medveten om att dessa olika intressenter anvender redovisningen på många olika
sått. Detta problem loser man genom antagandet att den redovisning som år bra for tigarna också
som regel tillgodoser ovriga intressenters behov. Den primåra målgruppen ar således ågarna. De
andra intressenterna påverkar redovisningens innehåll endast marginellt.

85 Se avsnitt 4.4 angående forslaget.
86Frågan om att det offentliga skall utse revisorer i stbrre eller samhllsviktiga foretag diskuterades
faktiskt i prop. 1975:103 s. 243 f.
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Den nu beskrivna intressentmodellen har av naturliga skal en stark koppling till motsvarande
synsa tt  inom bolagsratten.  Har kan det vara av intresse att notera att  den nuvarande aktiebo-
lagslagen ,  med hansyn till den  intemationella  utvecklingen efter 1975 ,  numera  framstår något
som en foregångare på området.  Till skillnad från flertalet  andra regelverk ,  inte minst i den
anglosaxiska varlden,  som var tydligt agarorienterade var synsåttet i den svenska lagstiftningen
att inte bara agarna utan också andra intressenter skulle ingå i intressentmodellen .  Synsattet var
lange hårt  kritiserat,  men har numera fatt allman acceptans inom bolagsratten genom den s.k.
stakeholder-teorin.

En bred intressentmodell nodvandiggor således en viss rangordning av intressenterna. A tt  denna
kan  vara olika beroende på typ av foretag  framstår som naturligt.  Intressentemas  inbordes rang-
ordning och individuella betydelse varierar således t.ex. mellan  ett borsbolag och ett enmans-
bolag.

For oss ar det naturligt att  kravet på revision liksom kraven på redovisningen primart  ar inriktat
på agarna.  Det ar for dessa som redovisningen primart  upprattas och granskas. Aven om  andra
intressenter har nytta av en revision ar denna avtagande beroende på intressentens ekonomiska
intresse i foretaget och mojlighet att skydda sitt intresse på annat satt . Ny ttan i forhållande till
kostnaden for revisionen blir då alit svårare att bedoma.

Ett fruktbart  angreppssatt  nar man diskuterar vilka foretag som primart  bor bli foremål for speci-
fika redovisnings -  och revisionskrav ar att utgå  från det engelska begreppet  public accountabi-
lity.  Med  detta menas att någon svarar mot/rapporterar till en storre och någorlunda oppen agar-
krets.  Familjebolag med en eller ett  fatal agare faller knappast in under detta begrepp. Om man
påstår att  varje foretagsledare/agare av ett  aktiebolag ar "public accountable "  enbart  for att
denne driver ett sådant bolag har man  defmierat begreppet minst sagt extensivt.

Regleringsfilosofi - lagstiftning eller frivillighet

En marknadsekonomisk utgångspunkt  for frågan  om revisionen  bor vara frivillig  eller obligato-
risk ar att  intressenterna klarar av att  reglera detta  sjalva .  Om det finns behov av revision staller
en intressent krav på detta och bolaget har att bestamma om det ar ett  pris man vill betala for att
behålla intressenten.  Teorin bakom  denna ansats ar att den ar samhallsekonomiskt  effektiv. En
revision  som ar efterfrågestyrd blir mer effektiv  och andamålsenlig. Dessutom  blir overvak-
nings-  och  transaktionskostnadema  så låga som mojligt.

Synsattet brukar kritiseras darfor att det inte  fangar  upp sådana intressenter som inte har mojlig-
het att ta tilsvara sina intressen genom avtal med bolaget .  Det kan foreligga praktiska eller eko-
nomiska hinder.  Ett exempel på det senare ar att ove rvakningskostnaden  blir for  hog for den en-
skilde .  Till nu namnda intressenter hor t.ex. mindre leverantorer men framfor alit samhallet.
Skattemyndigheter och andra myndigheter kan endast skyddas genom lagstiftning.

Det kan således anforas samhallsekonomiska argument for att  genom lagstiftning tillhanda ett
"standardkontrakt"  om revisionsplikt for aktiebolag .  Mot en sådan losning talar trubbigheten av
lagstiftningen som instrument for att  åstadkomma det man efterstravar,  och risken att man  påfor
foretagen  "onodiga "  kostnader.  Att så många andra lander har bedomt  frågan om revisionsplikt i
SME annorlunda an Sverige ger onekligen  an ledning till eftertanke.

En aspekt på ett sådant standardkontrakt ar att  ett  revisionskrav som ar motiverat av att  dessa
intressen skall skyddas leder till svåra avvagningar,  eftersom dessa intressenter  typiskt sett  inte
drabbas av kostnaderna.  De far nyttan av revisionen utan att betala for den  (s.k.  free  riders).
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Sammanfattning

• Revision bor bara sådan granskning kallas som genomfors utifrån etablerade
revisionsstandarder av kvalificerade revisorer under tillsyn.

• Ågaren i ett mikroforetag har inget behov av en revisionsplikt, dvs. en i lag stadgad
skyldighet att overvaka sig sjålv.

• Motivet for en revisionsplikt i mikroforetag år fråmst att skydda samhållet och intressen-
ter som inte på annat sått kan tillvarata lina intressen.

• Revisorn år per definition inte oberoende i ett mikroforetag eftersom han utsetts och
arvoderas av den som granskas.

• Oberoendedebatten handlar om publika fdretag och har liten koppling till forhållandena i
mikroforetag, men med en revisionsplikt kommer regelverket på detta område också
gålla de altra minsta foretagen.

6.2 Intressenternas  nytta av  revisjonsplikten
Innan vi nårmare diskuterar vilken nytta de enskilda bolagsintressenterna har av revisionen, bl.a.
genom att forsoka kartlågga hur man hanterar årsredovisningen och revisionsberåttelsen och
vilken tilltro man har till revisionen, vill vi erinra om vad som brukar anges vara revisionens
fordelar, nåmligen

• ordning och reda i råkenskaperna och externa rapporteringen
• lagenlig forvaltning
• hjålp till intern styrning och kontroll
• underlåttar krediter från borgenårer/leverantorer
• underlåttar fmansiering/lågre kapitalkostnader
• hojer kvaliteten på offentligt publicerade råkenskaper
• underlåttar skattekontroll
• bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten
• befriar från personligt ansvar (i aktiebolag).

6.2.1 Ågarna
Ågare behover underlag for att kunna utvårdera foretagsledningens prestation. Årsredovisningen
har hårvid stor betydelse. Revision syftar sedan till att oka tilltron till informationen i årsredo-
visningen . Dårutover kan ågarna ha nytta av en forvaltningsrevision. Inom ramen for forvalt-
ningsrevisionen sker också kontroller av efterlevnaden av aktiebolagsråttsliga regler. Detta år av
betydelse inte minst for minoritetsågare, dvs. for kontrollen av att reglerna om likabehandling
efterlevs.

Agarnas nytta av revision i det konkreta fallet varierar dock. Elgaren år den primåre intressenten
i ett bolag. Men det år forst om ett foretag har mer an en ågare som principal agent teorin kan
motivera revision till formån for ågaren. Ett bolag med bara en ågare - och många SME har
bara en ågare - behover ingen revision. Ågaren har ju full insyn i foretaget och behover ingen
som granskar råkenskaperna och årsredovisningen for att oka trovårdigheten i den låmnade in-
formationen. Det år bara ågare som inte har tillgång till intern information har nytta av revisio-
nen. Dårfor tillfor revisionen av råkenskaper mervårde for ågarna i ett SME endast om det finns
ågare som inte ingår i foretagsledningen eller styrelsen. Detsamma gåller forvaltningsrevisio-
nen.
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Att det finns flera aktieågare i ett SME  innebar inte nodvåndigtvis att det måste finnas revi-
sionsplikt i alla aktiebolag. Man kan losa frågan genom beståmmelser som ger minoritetsågare
mojlighet att påkalla revision i bolag som år undantagna från revisionsplikt. Sådana regler finns
bl.a. i England och Frankrike.

