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Sammanfattning 

Alla aktiebolag i Sverige är enligt lag tvungna att upprätta en årsredovisning, som visar hur 
det har gått för företaget det senaste året. Här återfinns bland annat företagets finansiella 
ställning, en kort beskrivning av verksamheten samt en revisionsberättelse där en revisor har 
granskat företaget och dess räkenskaper för att sedan bedöma huruvida företaget uppnår det 
som benämns rättvisande bild. Revisionsberättelsen kan antingen vara ren eller oren. En oren 
revisionsberättelse innebär att revisorn har anmärkning av något slag och det torde ge en 
indikation till intressenterna om hur pass pålitligt företaget är. En oren revisionsberättelse kan 
tänkas bidra med svårigheter för företaget därför formulerades problemet som följer:  

Hur påverkar en oren revisionsberättelse ett företags nyckeltal? 

Utifrån vetenskapliga artiklar och tidigare studier samt FARs (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) samlingar har vi försökt bilda oss en uppfattning dels om det finns några nyckeltal 
som kan kopplas till den orena revisionsberättelsen och även vilka anmärkningar som gör 
revisionsberättelsen oren samt hur vanligt det är med orena revisionsberättelser. Då de finns 
få tidigare studier om problemet anser vi att vår uppsats är av nytta. 

Vi har genomfört en kvantitativ studie med information från årsredovisningar med tillhörande 
revisionsberättelse som källa. Angreppssättet har varit deduktivt, det vill säga vi har nyttjat 
befintlig teori och forskning för att formulera frågeställningen och därefter utföra vår 
empiriska studie. Vår kunskapssyn är positivistisk, vi avser att beskriva och förklara generella 
samband. 

Vi har nyttjat Umeå universitetsbiblioteks företagsekonomiska databas AffärsData 
Företagsfakta för att inhämta vårt empiriska material. Vi har utgått ifrån 3 076 aktiebolag 
registrerade i Umeå med bokslutsåret 2001. 30 av företagen med oren revisionsberättelse har 
följts upp under perioden 2001-2004 för att kartlägga samband mellan nyckeltal och den 
orena revisionsberättelsen. Nyckeltalen som vi baserat vår studie på är följande: antal 
anställda, omsättning, avkastning på eget kapital, årets resultat, soliditet och kassaflöde. Vi 
har även undersökt de anmärkningar som gjort revisionsberättelsen oren samt klassificerat 
dessa efter allvarlighetsgrad. 

Ett starkt samband kunde vi urskilja mellan nyckeltalen och orena revisionsberättelser i de 
företag som hade en eller två orena revisionsberättelser under perioden 2001-2004. 
Nyckeltalen hos dessa företag försämrades avsevärt. För de företag som hade tre eller fyra 
orena revisionsberättelser under tidsperioden var det dock svårt att se något generellt samband 
mellan.  

Trots att anmärkningen var av allvarlig grad ett orent år kunde nyckeltalen uppvisa 
tillfredsställande värden, detta var dock ej speciellt vanligt förekommande.  
 
En möjlig orsak till att företagen med oren revisionsberättelse ett eller två år återhämtat sig 
bättre skulle kunna vara att de har tagit orenheten på allvar och åtgärdat problemet. Medan de 
företag som haft oren revisionsberättelse tre eller fyra gånger av de fyra åren inte verkar se 
den som något hinder för framtida fortlevnad. 
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1. Inledning 
 
Här presenteras bakgrunden till det problem som vi valt att undersöka, således tas även 
problemet upp samt uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar samt en 
disposition av den fortsatta uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
Bokföring, det vill säga insamling, registrering, klassificering, värdering och rapportering av 
transaktioner inom företag är det som mynnar ut i ett bokslut, vilket i sin tur ligger till grund 
för redovisningen.1, 2 Revision3 är den granskning som sker av redovisningen i efterhand. 
Detta ger information till allmänheten om hur pass pålitligt företaget är samt hur ledningen 
sköter verksamheten. 
 
Det finns två huvudtyper av revision, nämligen intern och extern. Den interna genomförs av 
anställda inom företaget, medan oberoende revisorer valda av företaget utför den externa 
revisionen. Revisorn upprättar, i anslutning till årsredovisningen, en revisionsberättelse, där 
revisorn till- eller avstyrker att verkställande direktör (VD) och styrelse fastställer följande 
punkter4: 

• ”att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 
• att vinsten disponeras (alternativt förlusten behandlas) enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen 
• att styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet”5 

 
I Sverige är det lagstadgat att alla aktiebolag måste ha minst en revisor, som är utsedd av 
bolagsstämman. För aktiebolag gäller att denne antingen är godkänd eller auktoriserad, detta 
beroende på balansomslutningens storlek och antal anställda.6, 7 Dock finns inget krav om 
obligatorisk intern revision.8 
 