6.2.2 Bolagsledningen
Vi skiljer i det foljande inte mellan foretagsledningen och styrelsen, men vill understryka att om
det ingår från huvudågaren oberoende ledamoter i styrelsen i ett SME så finns det ett mervarde i
revision i det att den hjålper styrelsen att fullgora sin kontrollerande funktion gentemot led-
ningen.

Annars framgår av den brittiska undersokningen som tidigare behandlats att ledningen vanligt-
vis ser positivt på revision eftersom den hjålper till att kontrollera råkenskaperna och bokfo-
ringssystemen, bidrar till att undvika bedragerier och tillfor trovårdighet till den externa infor-
mationen till gagn for olika intressenter. Det galler fråmst banker och andra långivare men
också, fast i mindre utstråckning, leverantorer.

Revisionen tillfor sålunda ledningen och foretaget mervårrde såvål internt som externt. Den be-
domda nyttan av revisionen som sådan torde dock minska ju mindre foretaget år. Det visar den
brittiska studien av Collis och slutsatsen år enligt vår bedomning också giltig for svensk del.

Den interna nyttan av revisionen - som en verifiering av att foretaget har ordning på råkenska-
perna - utgor emellertid inget argument for en lagstadgad revisionsplikt. Denna tjånst (internre-
vision) kan foretaget kopa på marknaden av en fristående konsult. Mojligen år det kostnadsef-
fektivt om denna kontroll blir en bieffekt av den externa revisionen.

Ytterligare positiva effekter av revision år att foretagsledningen - via revisorn - kan få erfaren-
heter från andra bolag som revisorn reviderar och att bolaget kan kopa andra tjånster från revi-
som (inom ramen for vad som år acceptabelt med hånsyn till oberoendereglerna). Det år ofta
ekonomiskt fordelaktigt for foretaget att revisom levererar tillåggstjånster i stållet for att dessa
kops av fristående konsulter eftersom revisorn redan har ingående kunskaper om foretaget.
Denna nytta motiverar dock inte en revisionsplikt.

Sammanfattningsvis kan bolagsledningen ha nytta av revision i flera olika avseenden. Ingen av
dessa nyttofunktioner motiverar revisionsplikt. Erfarenheterna från England visar att nyttan kan
tillgodoses inom ramen for frivillig revision och att bolaget sjålvt år bast skickat att avgora om
nyttan overstiger kostnaderna i det enskilda fallet.

6.2.3 Kreditgivarna
I små bolag (SME) har årsredovisningen och revisionen som regel ingen eller underordnad be-
tydelse for ågarnas vilja att gora kapitalinsatser. Om man år ensam ågare fattas beslut av detta
slag på annan information. Detsamma galler bolag med flera ågare som år verksamma i bolaget.
I dessa bolag tråder kreditgivarna fram som den individuellt storsta och mest betydelsefulla in-
tressenten till redovisningsinformationen. De har ofta ett mer direkt intresse ån någon annan av
innehållet i råkenskaperna. Dårfor år det inte sårskilt overraskande att framfor allt banker och
andra kreditgivare som regel har en mycket positiv syn på att råkenskaperna skall vara revide-
rade.
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Svenska forhållanden  år vål  belysta i en avhandling av Birgi tta Svensson .87 Hon gor i sin studie
skillnad mellan institutionella kreditgivare  (banker m.fl.) och icke institutionella kreditgivare
(leverantorer etc). Undersokningen visar att de forra anvånder sig alltid eller ofta av årsredovis-
ningar vid sin kreditbedomning, medan  de senare sållan eller aldrig gor det.  Institutionella kre-
ditgivare anvånder sig dessutom lika ofta av foretagsintern  information som periodrapporter,
budgetar och prognoser som av årsredovisningen .  Det sker sållan eller aldrig hos icke institutio-
nella kreditgivare.  Dessa anvånder sig i stållet i huvudsak av information  från kreditupplys-
ningsforetag  (t.ex. UC).  Sådan information anvånds också regelmåssigt av institutionella kredit-
givare .  Bruket av foretagsintern information hos institutionella kreditgivare grundar enligt un-
dersokningen på kontraktuella overenskommelser med foretagen .  Något som således år vanligt
forekommande hos dessa, men i princip inte ails forekommer hos icke institutionella kreditgi-
vare.88

Svenssons studie visar således att årsredovisningen som sådan  knappast år direkt avgorande for
kreditbedomningen .  I det enskilda fallet spelar kreditupplysningama en storre roll. Som under-
sokningen visar grundas emelle rtid den information som hårigenom framkommer ofta på of-
fentliggjorda årsredovisningar systematiserade på visst sått.  Hårtill kommer information  från
den lopande kreditbevakningen om bl.a.  betalningsanmårkningar. Detta gåller såvål hos institu-
tionella som icke institutionella kreditgivare.

Vad gåller frågan om nyttan av att  råkenskaperna år reviderade  framgår bl.a. av undersokningen
att institutionella kreditgivare faster stort  avseende vid vilka som år revisorer i bolaget och att
deras erfarenhet år att ordningen år båttre i aktiebolag ån i andra foretagsformer.

Institutionella kreditgivare kan  sågas ha  tre fordelar av en revision ,  nåmligen att det år båttre
ordning i den lopande bokforingen ,  att årsredovisningen år båttre och mer tillforlitlig och att  det
finns en revisor att  tiligå  vid behov .  En institutionell kreditgivare år således en intressent som
typiskt sett år positiv till inte bara en revision som sådan utan också till en lagstadgad revision.
De tta bekråftas av vårt  engelska material som visar att engelska banker synes ha varit motstån-
dare till avregleringen av området.

Att institutionella kreditgivare foredrar revision  framfor icke revision år inte sårskilt overras-
kande. Den positiva synen på lagstadgad revision bedomer vi grundas på bekvåmlighet ,  dvs. att
det år enklare for banken om alla aktiebolag år revisionspliktiga eftersom man då inte behover
avtala om detta i varje enskilt fall .  Men något avgorande argument for revisionsplikt år det
knappast,  vilket enligt vår mening bekråftas av utvecklingen och forhållandena i England efter
avregleringen .  Kreditgivningen fungerar uppenbarligen lika vål med en frivillig revision, som
grundas på ett stållningstagande  från bolaget om kostnadern a for denna over- eller understiger
nyttan  av och priset på krediten.  Det engelska materialet visar också att bolagsledningarna i
engelska SME faster stor vikt vid att revisionen tillfor  trovårdighet till årsredovisningen gent-
emot banker och andra långivare.

Institutionella kreditgivare har således mojlighet att  genom avtal såvål krava revision som till-
gång till foretagsintern information .  Så långt skulle ett avskaffande av revisionsplikten inte vara
något problem.  Inte heller år dessa kreditgivare direkt betjånta av att  årsredovisningen offentlig-
gors .  Det år forst når man bedomer såvål behovet och vårdet av  traditionella kreditupplysningar
som såvål offentliggorandet som revisionsplikten blir en frågestållning .  Svenssons undersok-
ning visar hår att institutionella kreditgivare frekvent  anvånder sig av sådana upplysningar och
att dessa helt dominerar hos icke institutionella kreditgivare.

87 Svensson 2003. Se åven artikel i Balans nr 112004.
88Svenssons studie visar också att  såkerheter  år  vanliga vid krediter till SME  från institutionella
kreditgivare.
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En forsta reflektion år att kreditupplysningsverksamheten inte skulle fungera om årsredovis-
ningarna inte offentliggjordes och att kvaliteten i den offentliggjorda informationen skulle
minska utan revisionsplikt. Men redan med vetskap om att nåstan inga EU-lånder har revisions-
plikt i SME  uppkommer tvivel om att den forst gjorda reflektionen kan vara riktig. Hårtill
kommer att få lander har så omfattande krav på offentliggorande av årsredovisningar som Sve-
rige.