Poängen med redovisning och revision är att leverera intressenter en sannhetsenlig och rättvis 
bild av företaget.9 En ren revisionsberättelse är målet med revisionen och indikerar att 
företaget är seriöst och pålitligt. De intressenter som ett företag har och som sålunda har nytta 
av revisionen är följande: ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, styrelse och 
ledning samt stat och kommun. Banker skall bedöma huruvida företaget har möjlighet att 
betala tillbaka eventuella lån och om en oberoende revisor granskat företaget torde säkerheten 
vara större att företagets redovisning ger en rättvisande bild. Denna situation gäller även för 
leverantörerna då de ska avgöra om de kan lämna kredit till företaget. Även kunderna vill vara 
säkra på att företaget är seriöst och sköter sina leveranser på ett korrekt sätt. Personalen i 
företaget är den grupp som har ett mer personligt förhållningssätt till företaget, ett slags 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=291482&i_word=redovisning 2006-11-08 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=132358&i_word=bokf%f6ring 2006-11-08 
3 På latin: ”åter se”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision 2006-11-08 
4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision 2006-11-08 
5 Vad är revision?. Stockholm: FAR förlag, 2001, 29. 
6 Arlebäck, Sven Olof. Privata aktiebolag: råd och anvisningar för bolagsstämma, styrelse, VD och revisor. 
Stockholm: Svenska förlaget, 1999, 103. 
7 http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/341/a/1292 2007-01-09 
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision 2006-11-08 
9 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse. Stockholm: Nerenius & Santérus, 1996, 53-55. 
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”beroende”. Beroendet kan avse lönen och den säkerhet som en anställning innebär. Likaså 
har stat och kommun intresse av att få in de avgifter och skatter som företagen enligt lag 
redovisat.10 
 
Som synes finns det motiv till att sträva efter att vara ett pålitligt företag. Därför finner vi det 
intressant att undersöka huruvida en oren revisionsberättelse får betydelse för företagets 
fortlevnad. En oren revisionsberättelse kan tänkas bidra till svårigheter med avseende på lån 
och krediter samt relationer till leverantörer, kunder och övriga intressenter. Företagens 
framtida fortlevnad kan tänkas påverkas och bli oviss. Väntar nedskärningar, försämrade 
nyckeltal eller rentav en konkurs? Vi hoppas finna svar på några av dessa frågor. 
 
Revisorns uppgift är att revidera, granska och agera rådgivare åt uppdragsgivaren i enlighet 
med vad god revisorssed och god revisionssed innebär.11 Revisorn och dennes arbete har stor 
betydelse för berörda intressenter som i sin tur grundar sina beslut på årsredovisningens 
innehåll. Revisionens syfte och revisorns slutprodukt är således revisionsberättelsen. 
 
Innan revisionsberättelsen kan slutföras krävs en företagsanalys och en riskbedömning. 
Företagsanalysen görs för att revisorn ska få en bild av branschen och företagets verksamhet. 
Riskbedömningen ska urskilja de specifika områden där risken för väsentliga fel är som mest 
trolig. För att revisorn skall veta vilka dessa riskområden är, krävs en företagsanalys för att få 
kännedom om verksamheten samt den marknad som företaget befinner sig på. På så vis får 
revisorn vetskap om de områden som kan bidra till väsentliga fel. Fel av väsentlig karaktär är 
de fel som om de hade varit kända av intressenterna hade påverkat deras beslutsfattande.12  
 
En ren revisionsberättelse innebär att revisorn inte har något att anmärka på, medan en oren 
innebär åtminstone en anmärkning av något slag. Detta kan exempelvis vara att styrelse 
och/eller VD brutit mot någon lag eller mot bolagsordningen, att de har försummat företaget 
grovt, vilket i så fall kan innebära en ersättningsskyldighet, alternativt att skatter och avgifter 
inte är betalda. En ren revisionsberättelse är revisorns kvalitetsstämpel på att granskningen är 
utförd och att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Huvudsyftet med 
revisionsberättelsen är att revisorn, med sin namnteckning påvisar att företaget och dess 
årsredovisning är granskad. En oren revisionsberättelse indikerar följaktligen inte speciellt 
positiva signaler till intressenterna, utan är snarare en varningsklocka.13, 14  
 
Vi fann en studie från Singapore där författaren pekar på den dåliga publicitet företaget ställs 
inför, efter en oren revisionsberättelse.15 En studie från Finland har fastställt ett antal variabler 
och nyckeltal som karaktäriserar orena revisionsberättelse.16 Liknande studier har även gjorts 
i Kina17 samt USA.18 Ingen av dessa studier har dock påvisat effekterna av en eventuell oren 
                                                 
10 FARs revisionsbok 2002. Stockholm: FAR förlag, 2002, 14-16. 
11 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
12 FARs revisionsbok 2002, 15-23. 
13 Belfrage Carlberg, Annika. Ekonomiboken: A-Ö: snabbfakta, checklistor, figurer, exempel. Stockholm: 
Bonnier utbildning, 2003, 510. 
14 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
15 Lim Guan Hua. “Audit Qualification: What Does It Mean?!”. Singapore Management Review, 19 (1997), 78-
80. 
16 Laitinen, Erkki K., och T, Laitinen. “Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies”. 
European Accounting Review, 7 (1998), 639-653.  
17 Z. Jun Lin, Qingliang Tang och Jason Xiao. ”An experimental study of users’ responses to qualified audit 
reports in China”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 12 (2003), 1-13. 
18 Levitan, Alan S. och Knoblett, James A. ”Indicators of Exceptions to the Going Concern Assumption”. 
Auditing, 5 (1985), 26-39. 
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revisionsberättelse, vi finner det därför intressant att ta reda på de tänkbara konsekvenser som 
företagen kan komma att stå inför. I många företag spelar nyckeltal en viktig roll då de 
skildrar företagets utveckling och ”ekonomiska hälsa” över tid.19 Går företaget dåligt kan det 
avspeglas i nyckeltalen och följaktligen skulle även en motgång i form av en oren 
revisionsberättelser kunna få konsekvenser på nyckeltalen. Tenderar företagen att gå en sämre 
framtid till mötes, eller har en oren revisionsberättelse ingen betydelse? Studiens fokus ligger 
på nyckeltalen och kommer därmed inte beröra intressenters reaktioner och uppfattning av en 
oren revisionsberättelse. Ovanstående studier berörs djupare i den teoretiska referensramen 
(kapitel 3). Området är tämligen outforskat och kunskap saknas, varför vi ser vår uppsats som 
betydelsefull. Revisionspliktens vara eller icke vara för småföretag, är en debatt som pågått 
den senaste tiden och i och med detta kanske vi kan komma fram till slutsatser som också är 
av vikt för den debatten.20 
 