En fråga år således hur revisionsplikten påverkar kreditgivningen vad avser behovet av tillfor-
litliga kreditupplysningar. Detta år en bred frågestållning som reser ett antal kritiska frågor som
inte år mojliga att besvara inom ramen for vår undersokning. Men vi vill lyfta fram några for-
hållanden som kan påverka bedomningen av frågan och några egna tvivel om att Sverige har
hittat den ultimata lesningen.

Kreditgivning pråglas som så mycket annat av regelverk och sedvånjor. Ofta kan något också
goras på ett  annat sått  med lika gott resultat.  Men det finns ett motstånd mot forandringar, och
for att dessa skall vara motiverade måste det kunna visas att de år till nytta for de som direkt be-
rors eller for sanihållsekonomin som helhet. Avregleringar brukar t.ex. ses som positiva for
ekonomisk tillvåxt. Frågor av nu angivet slag som diskuterats under senare tid år nya formåns-
råttsregler, som har en direkt koppling till kreditgivning. Men hit hor också frågor med direkt
koppling till råkenskaper och revision, nåmligen forekomsten av s.k. covenants i låneavtal, dvs.
lånevillkor kopplade till finansiella nyckeltal. Vi vet att dessa i dag t.ex. år betydligt mer vanliga
i England ån i Sverige. Villkoren for kreditgivningen i stort år således en viktig faktor når man
diskuterar mojligheten for SME att erhålla krediter.

Vi vill forst  gora konstaterandet att den kreditgivare som år helt beroende av kreditupplysningar
år mer kanslig for tillgången till kvalitativ sådan information ån  andra kreditgivare. Icke institu-
tionella kreditgivare  har dårfor  ett  starkare intresse ån institutionella dito av offentliggjorda re-
viderade årsredovisningar.  De andra kan  delvis kompensera sig genom avtal med bolaget.

Vi vill  sedan  stålla oss något tveksamma till vårdet  -  från kreditgivningssynpunkt  -  av att  sam-
manstålla information  från offentliga  årsredovisningar  från SME.  Aven om reviderade sådana
handlingar garanterar ordning och reda i bokforingen finns det  alltfor stort  utrymme for egna
val, t.ex. vad gåller loneuttag , for att redovisat  resultat och stållning skall kunna  anvandas som
beslutsunderlag .  Hårtill kommer att informationen år for gammal .  Aven om kreditupplysningar,
som grundas på publicerade årsredovisningar,  år en del av underlaget  for beslut  om kredit kan
dessa knappast vara helt avgorande.

Formodligen år forekomsten av betalningsanmårkningar av betydligt sterre vårde for såvål in-
stitutionella som icke institutionella kreditgivare.  Sådana upplysningar har ingen koppling till
om årsredovisningen år offentliggjord och reviderad eller inte.

Vår bedomning år att revisionsplikten har marginell betydelse for kreditgivningen hos såvål in-
stitutionella som icke institutionella kreditgivare. Det bekråftas bl.a. av att flertalet lånder inte
har revisionsplikt i SME och inte heller alla fdretagsformer i Sverige. Vår bedomning år att
denna  fråga båst hanteras på marknaden genom avtal.  Når det år motiverat med revision kom-
mer botagen sjålva att vålja detta alternativ. Såvål kravet på offentliggorande som revisionsplikt
år alltfor schablonmåssiga och trubbiga verktyg for att såkerstålla kreditvårdigheten hos SME.
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Det ligger nara till hands att i detta sammanhang kommentera ett vanligt argument for revi-
sionsplikt, nåmligen att det år det pris ågaren får betala for begrånsat personligt ansvar. Argu-
mentet tar sin utgångspunkt i borgenårernas behov, varav kreditgivarna år de fråmsta vid sidan
av skattemyndigheterna. Motargumentet år att revisionsplikten som generellt instrument inte år
tillråckligt, och finte ens det avgorande instrumentet for ansvarsfriheten. Agare till SME tvingas
till andra åtgårder som stallande av såkerheter och tillhandahållande av foretagsintern informa-
tion for att få krediter. Vår bedomning år således att frågan om befriande av personligt betal-
ningsansvar hos ågaren av ett SME  tiara kan bedomas utifrån behovet i det enskilda fallet. Om
en bank som villkor for en kredit staller krav på revision, fdrmodligen tillsammans med andra
krav, har man ett pris på ansvarsfriheten, annars inte.

6.2.4 Samhållet

Allmånt

Samhållets  intresse  och nytta av revision kan brytas ned i ett antal punkter:

upptåcka brott
avhålla från brott

- upptåcka bristande efterlevnad av skatteregler i vissa fall
kontroll av råkenskaper i syfte att fa ett bra underlag for skattedeklarationer från foretagen

- avhålla från skatteundandragande
- bekåmpa penningtvått
- reviderad bokforing gor det lattare att efteråt spåra fel vid t.ex. konkurs- och brottsutred-

ningar (och vid utkråvandet av ansvar från foretagsledningen)

Listan ovan visar att samhallet har flera olika intressen av revision. Dessa intressen har lett till
att man utvidgat revisorns rapportering till myndigheter efter genomford  granskning  av foreta-
gens redovisning och forvaltning. Samtidigt tycks forestållningen om att revision skall  avhålla
från skatteundandragande, brott m.m. bli allt mer framtrådande. Revisorsgranskningen forvåntas
således avhålla folk från att begå brott - som skulle kunna upptåckas vid revisionen.

Det handlar hår således inte bara om revisionens innehåll utan om forestållningar om att revi-
sion kan leda till andra nyttoeffekter for samhallet. Inte sållan kommer man in på revisionens
preventiva effekter. Vi skall hår diskutera i vilken utstråckning revision kan forvåntas ge sådan
nytta for samhallet att det motiverar revisionsplikt i SME.

Skatter

Skattekontrollen styrs av en relativt komplex modell for riskhantering av skattefel. Riskhanter-
ingsmodellen har utformata av Skatteverket. Syftet med riskhanteringen år att utnyttja resur-
segsa hos Skatteverket på ett optimalt sått så att åtgårderna på lång sikt far basta mojliga effekt
på storleken på skattefelet. Med skattefel avses alla avvikelser i forhållande till en teoretiskt be-
råknad riktig skatt enligt lagens bokstav till foljd av avsiktliga och oavsiktliga fel.89

Skatteverket far del av information från foretag i form av deklarationsuppgifter m.m. Dåremot
stalls inget krav på att foretag skall sand in årsredovisningar. Reviderad redovisning ingår inte i
det grundmaterial som ligger till grund for Skatteverkets beslut om taxering, kontroll m.m. Dår-
emot kan råkenskapema granskas vid fordjupad kontroll (skatterevision). Till detta kommer
också revisorns skyldighet att sand in orena revisionsberåttelser till skattemyndigheten.90

89 Se angående modellen Skatteverket 2004-03-29 (Dnr 130 271 496-04/121), sårskilt s. 5 ff.
90 Se avsnitt 4.5.4.
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Skatteverket har ett intresse av att foretagens bokforing år i god ordning. Sjålvklart år det också
en fordel att råkenskaperna år reviderade i aktiebolag. Skyldigheten att sånda in orena revi-
sionsberåttelser år också till nytta for skattekontrollen. Nyttan for skattekontrollen av att råken-
skaperna revideras i aktiebolag och att Skatteverket far del av orena revisionsberåttelser kan
dock inte entydigt anges. Det beror på hur riskhanteringsmodellen tillåmpas avseende skattefel.

Inom Skatteverket (skatteregion Malmo) pågår sedan en tid tillbaka ett projekt som går ut på att
hitta de båsta formerna for att ta tillvara den information som finns i orena revisionsberåttelser
samt meddelanden om fortida avgång, som revisorer skall sånda till Bolagsverket (vilka skickas
vidare till Skatteverket). En forsta rapport våntas under våren 2005.