1.2 Problem 
Problemformuleringen lyder som följer: Hur påverkar en oren revisionsberättelse ett företags 
nyckeltal? 
 

1.3 Syfte 
Vårt huvudsyfte är att, genom en dokumentstudie av årsredovisningar med tillhörande 
revisionsberättelse, kartlägga eventuella samband mellan en oren revisionsberättelse och ett 
företags nyckeltal. 
 
Ett delsyfte är att kartlägga och gruppera de orena revisionsberättelserna utifrån hur allvarliga 
anmärkningarna bedöms vara.  
 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsning har dels gjorts mot aktiebolag och vidare även mot företag registrerade i Umeå. 
Detta eftersom årsredovisning och tillhörande revisionsberättelse främst upprättas inom 
aktiebolag och inte av vissa andra bolagsformer. Att valet blev just Umeå beror på att en 
sökning i databasen AffärsData Företagsfakta genererade drygt 3 000 träffar vilket författarna 
anser vara en resonlig mängd att gå igenom. I och med att vi har valt Umeå som avgränsning 
är vi medvetna om försiktigheten att generalisera, då företagsbeståndet i Umeå är lite 
speciellt. Orter av samma typ bör dock kunna ge liknande resultat. Till en början gjordes 
inriktning mot år 2000, men då få företag hade årsredovisning från det året blev valet istället 
2001. Författarna anser att perioden 2001 till 2004 är ett tillräckligt intervall för att få en 
uppfattning huruvida en oren revisionsberättelse får konsekvenser på nyckeltalen eller ej. 
 
Med tanke på att inriktning har gjorts mot Umeå får det betydelse för resultaten, vilket läsaren 
bör vara medveten om. Dels på grund av att företagsstorleken spelar roll, men även det 
faktum att avgränsningen har gjorts mot Umeå. Skulle en annan studie göras på ett annat 
geografiskt område torde resultaten bli annorlunda. 
 

                                                 
19 Sundberg, Leif. Nyckeltalshandboken: en vägledning enligt ny och gammal redovisning. Uppsala: MM 
publikationer, 1998, 3. 
20 http://www.handels.gu.se/epc/archive/00004254/ 2007-05-07 
http://www.handels.gu.se/epc/archive/00004254/01/04-05-84.pdf 2007-05-07 
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Vi har i vår studie utgått ifrån ett samhällsperspektiv, detta med tanke på att företags 
årsredovisningar berör många intressenter. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
Nyss behandlande kapitel (1) omfattade uppsatsens bakgrund, problem, syfte samt 
avgränsningar. I det efterföljande kapitlet presenteras studiens utgångspunkter (2), detta för att 
läsaren ska få en bild av hur uppsatsen tagit sin form. Därefter kommer den teoretiska 
referensramen (kapitel 3). Till en början ges en begreppsförklaring och beskrivning av 
väsentliga lagrum på området. Därefter ges en historisk tillbakablick inom revision och därpå 
allmänt om revision och revisorn samt tidigare studier på området. I det fjärde kapitlet har vi 
valt att lägga den praktiska metoden. I kapitlet efter (5) redogör vi för den information som 
framkom vid vår dokumentstudie, det vill säga vår empiri. För att undvika upprepningar från 
vår sida har vi valt att samköra analys och empiri för att läsaren lättare ska hänga med i våra 
resonemang. Avslutningsvis, sjätte kapitlet i ordningen, når uppsatsen sin slutsatsfas 
innehållande författarnas slutsatser samt förslag på fortsatt forskning. 
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2. Studiens utgångspunkter 
 
I kapitlet redovisas författarnas förförståelse samt val av angreppssätt, kunskapssyn och 
metod. Detta för att läsaren ska få en bild av hur uppsatsen tagit sin form och de 
förutsättningar som kommit att prägla den. I slutet av kapitlet ges en inblick till de valda 
teorierna samt källkritiken till denna. 
 

2.1 Förförståelse 
Värderingar ligger av naturen i oss alla, men vi skall göra vårt yttersta för att denna uppsats 
skall genomsyras av objektivitet, samt understryka skillnaden mellan fakta och värderingar.21 
Författarna läser på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet och har i samband med 
studierna kommit i kontakt med årsredovisningar och nyckeltal. I och med detta har 
författarna fått en inblick i hur årsredovisningar är uppbyggda och kan således orientera sig i 
dem. Ingen av författarna har dock tidigare varit i kontakt med revisionsberättelser, så 
gällande dessa är vår förförståelse därmed begränsad och utgör följaktligen inget hinder för 
vår objektivitet. 
 

2.2 Kunskapssyn 
Givet vårt problem vill vi undersöka hur det går för de företag som fått oren 
revisionsberättelse under bokslutsåret 2001. Vi avser att undersöka ett förhållandevis stort 
antal revisionsberättelser, närmare bestämt har vi utgått ifrån 3 076 stycken, i syfte att försöka 
att hitta samband samt förklara och beskriva eventuella konsekvenser. Betoning ligger även 
på insamlandet av fakta där forskarens roll ska vara värderingsfri.22 Detta ger en påtaglig 
objektiv bild då det är relativt många enheter som undersöks,23 därmed är vår kunskapssyn 
närmast positivistisk. 
 