Såvitt år bekant har i vart fall inga offentliga utvårderingar gjorts av nyttan av reviderade råken-
skaper kontra oreviderade råkenskaper for skattekontrollen. Av intresse i detta sammanhang år
att råkenskaperna i små aktiebolag revideras, vilket dåremot som regel inte år fallet med råken-
skaperna i enskilda firmor och handelsbolag. Det skulle vara intressant att få kunskap om hur
revision påverkar kvaliteten i bokforing i små aktiebolag kontra foretag som inte revideras. Hår
år t.ex. arrtalet fel i redovisningen i aktiebolag kontra egenforetagare av intresse. Samtidigt
måste man ta hånsyn till om redovisningen uppråttas av bokforingsbyråer, om det år fråga om
kombiuppdrag i aktiebolag m.m. Enligt vår uppfattning målte man således stålla sig frågan om
det år revision eller bokforingshjålp eller andra faktorer som påverkar kvaliteten i redovisningen
på ett mer avgorande sått. Som vi ser det kan man i dag inte belågga något kvalitativt samband
mellan reviderade årsredovisningar och deklarationsunderlaget till Skatteverket.

Eftersom vi vet ganska litet om nyttan av revision for den svenska skattekontrollen i dag år en
jåmforelse med andra lånder av intresse. Det tycks som om små aktiebolag i Sverige i lågre grad
an små aktiebolag i England låmnar råkenskaper och årsredovisningar till skattemyndigheten.
Både i England och i Sverige anser skattemyndigheterna att foretagens redovisning bara år en
del av den information som ligger till grund for skattekontrollen.9' Vi kan således konstatera
nyttan for skattemyndigheten i England av reviderad redovisningsinformation inte har hindrat
undantag från redovisningsplikt i SME, och detta i ett land dår skattemyndigheten trots alit i
viss omfattning far in reviderade redovisningar. Vi konstaterar vidare att nyttan for skattekon-
trollen inte har vågt tillråckligt tungt for att motivera full revisionsplikt i andra medlemslånder i
EU. Detsamma målte gålla behov av att avskråcka från skattefusk m.m.

Vår uppfattning år, mot bakgrund av undantagen från revisionsplikt i andra EU-lander, att man
borde frigora sig från tanken på att revisionsplikt år avgorande for kvaliteten på foretagens upp-
giftslåmnande vid beskattningen. Man måste forst faststålla vad det år som år kårnan i proble-
met. Såvitt vi kan bedoma år behovet vid skattekontrollen framfor allt att deklarationsuppgifter
och redovisning innehåller så få fel som mojligt.

91 Se avsnitt 5.5.2 angående England.
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Frågan måste stållas om det finns andra sått ån revision att tillgodose detta behov. Ett tankbart
alternativt år att marknaden utvecklas for kvalificerade skatte- och redovisningskonsulter som
uppråttar deklarationer, bokforing m.m. Man kan hånvisa till t.ex. Tyskland, dår utvecklingen
av en marknad for Steuerberater tycks vara viktig en del av skatte- och bokforingshanteringen i
småforetag.92 Sådana tjånster kan också erbjudas av revisorer i Sverige. Enligt indelningen i den
svenska revisionsstandarden RS, som bygger på internationella standarder, av revision och nå-
raliggande tjånster anses sammanstållning av ekonomisk information som en sårskild typ av
tjånst for revisorer.93 I sådana uppdrag år revisorn engagerad i egenskap av redovisningsexpert.
Det år revisoms professionella kunskap och omsorg som anvåndarna drar nytta av, inte av att
revisorn bestyrker något.94

Brott och penningtvått

Når skyldigheten att anmåla brott infdrdes i ABL uttalades i fdrarbetena att rapporteringsskyl-
digheten var ett utflode av revisoms uppgift att bevaka olika intressenters intressen i bolaget,
men aven att den skulle kunna vara ett betydelsefullt medel i kampen mot ekonomisk brottslig-
het.95

Når skyldigheten infordes gjordes ingen konsekvensanalys eller uppskattning av vilka effekter
man fdrvåntade sig. Några kostnadsberåkningar i anledning av skyldigheten gjordes inte hel-
ler.96 Lagstiftaren har således inte sjåly satt några kriterier fdr bedomning av måluppfyllelse el-
ler gjort någon cost-benefit analys.

Ett sått att utvårdera effektiviteten av anmålningsskyldigheten år att titta på antalet anmålningar.
Statistik från Ekobrottsmyndigheten (EBM) visar att år 2003 inkom 41 anmålningar och år 2004
inkom 102 anmålningar från revisorer.

Revisorernas anmålningsskyldighet har också belysts i en fårsk rapport från BRÅ.97 Man har un-
dersekt såvål revisoremas attityder till anmålningsskyldigheten som effekterna av den i form av
anmålningar. Vidare har en genomgång skett av offentligt tryck och litteratur på området. Vi
skall hår kommentera undersokningen, framfor allt såvitt galler antalet anmålningar.

Studien baserades dels på en sekundåranalys av ett trettiotal intervjuundersokningar omfattande
totalt 160 intervjuer med revisorer åren 1999-2003, dels på en postenkåtundersokning år 2003
riktad till 1 350 revisorer. Cirka 700 av dessa besvarade enkåten, som hade god representativitet
vad galler variablema kon, auktorisationsgrad och organisationstillhorighet.

Cirka sex procent av de svarande, totalt 44 revisorer av 691, sager sig ha låmnat over en anmå-
lan till åklagare. Totalt hade de tillfrågade kommit in med 57 anmålningar. Antalet kvalificerade
revisorer beråknades i BRÅ-rapporten till 4 245.

92 Se avsnitt  2.3.2.
93 Se avsnitt 4.5.3.
94 FAR, RS 120 p. 18.
95Se avsnitt 4.5.5.
96 Anmålningsskyldigheten for brott ingick som en del i fdråndringarna av reglerna rorande aktiebolagets
organisation, se angående den mycket vaga och oprecisa bedomningen av kostnaderna fir fdrslagen prop.
1997/98:99 s. 193.
97 BRÅ, Rapport 2004:4. Undersokningen har utfarts av fil. dr Bengt Larsson vid Sociologiska
institutionen vid Guteborgs universitet.

Svenskt Naringsliv



43

I en inledning till undersokningen har BRÅ :s verksjurist Lars Emanuelsson Korssell skrivit en
kommentar ur ett brottsforebyggande perspektiv .  Hans tolkning av undersokningen kan sam-
manfattas på foljande sått.  Ur hans perspektiv kan inte samhallets  fråmsta kontrollfunktioner
mot ekobrott  -  konkursforvaltare och skatterevisorer  -  på något avgorande sått oka sin effekti-
vitet p.g.a. de begransade resurserna. Det kan forklara varfor man soker en  tredje person som
kan upptåcka och anmåla brott i form av revisorer.  Utmårkande år att revisorn har tillgång till
foretagets rakenskaper och att revisom  inte har samma motiv som foretagaren att  hålla brotten
hemliga .  Går det att såtta press på revisorn genom disciplinår tillsyn att  anmåla brott har lag-
stiftaren hittat en forebyggande kraft.  Kan dessutom rakningen for revisoros kontrollverksamhet
debiteras dem som kontrolleras har staten gjort  en god affår.98

Emanuelsson Korssell menar att det inte år svårt  att ironisera over anmalningsskyldigheten med
hansyn till det låga  antalet anmålningar. Jåmfort  med antalet  anmålningar  från konkursforvaltare
och skattemyndigheterna  år  volymen på anmalningar från revisorer helt marginell .  Den storsta
forebyggande effekten ligger dock inte i anmalningama utan  i att revisoremas position stårkts
gentemot klienterna.  Genom anmålningsskyldigheten kan revisorerna effektivare formå sina kli-
enter att  folja lagen.99

Vår uppfattning år foljande.  Både EBM :s statistik och BRÅ-rapporten visar att få anmålningar
om brott  kommer in. I forhållande till målsåttningen att skydda bolagets intressenter forefaller
effekten av anmålningsskyldigheten vara mycket begrånsad.  I detta perspektiv forefaller ett
borttagande av revisionsplikten i SME knappast ha någon avgorande effekt. En viktig forklaring
kan  vara att revisorer måste avgå från uppdraget vid anmålan.  De tta skapar en intressekonflikt
hos revisorer och forsvagar incitamenten att  arrmåla brott.  Till detta skall också låggas att revi-
sion inte har till primårt  syfte att upptåcka brott.  Revisionsmetodiken såtter i sig grånser for hur
effektiv kontrollen kan vara.