En hermeneutisk kunskapssyn skulle vara mer djupgående där forskarens intention är att finna 
förståelse och därmed en känsla för hur människor upplever saker och ting.24 Hade vår 
kunskapssyn varit av hermeneutisk härkomst hade en kontakt med företaget, alternativt med 
revisorn varit ett måste. Men som sagt, vi är ute efter det mer generella och avser att beskriva 
samt förklara. 
 

2.3 Angreppssätt 
Vi nyttjar befintlig teori för att formulera vårt problem. För att en undersökning av dessa 
frågor ska kunna ske samlas data in för att testa dess giltighet. Genom empirin framkommer 
således svaren på frågorna och vidare kan eventuellt teorin revideras och omarbetas för att 
bättre passa de framkomna resultaten.25 Huvudsyftena med denna ansats är att förklara och 
beskriva. Statistiska modeller är ofta ett hjälpmedel när ändamålet är det nyss nämnda samt 
för att hitta möjliga orsakssamband, således håller vi oss till det deduktiva angreppssättet.  
 

                                                 
21 Andersson, Sten. Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Graphic Systems AB, 1982, 104. 
22 Bell, Emma & Alan, Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber ekonomi, 2005, 26-29. 
23 Ramírez, José Luis. Positivism eller hermeneutik. Angered: Elanders Digital Tryck, 3:e upplagan, 1998, 48. 
24 Bell, Emma & Alan, Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 29. 
25 Ibid, 23. 
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En induktiv ansats skulle vara mer tidskrävande då tillvägagångssättet i princip blir det 
omvända, det vill säga utifrån empirin formas teorin. En sådan ansats anser vi inte lämplig för 
vår studie, utan tar istället genvägen till redan befintlig forskning och teori, för att få svar på 
vårt problem. 
 

2.4 Metoddiskussion 
Metoden som valts för att undersöka orena revisionsberättelser är kvantitativ, detta för att 
fånga upp information om förhållandevis många enheter. Kännetecken för denna metod är 
siffror och mätningar. En kvalitativ metod lämpar sig inte speciellt väl när vi avser hitta 
generella samband. En kvalitativ metod skulle innebära ett för stort fokus på djupet och finna 
intresse i det säregna och speciella, men det var således inte vårt syfte. En kvantitativ studie 
genomförs för att verifiera eller falsifiera de uppkomna frågeställningarna. Många forskare 
bedriver även kvantitativ forskning för att kontrollera och testa att tidigare undersökningar 
stämmer överens med deras resultat, och i hur stor utsträckning dessa kan generaliseras.26 
 

2.5 Litteratursökning 
Med tanke på att det är just revisorerna som upprättar revisionsberättelser faller det sig 
tämligen naturligt att söka bland FARs samlingar. Denna information har kompletterats med 
artiklar och annan litteratur, såsom facklitteratur samt Internet. Via http://www.ub.umu.se/ har 
vi sökt i den företagsekonomiska databasen. Till en början nyttjade vi Business Source 
Premier, där vi bockat för ”peer reviewed”. De sökord vi använt oss av, i ett inledningsskede, 
är följande: qualified audit/auditor´s report, audit, annual report, authorization och 
qualification. För att se på eventuella effekter som en oren revisionsberättelse kan tänkas 
orsaka, använde vi oss utav dessa sökord: bankruptcy, business ratio och audit report. I 
databasen Science Direct sökte vi på ”qualified audit report” och fick sju träffar, samma 
sökord använde vi oss av i databasen Web of Science och fick elva träffar. 
 
Med sökorden ”qualified audit report” fick vi noll träffar i följande databaser: NBER Working 
Papers, Oxford Scholarship Online, ASSIA (Applied Socialsciences Index) samt Bolagsfakta 
online. I Business Searching Interface fick vi fem träffar med sökorden ”qualified audit report 
+ bankruptcy”. Två av dem verkade tämligen okej, men den ena gick inte att tillgå och den 
andra ansåg vi var för gammal. Med enbart sökorden ”qualified audit report” fick vi fem 
träffar i databasen Econ Papers. Vissa av artiklarna återkommer även bland de olika 
databaserna, och så var fallet här. Några av artiklarna berörde huruvida ett revisorbyte får 
konsekvenser, men det faller utanför ramen för vår uppsats. Med samma sökord fick vi fyra 
träffar i databasen ISI Proceedings samt ISI Web of Knowledge (crossearch), även de 
artiklarna berörde revisorbyten. Sökning med orden ”qualified audit report + bankruptcy + 
business ratio” gav 17 träffar i databasen Emerald fulltext/MCB University Press. Sökningen i 
Social Sciences Citation Index (SSCI) genererade två träffar med sökorden ”qualified audit 
report + bankruptcy”. Den ena hade vi sen tidigare och den andra var inte fullt så relevant. 
Vissa artiklar berörde rättsprocesser på området, detta är dock inte av intresse för vår studie. 
 
Vi har försökt att precisera sökorden så bra som möjligt för att begränsa träffarna till en 
resonabel mängd, det vill säga maximalt 15-20 stycken. Därefter har vi läst igenom 
sammanfattningarna av de träffar vi fått för att sedan välja ut de som vi ansett passat vårt 
problem och syfte bäst. 