Det  tycks dock som om att  det i stållet år den allmanna brottsforebyggande effekten som år hu-
vudfrågan .  Denna målsattning år mycket vag och dårfor svår att utvårdera. A tt  revisorerna i
BRÅ-undersokningen anser att de genom regleringen far ett påtryckningsmedel år intressant.
Mot detta talar dock att revisorerna sjålva anser att den preventiva effekten år låg dårfor att  fo-
retagen inte kanner till reglerna eller att reglema år utan  betydelse for ose riosa foretag.  Har reg-
lerna någon preventiv effekt borde antalet upptackta brott i foretag minska.  Men detta forefaller
vara svårt  att  måta eftersom det finns så många andra faktorer som kan  påverka utfallet. Hur
skulle man kunna måta  effektema  av just revisorernas arbete?

Anmålningsskyldigheten omfattar inte heller foretagsformer som inte har revisionsplikt. Det
medfor att brottsbenagna personer kan vålja annan  foretagsform for att undgå anmålningsskyl-
digheten.

Vidare kan konstateras att i andra EU-lander har inte brottsbekampning motiverat full revi-
sionsplikt i SME .100 I forarbetena till ABL hånvisades till att  Frankrike och Nederlande rna har
anmalningsskyldighet for brott.'°'  I dessa lander undantas dock SME  från revisionsplikt. Det
finns dårfor ingen koppling mellan omfattningen av revisionsplikten och skyldigheten att  an -
måla brott  i ett internationellt perspektiv .  For att  motivera revisionsplikt i SME i ett internatio-
nellt perspektiv måste man i så fall gora  antagandet att  foretagare i Sverige år slarv igare och mer
brottsbenågna ån i andra lander! Detta år en slutsats som utan  empiriska bevis år helt orimlig.

98 BRÅ ,  Rapport 2004:4 s. 7.
99BRÅ ,  Rapport 2004 :4 s. 11 och s. 15.
100Se angående  undantag från revisionsplikt avsnitt 2.3.2.
10' Prop .  1997/98:99 s. 148.
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Sammanfattning

• ,gama och bolagsledningen har ingen nytta av revisionsplikten.
• Kreditgivarna har tveklost nytta av en revisionsplikt. Den underlåttar kreditgivningen,

men den reviderade årsredovisningen har endast marginellt vårde vid ett kreditbeslut.
Kreditupplysningar och andra uppgifter år viktigare.

• Banker kan alltid stålla krav på revision som villkor for kredit.
• Hur oreviderade offentliggjorda årsredovisningar skulle påverka vårdet av kreditupplys-

ningsforetagens tjånster år outrett.
• Samhållet har nytta av en revisionsplikt. Med det år svårt att fa någon overblick over vil-

ket vårde reviderade årsredovisningar har for skattekontrollen och brottsbekåmpningen.
Det saknas empiriska data.

6.3 Revisorernas egenintresse i revisionsplikten
Man kan knappast forvånta sig att revisorerna eller revisorsorganisationerna sjålva skall  ta initi-
ativ till ett avskaffande av revisionsplikten. Revisorsorganisationer i alla lånder år typiskt sett
for en revisionsplikt. Avregleringen i England visar också att man från revisorshåll i vart fall
initialt var emot avskaffandet av revisionsplikt i SME.

En lagstadgad revision for alla bolag ger revisorerna en monopolstållning, vilket år något som
ingen yrkeskår brukar tacka nej till. Revisionsuppdragen utgor också en utmårkt plattform for
olika slags tillåggsuppdrag.

Vilka konsekvenserna skulle bli for revisionsbranschen av ett avskaffande av revisionsplikten år
mycket svårbedomt. Men de empiriska data som finns från England visar att intjåningen efter
borttagandet av revisionsplikten som regel inte minskade. Tappade revisionsuppdrag ersattes av
andra uppdrag. Materialet visar dock att avregleringen drabbat olika revisionsbyråer olika. De
stora byråerna drabbades minst.

Når revisionsplikten debatteras måste man således vara uppmårksam på att revisionsbranschen
bevakar sina egna intressen. Och argumenten varierar beroende på vilken fråga som diskuteras.
Det visar bl.a. debatten i England. Når Justitiedepartementet foreslog nya regler om byråjåv år
2003 uppkom for forsta gången ett intresse också bland de svenska revisorerna att diskutera re-
visionsplikten. Att tvingas avstå från mojligheten till sådana tillåggsuppdrag skulle kunna bli ett
hogt pris att betala for revisionsplikten!

Avslutningsvis kan nåmnas ett forhållande som vi också tidigare berort, nåmligen att revisions-
branschen inte visat något intresse for forenklade revisionsregler i SME. Detta var något som
nåmndes av Aktiebolagskommitten år 1995 som ett sått att hantera for hoga kostnader for en re-
vision i de små bolagen.102

102 Det finns ingen sårskild revisionsstandard for små foretag, men vål ett uttalande, RevU 1005 (De
sårskilda overvågandena vid revisionen av små foretag). Uttalandet grundas på ett intemationellt
uttalande, IAPS 1005. Några uttalade forenklingar som skulle sånka kostnaden for revisionen kan dock
inte spåras i detta uttalande. Tvårtom år utgångspunkten att samma revisionsstandard skall gålla i alla
bolag oavsett storlek.

Svenskt Na ringsliv



45

6.4 Kostnader och merkostnader for revisionsplikt i mikroforetag
Kostnaderna for -en revision kan uppdelas i kostnader for sjålva revisionen som sådan, hanter-
ingskostnader i bolaget och hanteringskostnader hos revisionsforetaget. De två senare delpos-
tema utgors således av administrationskostnader som uppkommer i anledning av revisionen.
Det behover knappast påpekas att samtliga delposter år svåra att beråkna och kråver mycket
båttre underlag for svensk del ån vad vi har haft mojlighet att ta fram inom ramen for rapporten.
Några tåmligen såkra iakttagelser och slutsatser kan man dock dra av de uppgifter vi har haft
tillgång till.

Den forsta frågan år  vad en revision kostar i  ett typiskt SME. Våra efterforskningar, som grun-
das på intervjuer och visst offentligt material, visar att det genomsnittliga arvodet for ett mikro-
foretag (cirka 3 miljoner SEK i omsåttning) år cirka 15 000 SEK. I detta belopp kan ingå kon-
sultationer varfor kostnaden for revisionen i ett mikroforetag uppskattas till cirka 10 000 SEK.
Forvaltningsrevisionen kan beråknas svara for 20-30 % av detta belopp, dvs. 2-3 000 SEK. I
denna ingår granskning av skatter och avgifter som kan uppskattas till 5-10 % av arvodet, dvs.
500-1 000 SEK. Men det år viktigt att understryka att det i praktiken år svårt att dra grånsen
mellan revision och konsultationer i dessa mikroforetag, dår revisorn ofta måste åtgårda brister i
den underliggande bokforingen i samband med revisionen. Revisionsarvodet kan tyckas och år
enligt vår mening mycket lågt. Vi har inte nårmare undersekt eller forsokt uppskatta hur stora
konsultationsarvoden som revisorema debiterar revisionsklienterna.

Att vår uppskattning av revisionsarvodet år riktigt har visst stod i det brittiska materialet.103 I
foretag med hogst 350 000 pund i  omsåttning  (cirka 4,5 miljoner SEK) har 46 % av foretagen
hogst 13 000 SEK i arvode och 70 % hogst 30 000 SEK i revisionsarvode. Bara 13 % av dessa
foretag hade over 60 000 SEK i revisionskostnad.

Om vi ser till det danska  materialet  visar det att genomsnittsarvodet for revision i foretag som
har under 50 anstållda, 20 miljoner DKR i balansomslutning och 40 miljoner DKR i omsåttning
(två av tre gråner skall underskridas) år 15 324 DKR.104 Aven hår ror det sig således om något
sterre foretag ån vårt mikroforetag.

Mot denna bakgrund gor vi bedomningen att det genomsnittliga revisionsarvodet i ett svenskt
mikroforetag (3 miljoner i omsåttning) år ca 10 000  SEK. 105

Upplysningsvis visar våra efterforskningar att det finns ett klart samband mellan omsåttning och
revisionsarvode och att arvodet ganska snabbt okar når foretaget år något sterre. Denna iaktta-
gelse styrks av det brittiska materialet. Ett svenskt småforetag (se avsnitt 2.2) bedomer vi har ett
genomsnittligt revisionsarvode på cirka 42 000 SEK inkl. konsultationer. Det brittiska materia-
let visar bl.a. att bland foretag som omsåtter mellan 16-72 miljoner SEK har 39 % ett revisions-
arvode på 75 000 SEK eller hogre.106

103Collis 2003 s. 27 (tabell 9).
104 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Basismålning på årsregnskabsloven, januar 2004, s. 35. Beloppet år

håmtat från en rapport från december 2003.
105Vi har fdrsokt uppskatta hur beloppet fordelar sig på olika delar av revisionen. Utover vad som sagts
ovan, att 20-30 % avser fdrvaltningsrevisionen, har vi fatt uppgiften att 40- 50 % avser planering av
revisionen och dokumentation.
106Collis 2003 s. 27.
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Till vad som nu sagts kan låggas att revisionsarvodet sannolikt kommer att stiga avsevårt inom
de nårmaste åren. 107 Anledningen år många nya regler och inforandet av den nya
revisionsstandarden. De uppskattningar som gors varierar mellan 15-30 % prisokning på revi-
sionen. Hojningen kommer att drabba såvål stora som små foretag. Vad gåller SME finns det
skål att understryka att det knappast år antalet nya regler som år anledningen utan den nya revi-
sionsstandarden som sådan. Detta våcker frågan varfor inte branschen tagit fasta på lagstiftarens
anvisade mojlighet att ha enklare regler for revision av SME. Vår uppfattning år att den standard
som nu gåller inte ails år anpassad for revision i SME (mikroforetag). Ett tydligare fall av over-
reglering år svårt att hitta. Oavsett om man har en revisionsplikt i små bolag eller revisionen år
frivillig finns det enligt vår mening ett klart och tydligt behov av en revisionsstandard direkt an-
passad till mindre bolag. Frågan år dock hur en sådan standard skall komma till stånd. Inom re-
visionsbranschen såger man att en "revision skall vara en revision" och menar nog att den måste
vara likartad i alla foretag. Vi menar dock att det inte borde finnas något principiellt hinder mot
att en revision i ett mindre bolag har ett delvis annat innehåll ån i ett stOrre foretag. Om redovis-
ningen  kan grundas på olika synsått, vilket BFN:s arbete med forenklade redovisningsregler vi-
sar, borde också revisionen kunna gora det. Men var finns drivkrafterna for en sådan utveckling
i en omvårld som inte har revisionsplikt i små bolag? Det får bli en svensk sårlesning. Om man
dåremot undantar SME från revisionsplikt minskar eller forsvinner behovet av sårregler for re-
vision i mindre bolag.

En annan fråga som ror kostnaden for revisionen i småbolag år den  samhållsekonomiska kost-
naden  for revisionsplikten. Detta år givetvis en svår fråga som kråver en uppskattning inte bara
av kostnaderna for att revidera små bolag utan också av de fordelar/besparingar som en revi-
sionsplikt medfor for samhållet. Vi kommer hår i forsta hand att diskutera kostnaderna utan
hånsyn till besparingarna. I dag gors sådana beråkningar av de administrativa kostnaderna for
regelverk i flera lånder (se avsnitt 6.6 nedan), men for svensk del finns inga sådana beråkningar
att tillgå rorande redovisnings- och revisionsreglerna. Dåremot har NUTEK fatt i uppdrag att
beråkna kostnaderna for ÅRL. Men det finns utlåndskt material om kostnaderna for revisionen,
varav vi har tagit del av det engelska och danska materialet.

Når man beråknar revisionskostnaderna for foretagen måste dessa for att vara råttvisande inne-
fatta inte bara direkta revisionskostnader utan åven administrationskostnader såvål i bolaget som
hos revisorn. Hårtill kommer den ånnu svårare frågan om den samhållsekonomiska kostnaden
for regler som inte år åndamålsenliga och dårmed ineffektiva.

Om vi jåmfor med England så uppskattas kostnadsbesparingarna av en avskaffad revisionsplikt
dår till i genomsnitt 1 000 pund per bolag (13 000 SEK). Administrationskostnaderna i bolaget
beråknades minska med hogst lika mycket (13 000 SEK). Hårtill kommer uppskattade kostnader
i revisionsforetagen (se avsnitt 5.7.2 ovan). De danska beråkningarna visar att av en total kost-
nad for av avge årsredovisning i de små foretagen på cirka 32 000 DKR, beloper cirka 25 000
DKR på revisionen och ovriga insatser från revisom och återstoden år interna kostnader.108 Den
danska beråkningen visar således på en lågre andel foretagsinterna kostnader.

107 Frågan debatteras bl.a. i Balans 12/2004.
108 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2004, s. 40.
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Om man forsoker analysera det brittiska materialet kan man forst konstatera att ungefår hålften
av alla engelska mikroforetag (något storre ån våra) har ett revisionsarvode på hogst 13 000
SEK. Vi gor då foljande bedomning. Kostnaderna for revisionen minskar p.g.a. att vissa SME
helt avstår från revisionen och finte ersåtter den med andra externa insatser från revisor eller an-
nan. Kostnaderna minskar for andra SME genom att revisionen forsvinner, men man behåller
andra tjånster från revisor eller annan. Svårigheten att dra grånsen mellan revision och revi-
sionsnåra tjånster gor dock beråkningarna svåra. Om revisionen till någon del ersåtter bolagets
eget arbete målte revisionskostnaden minskas med detta belopp. I vart fall i teorin år revisionen
som något tillkommer utover foretagets eget arbete, dvs. en pålaga. Avskaffas denna forsvinner
kostnaden.

Om vi overfor det brittiska synsåttet på forhållandena i Sverige kan vi forst konstatera att det
genomsnittliga svenska revisionsarvodet år ca 10 000 SEK for ett mikroforetag. Vidare har vi
cirka 250 000 aktiebolag, varav bara cirka 7 000 bolag år s.k. storre bolag.109 Den potentiella
svenska kostnadsbesparingen av en avskaffad revisionsplikt kan då beråknas till 2,5 miljarder
SEK. Men kostnadsbesparingen kommer inte att bli så hog eftersom alla foretag inte kommer att
utnyttja mojligheten att avstå från revision. Hårtill kommer att betydande del av de registrerade
aktiebolagen år vilande eller saknar anstållda (avsnitt 2.2). Om vi utgår från att ungefår lika
många foretag som i England skulle utnyttja undantaget (70 %) och att vi har cirka 200 000 ak-
tiva aktiebolag som skulle bergras blir den beråknade besparingen 1,4 miljarder SEK. Med hån-
syn till det stora antalet mycket små SME i Sverige bedomer vi att beloppet år realistiskt. Hårtill
kommer minskade administrationskostnader i foretagen, som i England bedomts vara hogst lika
stora. Om vi år forsiktiga och antar att denna kostnad for svensk del år hålften (5 000 SEK) blir
detta ytterligare cirka 0,6 miljarder SEK. En sådan grov men inte orealistisk beråkning visar så-
ledes att merkostnaden for revisionsplikten år cirka 2 miljarder SEK per år.