                                                 
26 Ibid, 85-102. 
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Umeå universitetsbiblioteks katalog ”Album” har vi också nyttjat i samband med att finna 
källor till uppsatsen. Sökorden har då varit: redovisning, revision, revisor, oren/ren 
revisionsberättelse, konkurs, nyckeltal, årsredovisning, företagsekonomi, historia och 
aktiebolag i ett spektrum av kombinationer.  
 
För att finna litteratur av metodologisk natur har vi använt följande sökord: företagsekonomi, 
metod, forskning, vetenskap och uppsats. 
 

2.6 Källkritik 
Då vi ser FAR som normgivaren inom området finner vi ingen anledning att misstro dess 
information. Det är ju trots allt dem som utformar normer, rekommendationer, uttalanden 
etcetera. I valet av Internetkällor har vi i största månliga mån försökt granska vem som ligger 
bakom informationen, och vi anser att sidor som Nationalencyklopedin och FAR känns 
pålitliga. I fråga om artiklarna vi valt att använda så är författarna medvetna om att 
redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan länder, men då informationen som funnits att tillgå 
varit knapphändig har vi nyttjat det som funnits. Dessutom har vi varit försiktiga att 
generalisera i alltför stor utsträckning då även kultur och andra faktorer spelar in. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Först presenteras centrala begrepp och lagar för en bättre förståelse av uppsatsen därefter 
ges en historisk tillbakablick för att läsaren skall förstå tillkomsten av redovisning och 
revision. Därefter ges en mer ingående bild om revision och revisorn i dagens samhälle. 
Kapitlet avslutas med vetenskapliga artiklar och tidigare uppsatser. 
 

3.1 Begrepp och lagar 
Nedan presenteras en begreppsförklaring samt tre av lagarna på området som författarna anser 
vara av väsentlighet för en bättre förståelse av uppsatsen. 
 

3.1.1 God revisorssed 
I enlighet med de regler, rekommendationer och uttalanden som FAR har framställt framgår 
det vad god revisorssed innefattar.27 Denna sed inbegriper revisorns skyldigheter gentemot sin 
uppdragsgivare att under arbetes gång efterleva god revisionssed och god redovisningssed. 
Revisorns uppdrag kan liknas vid ett förtroendeuppdrag där förtroende, oberoende samt 
tystnadsplikt skall prägla yrkesrollen.28 Begreppets innebörd kan sammanfattas i 
nedanstående begrepp där de två första orden kan slås ihop och benämns ”oberoende”. 

• Opartiskhet Oberoende  
• Självständighet 

o Ovanstående begrepp talar för att revisorn i sitt arbete skall vara objektiv, ej 
låta sig påverkas eller vara beroende av sin klient. Dessa riktlinjer är till för att 
på bästa sätt säkra den slutgiltiga kvalitén av uppdraget.29, 30  

• Tystnadsplikt  
o Med revisoryrket tillkommer regler och lagar rörande tystnadsplikt eftersom 

det arbetsmaterial som revisorn behandlar utgörs av betydelsefull information 
som kan skada klienten om det kommer utomstående intressenter tillhanda. 31 

 

3.1.2 God revisionssed 
God revisionssed utgör praxis inom branschen och innefattar att revisorer på ett effektivt sätt 
skall samla in all nödvändig information som krävs för att kunna avge korrekta yttranden. För 
att lyckas med detta är risk- och väsentlighetsanalyser viktiga utgångspunkter i arbetet 
tillsammans med revisorns kompetens, erfarenhet, omdöme, noggrannhet och diskretion. 
Störst ansvar för utveckling av detta begrepp förfogar Revisornämnden för, men även andra 
revisorsorganisationer influerar och har stort inflytande.32, 33, 34 

 

                                                 
27 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm: Norstedts juridik, 2006, 38. 
28 Belfrage Carlberg, Annika. Ekonomiboken: A-Ö: snabbfakta, checklistor, figurer, exempel, 502. 
29 Revision: en praktisk beskrivning, 113-114. 
30 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, 79 samt 91. 
31http://www.farsrs.se/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=62469&p_settingssetid=34436&p_settingssit
eid=0&p_siteid=33&p_type=basetext&p_textid=62470 2007-02-20 
32 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, 36. 
33 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 61 samt 67. 
34 Belfrage Carlberg, Annika. Ekonomiboken: A-Ö: snabbfakta, checklistor, figurer, exempel, 502. 
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3.1.3 God redovisningssed 
Detta är en skyldighet som yrkas av Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Finans-
inspektionen och inbegriper att verksamma revisorer skall följa praxis, råd och 
rekommendationer som tillämpas i branschen utöver fastställda lagar.35, 36 
 

3.1.4 Aktiebolag, skillnaden mellan privata och publika 
Skillnaden mellan privata och publika aktiebolag i Sverige är följande: publika aktiebolag får 
notera aktierna på börsen samt sprida dem till allmänheten. Dessutom måste aktiekapitalet 
uppgå till minst 500 000 kronor och därtill måste även beteckningen ”publ.” stå efter 
firmanamnet. För privata aktiebolag gäller att aktiekapitalet skall uppgå till 100 000 kronor, 
men notera även att ett aktiebolag som har 500 000 i aktiekapitalet, inte per automatik är ett 
publikt aktiebolag.37, 38, 39 
 

3.1.5 Väsentligt fel 
”Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller art 
att de, om de varit kända för en omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande”.40 
 