Vi vill tillågga att beloppet for revisionen sannolikt kommer att oka cirka 30 % p.g.a. nya revi-
sionsstandarder, vilket medfor en merkostnad på ca 0,5 miljarder SEK. 110

Den beråknade kostnaden kan jåmforas med att de totala revisionskostnaderna på samhållsnivå
for de mindre bolagen i Danmark beråknas till  2,5  miljarder DKR.' 11

Sammanfattning

• Kostnaden for att revidera ett mikroforetag år cirka 10 000 SEK per år.
• Kostnadema fdrvåntas oka med 30 % p.g.a. nya revisionsstandarder.
• Behovet av en enklare revisionsstandard i mikroforetag år uppenbar - om man behåller revi-

sionsplikten
• Den uppskattade samhållsekonomiska kostnaden for revisionsplikten år 2 miljarder SEK per

år.

109 Enligt den fdreslagna indelningen i Justitiedepartementet 2004.
110 Vi har i kalkylen inte beaktat de merkostnader som skulle uppkomma om man infor ett byråjåv i den
svenska lagstiftningen.
111 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2004, s. 48.
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6.5 Motiv  och analys i svenska utredningar
Vi har i avsnitt 3.2 redovisat den svenske lagstiftarens overvaganden om revisionsplikt i sam-
band med olika reformeringar av den svenska lagstiftningen. Om man skall sammanfatta ut-
vecklingen kan man saga att man år 1975 ansåg att en revisionsplikt skulle orsaka onodiga kost-
nader for foretagen, att man år 1983 var overens om att det sedan en tid behovdes  en allman re-
visionsplikt men att det saknats revisorer (ett problem som då var avhjålpt) och att man år 1995
stod fast vid samma bedomning  som år  1983. Revisionsplikten var av betydelse for bekåmp-
ningen av den ekonomiska brottsligheten och till nytta for ågarna. Inte någon gång har kostna-
derna for en revisionsplikt nårmare utretts.

Vi skall nu exemplifiera hur man argumenterat och underbyggt sina olika argument och slutsat-
ser. Om vi forst  ser till  de ovan nåmnda - och far man formoda avgorande - argumenten for en
revisionsplikt,  nåmligen att den behovs for att  bekåmpa ekonomisk brottslighet  och att den be-
hovs  for agarnas egen skull  kan foljande sågas. Huruvida revisionsplikten år till nytta från
brottsbekampningssynpunkt utvårderar vi i avsnitt 6.2.4. I korthet år vår slutsats att detta år
mycket svårbevisat och att det  mest  troliga år att revisionsplikten år av begransat varde. Det som
skall bedomas år ju nyttan av en revision som går utover den som annars tillkommit på frivillig
våg. Argumentet om nyttan for tigarna år aldrig utrett. Vår huvudinvåndning år hår att detta ar-
gument over huvud taget inte år ett argument for revisionsplikt. Om den  år till  faktisk nytta for
agaren kommer denne att se till att bolaget blir reviderat på frivillig våg (se avsnitt 6.2.1). Så-
vida man inte misstror foretagarnas formåga att bedoma detta sjalva!

Aktiebolagskommitten stållde sig allmant skeptisk till vad de uppfattade vara argumenten mot
en revisionsplikt, nåmligen kostnaderna for foretagen och att tigama i SME inte hade samma
behov av kontroll over verksamheten.  112 Enligt kommitten var det oklart i vad mån revisionen år
en betungande kostnadspost i de mindre aktiebolagen. Någon utredning om kostnaderna for re-
visionen har vi dock inte kunnat finna. Vidare sager kommitten att intressentkretsen år vidare an
ågarna och anger anstallda, borgenerer och andra tredje man. Utan revisionsplikt skulle risken
for ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter oka påtagligt. Skålen som tidigare anforts
for en revisionsplikt gallde derfor alltjåmt. En revision ansågs vara till gagn for bolaget och
tigarna samt ovriga intressenter. Någon utredning som belågger dessa påståenden år dock inte
gjord. Det bor tillaggas att utredningen mojligen såg en utvåg mot for hoga kostnader genom att
explicit uttala att behovet av sådana forenklade regler om revision i SME var en branschfråga.

Ett annat exempel på argumentation från senare tid år når Justitiedepartementet år 2003 foreslog
att det skulle inforas ett byråjåv i lagstiftningen. Det skål som åberopades for byråjåv var har-
moniseringen med EU:s regelverk.' 13 Dock namner man inget om att alla medlemsstater utanfor
Norden inte har något krav på revision i SME. Argumentet om harmonisering år således mycket
svagt, for att inte saga direkt vilseledande. I lamma promemoria uttalade Revisorsnåmnden,
som stodde forslaget, att enligt dess mening var revisionen i s.k. kombiuppdrag ofta samre.
Hanvisning gjordes till sju tillsynsarenden.114 Frågan år dock om dessa år representativa. Vid en
forsta kontroll visade det sig nåmligen att fem av dessa rorde revisorer av det mycket ovanliga
slaget att de stod utanfor FAR/SRS. Vi anser inte att sju fall racker som stod for en sådan ingri-
pande lagstiftningsåtgård.

112 SOU 1995:44 s. 214.
113EG-rekommendationen om oberoende.
114Justitiedepartementet  2003 s. 57.
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En av de punkter som diskuterats  i anslutning  till forslaget har vant frågan om nyttan av kontra
kostnaderna for strångare jåvsregler, framfor alit i små och medelstora foretag.115 Promemorian
innehåller anmårkningsvårda påståenden om konsekvenserna for små bolag. 116 Kostnaden for
bokforingstjånster kommer nåmligen enligt departementet inte att Oka derfor att det blir okad
konkurrens på detta område. Kostnaden for revisionen kan forvåntas oka något i den mån revi-
sorerna i kombiuppdragen inte har utfort någon sjålvståndig granskning utan forlitat sig på den
som gjort bokforingen. Den samlade bedomningen var att forslaget i vart fall inte skulle leda till
mer ån  en obetydlig okning av de små foretagens kostnader for bokforing och revision. Man
tillågger att flertalet små foretag redan idag skoter sin bokforing sjålva. Departementet redovisar
inga nårmare detaljer om på vilket underlag man gjort lina bedomningar .  Detta år anmårknings-
vårt eftersom ett byråjåv innebår en uppenbar risk for att kostnaderna ()kar for småforetagen.
Vår bedomning år att totalkostnaden for foretagen att uppråtta och revidera årsredovisningen
kommer att oka våsentligt om ett byråjåv inforas. Det blir dubbelarbete som inte kan kompense-
ras av prispress på bokforingstjånster som redan år mycket lågt prissatta.

Ett sista exempel på argumentation i utredningarna år från Justitiedepartementets promemoria
om forenklade redovisningsregler år 2004. Detta år en fråga med stark koppling till revision.
Om vi ser till argumentationen rorande de nya grånsvårdena år det tyngst vågande skålet for de
hojda grånsvårdena for små foretag (och konstruktionen av dessa) att svenska foretag inte bor ha
såmre forutsåttningar att bedriva nåringsverksamhet ån sina konkurrenter i andra lånder inom
EU.117 Uppenbarligen  menar man  att det år en konkurrensnackdel att ha alltfor omfattande
redovisningskrav i små aktiebolag. Samma argument måste kunna anforas for att ha alltfor
långtgående revisionskrav i dessa foretag.

Vidare sågs når man diskuterar behovet av revisor i andra foretagsformer ån aktiebolag att det
frans åtskilligt som talar for detta.' 18Man stannar dock for att nyttan måste stållas mot kostna-
derna. I synnerhet for mindre årsredovisningspliktiga foretag, t.ex. små ekonomiska och ideella
foreningar, skulle det leda for långt att alltid kråva kvalificerad revision. Några nårmare over-
våganden redovisas inte, och vi frågar oss vad som skiljer detta fall mot kravet på revision av
små aktiebolag.

Konsekvensanalysen utgor endast en sammanfattning av forenklingsforslagen utan några kon-
sekvenser over huvud taget.119 Ingen redogorelse låmnas for vilka forenklingar man valt att inte
genomfora och inte heller vilka konsekvenserna skulle vara av andra grånsvården. Effekterna
for statsfinanserna ansågs svåra att uppskatta men bedomdes som forsumbara.

Man kan mojligen misstånka att vi valt exempel från forarbetena som inte år representativa for
en sedvanlig utredning. Tvårtom, vi håvdar beståmt att exemplen ovan i allra hogsta grad år re-
presentativa. Argumentationen år genomgående mycket kortfattad och slutsatserna grundas yt-
terst sållan på något annat underlag ån det som direkt går att låsa ut av den kortfattade texten.
Bara år 1983 foregicks lagstiftningen på revisionsområdet av kompletterande utredningar från
BRÅ och KK. Dock gjordes inga bedomningar av kostnaderna. Som vi visar i andra avsnitt har
man inte heller foljt upp om effekterna av lagstiftningen blivit dem man våntat sig.

... Angående kostnadsfrågan  se t.ex . FARS  remissvar  13 oktober 2003  samt Balans  2/2004 s. 15 ff.
116Justitiedepartementet  2003 s. 59.
117Justitiedepartementet  2004 s. 71.
118 Justitiedepartementet  2004 s. 91.
119Justitiedepartementet  2004 s. 104 f.
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Sammanfattning

• Den svenska regleringen har tillkommit utan en noggrann analys av revisionspliktens for- och
nackdelar.

• Undermåligt underbyggda påståenden och forestållningar har formodligen kunnat passera
dårfor att alla intressenter verkar ha vant overens om att en lagstadgad revision år bra for alla.

• Kostnaderna for revisionsplikt eller foråndringar av reglerna har man aldrig fdrsokt upp-
skatta.

6.6 Det svenska regelforenklingsarbetet
Frågan om revisionspliktens vara eller inte vara har en direkt koppling till det svenska regelfor-
enklingsarbetet. Detta arbete har nyligen utvårderats av Riksrevisionen.120 Rapporten innehåller
en utmårkt genomgång av hur detta arbete har vant och år upplagt. Den beskriver regeringens
arbete med regelforenklingar (Simplex-gruppen m.m.), kraven på myndigheter och kommitteer,
kontroll av konsekvensutredningar och måtning av regelbordan. Efter rapportens publicering har
regeringen i en skrivelse till riksdagen presenterat sitt handlingsprogram for minskad administ-
ration for foretagen.121 Skrivelsen innehåller 291 forslag till administrativa forenklingar. Dessa
år också behandlade av Riksrevisionen.

De leder for långt att hår nårmare gå in på regelforenklingsarbetet. Men vi vill ta upp några frå-
gor i Riksrevisionens rapport som har en direkt koppling till vår studie. En sådan fråga år hur
kommitteerna lever upp till kraven  på konsekvensanalyser.122 Vår erfarenhet av dessa år att de -
åven om det finns undantag - nåstan alltid saknar en sjålvståndig analys av konsekvenserna.
Många gånger år de konsekvenser som redovisas bara påståenden som inte grundas på underlig-
gande undersokningar och beråkningar. Som Nåringslivets nåmnd for regelgranskning visat in-
nehåller t.ex. tiara sju % av konsekvensanalysema kostnadsberåkningar.123 Riksrevisionsrappor-
ten bekråftar våra iakttagelser.

En annan fråga av stort intresse for det fortsatta forenklingsarbetet som behandlas i rapporten år
initiativen att borja måta kostnaderna for regelbordan. Vad man farsoker måta år den  administ-
rativa bordan,  med vilket menas "foretagens kostnader for att uppråtta, lagra och till myndig-
heter overfora tvingande information". Denna metod har enligt rapporten anvånts i Belgien,
Holland och Danmark. Den danska rapporten om kostnaderna for den danska årsredovisnings-
lagen år ett exempel på detta. Nu har NUTEK fatt i uppdrag att gora några pilotmåtningar av
administrativ borda, fråmst på skatteområdet. I uppdraget ingår dock också ÅRL. Ett annat ex-
empel på hur man kan måta regelbordan, administrativt som totalt, år Svenskt Nåringslivs måt-
ningar av kostnaderna for miljobalken.

120 Riksrevisionen, RiR 2004:23, Regelforenklingar for foretag.
121Regeringens skrivelse 2004/05:48.
122 Enligt nu gallande regler skall en statlig utredning gora en konsekvensanalys av forslagen (Ds 2000:1,
Kommittehandboken). Analysen skall bl.a. innefatta en beråkning av kostnaderna for forslagen och vilka
konsekvenser dessa kan få på brottsligheten. De angivna riktlinjerna år enligt vår mening tåmligen
abstrakta och finte sårskilt kravande vad galler noggrannhet i underlagen for beslut.
123Nåringslivets regelnåmnd NNR, Vilken kvalitet håller statens konsekvensanalyser av forslag som ror
foretag?, Regelindikator 2004, s. 12.
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Regeringens analyser skulle kunna beskrivas som att de syftar till att måta, når riksdagen vål be-
slutat om regelns innehåll, att man valt den enklaste administrativa lesningen for att uppnå vad
man beslutat.124 Riksrevisionen riktar relativt hård kritik mot regelforenklingsarbetet. Rege-
ringen har enligt rapporten i alltfor liten grad inriktat arbetet på att ta fram forslag till forånd-
ringar i det befintliga regelverket. Vi delar denna bedomning. Ambitionen att låtta på den admi-
nistrativa bordan till foljd av befintliga regler år inte tillråcklig for att åstadkomma verkliga re-
gelforenklingar.

Låt oss ta några exempel for att visa vad vi menar. Justitiedepartementet har nyligen framlagt
forslag till forenklingar av reglerna i ÅRL. Forslagen år givetvis vålkomna - men varfor har man
inte forutsåttningslost utrett vilka krav som forefaller rimliga for de mindre foretagen? Vi år
overtygande om att reglerna skulle kunna goras betydligt enklare ån i dag. En iakttagelse vi
gjort år att når ÅRL infordes år 1996 okade notapparaten till årsredovisningen våsentligt for
småbolagen. Till vilken nytta måste man fråga sig? Vi efterlyser en strukturerad forutsåttnings-
los analys av vilka krav som år rimliga att stålla på redovisningen i ett SME (inom ramen for
vad år tillåtet enligt EG-reglerna).

Ett avslutande exempel far bli kravet på offentliggorande av årsredovisningar hos Bolagsverket.
I regeringens ovan nåmnda skrivelse år ett forslag att årsredovisningen skall kunna skickas in
elektroniskt i framtiden. I dag tillåts nåmligen bara papperskopior av handlingarna. Eftersom
detta år massårenden, 100 000-tals årenden varje år, år forslaget vålkommet. Men varfor inte
overvåga en avreglering av hela området? Varfor skall ett SME over huvud taget insånda årsre-
dovisningen till Bolagsverket? I många lånder har man en helt annan syn på denna fråga, och
EG-direktivet tillåter (tror vi) att det råcker med att årsredovisningen finns tillgånglig på bola-
get.

Sammanfattningsvis vill vi  framhålla  foljande.  Skall man måta regelbordan  måste man beakta
hur olika regelverk hånger ihop  (bokfo ring ,  redovisning, revision m.m.). En måtning och
minskning av administrativ borda kan inte ersåtta forenklingsarbete .  For att  ett forenklingsar-
bete skall vara meningsfullt måste man  också se kopplingarna mellan  olika områden.

Sammanfattning

• Konsekvensanalyserna i kommitteerna år nåsta alltid undermåliga.
• Att måta den administrativa bordan av ett regelverk år bra men inte tillråckligt om man

efterstråvar regelforenklingar.
• Vi delar Riksrevisionens kritik mot att regelforenklingsarbetet i alltfor liten grad inriktats på

att ta fram forslag till foråndringar i det befintliga regelverket.

124Av en utgiven handledning framgår t.ex. att konsekvensanalysen inte avses leda till en sårreglering till
formån for små foretag. Syftet år enbart att se till att regler som påverkar foretag åven ska vara anpassade
till små foretag, se Reglers effekter for små foretag - Hur gor man en konsekvensanalys? s. 8.
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