3.1.6 FAR SRS Branschorganisationen för revisorer och rådgivare41 
Sveriges branschorganisation för revisorer och rådgivare. Ger ut normer, rekommendationer 
och uttalanden som skall främja yrkesutövning och affärsverksamhet för verksamma inom 
branschen.42 
 

3.1.7 Rättvisande bild 
Företagets ställning och resultat skall överensstämma med balans- och resultaträkning, samt 
de tilläggsupplysningar som återfinns i årsredovisningen, för att en rättvisande bild skall 
uppnås. Genom att följa lagar och kompletterande normgivning åstadkommes den rättvisande 
bilden.43, 44 
 

                                                 
35 Ibid, 211. 
36 Kedner, Gösta. Årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag enligt årsredovisningslagen (ÅRL) med 
kommentar. Lund: Studentlitteratur, 1997, 22. 
37 http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiebolag#Publika_aktiebolag 2006-12-05 
38 http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiekapital 2006-12-05 
39 Danielsson, Sven-Inge, Deurell, Anita, Kleerup, Jan och Leidhammar, Börje. Redovisningens A till Ö: 
Uppslagsbok för ekonomer: Bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, inkomstskatt. Lidingö: Industrilitteratur, 
2006, utgåva 4, 93. 
40 FARs revisionsbok 2002, 23. 
41 Sammanslagningen mellan FAR och SRS har skett under det gångna året (2006), 
http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/PRPROFESSUR1%20_2_.PDF 2006-12-05 
42 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 2006-12-01 
43 Danielsson, Sven-Inge, Deurell, Anita, Kleerup, Jan och Leidhammar, Börje. Redovisningens A till 
Ö: Uppslagsbok för ekonomer: Bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, inkomstskatt, 357. 
44 Dahlin, Lotta, Lundén, Björn och Smitterberg, Ann-Britt. Bokslut & årsredovisning. Näsviken: Björn Lundén 
information, femte upplagan, 2006, 27. 
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3.1.8 Aktiebolagslagen (ABL) 
I ABL kapitel 9 återfinns de upplysningar som gäller för revision inom företag samt revisorns 
uppgifter. Aktiebolag skall ha minst en revisor, och denne utses av bolagsstämman. Revisorns 
uppgift är granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:ns 
förvaltning. Detta görs enligt vad god revisionssed kräver. Efter varje räkenskapsår avger 
revisorn sin revisionsberättelse till bolagsstämman.  
 
I vår studie är det till 13:e kapitlet i ABL som revisorn hänvisar, när företaget har förbrukat 
mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet, och i så fall skall en kontrollbalansräkning 
upprättas när tvångslikvidation sker på grund av kapitalbrist. Läsaren bör dock ha i beaktning 
att ABL har omarbetats och att det numera är 25:e kapitlet som berör likvidation. I vissa fall 
kan styrelsen ställas inför ett personligt betalningsansvar om de inte vidtagit de åtgärder 
angående upprättandet av en kontrollbalansräkning enligt ABL. 45, 46  
 

3.1.9 Årsredovisningslagen (ÅRL) 
Denna lag delger vilka bestämmelser som gäller för alla bokföringsskyldiga vid upprättandet 
av en årsredovisning. ÅRL ska se till att företag ger ut en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska situation så att intressenter kan fattas sina beslut på de rätta grunderna.47 Detta är 
i praktiken svårt att kontrollera. Om ett företag inte uppnår en rättvisande bild måste 
tilläggsupplysningar lämnas tills kraven för en rättvisande bild uppnåtts. I ÅRL finns 
bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning 
och delårsrapport.48  
 

3.1.10 Bokföringslagen (BFL) 
I denna lag finns de bestämmelser som reglerar vilka som juridiska och fysiska personer som 
är bokföringsskyldiga samt praktiskt hur bokföringen sker och även avslutas.49 
 

3.2 Historisk tillbakablick 
Fenomenet revision har rötter i Kina ända sedan 2000 år före Kristus, men i Sverige blev det 
inte känt förrän på 1700-talet i och med handelskompaniernas bildande. I Sverige inrättades 
den första lagen gällande aktiebolag 1848, dock utan utfärdade bestämmelse angående 
revision. Först när 1895 års lag om aktiebolag tillkom berördes revision tydligt. Ett 
ytterliggare årtal i svensk revisionshistoria är 1912, då revisorer auktoriserades för första 
gången. 1923 grundades FAR och till ordförande och styrelseledamöter valdes några av dem 
som drygt tio år tidigare blivit auktoriserade. Dagens tappning av revision framkom till stor 
del genom aktiebolagslagen från 1944, som till viss del fick sin utformning med tanke på 
Kreugerkraschen och den ekonomiska kris som ägt rum drygt ett årtionde tidigare. Ivar 
Kreuger var mannen som stod bakom Kreugerkraschen, som blev ett faktum i och med hans 
uppköp av ett stort antal företag. Som mest handlade det om ungefär 200 bolag i koncernen. 
För att finansiera sina långfristiga lån, tog han nya lån på den korta marknaden. För tiden när 
detta begav sig fanns inga bestämmelser huruvida koncerner skulle upprätta redovisning, lägg 

                                                 
45 FARs samlingsvolym 2006 Del 1. Stockholm: FAR Förlag, 48-55 samt 119-127. 
46 FARs samlingsvolym 2005 Del 1. Stockholm: FAR Förlag, 2005, 65-66. 
47 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. Lund: Studentlitteratur, 2002, 15-17. 
48 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19951554.HTM 2006-11-09 
49 FARs samlingsvolym 2005 Del 1, 262. 
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därtill att bolagen kunde ha olika revisorer. Kraschen var ett faktum då ingen upptäckt de 
förskönade resultaten.50, 51, 52 
 

3.3 Revision 
Dagens samhälle formas av det samspel som sker mellan individer. För att interaktioner skall 
fortlöpa så smidigt som möjligt finns det fastställda lagar, förordningar, bestämmelser, normer 
etcetera som är till för att skapa ordning och minska risken för oegentligheter för de 
inblandade. Inom affärsvärlden handlar det ofta om fler till antalet inblandade intressenter och 
större summor likvida medel. Det är härmed extra viktigt att styra upp och skapa ordning i 
processer så att misstag undviks. Det är bland annat i ovannämnda situationer som nyttan med 
revision går att påvisa nyttan med revision. Revision innefattar härmed arbetet med att 
kontrollera och organisera företags finansiella information på ett sätt som underlättar och 
möjliggör för samhällets intressenter att fatta rätta beslut och samspela med varandra.53 
 

3.3.1 Syfte med revision 
Ett av många syften med redovisning och revision är att se till att företag levererar sina 
intressenter en sannhetsenlig och rättvisande bild av företaget så att berörda intressenter får ett 
korrekt beslutsunderlag som speglar företagets faktiska ställning.54 För att säkerställa detta 
ska revisorn i sitt uppdrag agera opartisk, arbeta självständigt och vidhålla tystnadsplikten. 
Slutmålet i revisionsprocessen är revisionsberättelsen och inbegriper att revisorn skall komma 
fram till en så tillförlitligt bedömning av företaget som möjligt. 
 
En ren revisionsberättelse indikerar till intressenter att ett företag är seriöst och att de följer 
särskilda fastställda regler samt god revisionssed och god redovisningssed. Vidare kan 
intressenter förvänta sig att den information som företaget ger ut är pålitlig. Revisionens syfte 
innefattar därmed att skapa förtroende och trovärdighet utåt gällande företags revision och 
förvaltning.55 
 

3.3.2 Väsentlighet 
Väsentlighet är ett begrepp vars innebörd genomsyrar hela revisionsprocessens gång. Då det 
skulle vara för tidskrävande för en revisor att gå igenom varenda lite detalj rörande ett 
företags ekonomiska händelser och bokföring måste revisorn under hela processen fokusera 
på den information som denne anser vara mest väsentlig för slutmålet i revisionsprocessen, 
revisionsberättelsen. Om revisorn tar sig tid att urskilja vilken information som är mest 
väsentlig att fokusera på så minskar revisionsrisken för felbedömning i revisionsberättelsen.56     
 

                                                 
50 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292965&i_word=revision 2006-11-08 
51 FARs revisionsbok 2002, 113-115. 
52 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 89-90. 
53 Revision: en praktisk beskrivning. Stockholm: FAR förlag, 2005, 12. 
54 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
55 Revision: en praktisk beskrivning, 12-16 samt 133. 
56 Ibid, 22-23. 
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3.3.3 Vem har nytta av revisionen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: ”Många olika intressenter i ett företag har nytta av revisionen”, FARs revisionsbok 
2002, 17. 
 
Av figuren ovan framgår de intressenter som har, mer eller mindre, nytta av revisionen. I 
första hand är det främst ägarna som har det största intresset, men även de andra 
intressenterna, för att få en bild av hur pass pålitligt företaget är. Om revision inte skulle 
upprättas hade intressenterna själva varit tvungna att granska företagen för att försäkra sig om 
att den finansiella informationen är tillförlitlig. 
 
För kreditgivarna gäller det att bedöma huruvida företaget kan betala tillbaka ett lån. 
Säkerheten torde vara större då en oberoende revisor granskat företaget. Detsamma gäller 
även leverantörer då det ligger i deras intresse att få betalt för de varor eller tjänster som de 
levererat. Kunderna i sin tur vill veta om företaget sköter sina leveranser. Anställda är den 
grupp som har ett mer personligt förhållningssätt till företaget och är således mer ”beroende” 
av att företaget sköter sig och går bra så att de känner sig säkra på sin anställning och därmed 
även den tillhörande lönen. Styrelse och ledning är den främsta grupp som sköter och driver 
verksamheten och därmed är det viktigt att ha kontroll över hur företaget går och hur det i 
fortsättningen skall komma att skötas på ett tillfredsställande sätt. Slutligen, stat och kommun, 
finner intresse i redovisningen då den ligger till grund för de skatter och avgifter som 
företagen betalar.  
 
Det är revisorns uppgift att rapportera i revisionsberättelsen ifall något inte står rätt till med 
avseende på företagens årsredovisning och bokföring. På så vis är revisionsberättelsen målet 
med revision, men revisorn skall även rapportera huruvida styrelse och VD sköter sina 
åliggande.57 
 

                                                 
57 FARs revisionsbok 2002, 14-16. 
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3.3.4 Revision i aktiebolag 
I varje aktiebolag skall bolagsstämman utse en eller flera revisorer alternativt ett 
revisionsbolag. Revisorerna kan vara auktoriserade eller godkända och därmed fullgjort en 
revisorexamen. Revisorer utses för fyra år i taget och har till uppgift att kritiskt granska 
företagets ekonomiska händelser, rapporteringen av dessa samt VD:s och styrelses 
förvaltning.58, 59 Större aktiebolag måste utse åtminstone en revisor som är auktoriserad. Till 
större aktiebolag räknas de bolag som för de två senaste åren har bokfört nettotillgångar som 
överstiger mer än 1 000 basbelopp, har mer än 200 anställda, innehar börsnoterade aktier eller 
skuldebrev, har en bolagsordning och/eller en minoritet av aktieägarna som antingen kräver 
eller anger att de vill ha en revisor med auktoritet som behörighet.60   
 
Nedan illustreras en grafisk bild över förhållandet mellan revisorn och aktiebolagets styrande 
organ.      
 

Bolagsstämma 
 
 
Styrelse 
                                            Revisor 

   
 VD 
   

Figur: Moberg, Krister. Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. Stockholm: Norstedts 
juridik, 2006, Tredje upplagan, 27. 
 
Revisionen delas upp i en redovisningsrevision och en förvaltningsrevision. Själva 
revisionsprocessen presenteras mer utförligt nedan (3.5) och inbegriper att revisorn skall 
säkerställa att företaget följer de bestämmelser och lagar som finns angående den offentliga 
rapporteringen av resultat och balansräkning i årsredovisningen samt den löpande 
redovisningen under året.61 
 

3.4 Revisorn  

3.4.1 Revisorrollen 
I uppsatsen kommer benämningen ”revisor” att hänsyfta till godkända och auktoriserade 
revisorer då aktiebolag enligt lag är tvungna att utse revisorer som innehar dessa titlar. 
Aktiebolag kan även vid behov utse lekmannarevisorer vars befogenheter dock inte är lika 
omfattande som de godkända eller auktoriserade revisorernas. Lekmannarevisorer får 
exempelvis inte skriva under den slutgiltiga revisionsberättelsen.62 
 
Revisorns uppgift är att på uppdrag från en uppdragsgivare, ett företag, revidera, granska och 
agera rådgivare åt uppdragsgivaren i enlighet med vad god revisorssed och god revisionssed 
innebär. Syftet med uppdraget är att revisorn ska ha bolaget som klient och inte enskilda 

                                                 
58 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55 samt 58. 
59 Revision: en praktisk beskrivning, 112. 
60 Ibid, 129. 
61 Moberg, Krister. Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, 106. 
62 Revision: en praktisk beskrivning, 125-128. 
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personer i företaget förutom VD och styrelse som revisorn får granska.63 Revisorn och dennes 
yttranden om ett företags finansiella redovisning har stor betydelse för berörda intressenter 
som grundar sina beslut på de resultat som revisorn utfärdar.64 Viktig att ha i åtanke är att 
revisorn endast kritiskt skall granska sin uppdragsgivare och se till att denne följer 
regelboken, presenterar ett rättsenligt resultat och lämnar tillräckligt med utförlig information. 
Revisorn ska alltså inte se till att uppdragsgivarens redovisning uppfyller de fastställda 
kraven.65 Förtroendeuppdragets syfte är följaktligen att revisorn kritiskt skall granska sina 
klienters redovisning för att bedöma tillförlitligheten och kvaliteten av denna.66  
 
För att kunna genomföra en så korrekt bedömning som möjligt måste revisorn se till att 
införskaffa tillräckligt med information som gör att denne i slutändan kan presentera en 
revisionsberättelse som är tillförlitligt. Uttalanden från företagets ledning och/eller jurist höjer 
tillförlitligheten ytterligare och är något som revisorn bör sträva efter att förse sig med om 
möjlighet finns. När revisorn anser att denne inte kan införskaffa tillräckligt med information 
skall det synas i revisionsberättelsen genom en anmärkning. Om den saknade informationen 
är av sådan vikt eller utgör en så stor del att det har en negativ påverkan på slutbedömningen 
av företaget kan revisorn neka bolagsstämman att fastställa balans- och resultaträkningen samt 
förslag till vinstfördelning. Detta kallas att avstyrka ansvarsfriheten.67      
 

3.4.2 Ramverket 
Revisoryrket är starkt reglerat av både lagar, regler, rättspraxis och utlåtanden från FAR om 
god revisorssed. De mest framträdande lagarna som präglar revisoryrket är ABL, BFL, ÅRL, 
revisions- och revisorslagen samt EGs bolagsrättliga direktiv. 
 
Vidare tillkommer rekommendationer, råd, tillhörande praxis som revisorerna skall följa.  
Dessa direktioner härrör ofta från bolagsordningen, revisorförordningen, Revisornämnden, 
FARs etiska regler, FARs revisionsrekommendationer, EG:s rekommendationer om revisorns 
oberoende och kvalitetskontroll samt revisionsstandards i Sverige (RS).68 
 

3.4.3 Auktoriserad eller godkänd revisor 
Det finns många olika slags revisorer som verkar inom varierande arbetsområden exempelvis 
miljörevisorer, taxeringsrevisorer etcetera. Dock är det endast de revisorer som är 
auktoriserade eller godkända som har befogenhet att skriva under den slutgiltiga 
revisionsberättelsen som är slutprodukten av hela revisionsprocessen. För att få kalla sig 
auktoriserad revisor fordras enligt revisorslagen en fullgjord högskole- eller 
universitetsutbildning på 160 poäng, en fullgjord praktisk utbildning på minst 5 år, en 
revisorexamen och en högre revisionsexamen. Då kraven för titeln auktoriserad revisor är 
tämligen höga är kraven för titeln godkänd revisor jämförelsevis lägre. Denna titel kräver 
endast en utbildning på 120 poäng med inriktning mot företagsekonomi, en praktisk 
utbildning på 3 år och en revisorexamen.69 Revisornämnden är Sveriges tillsynsmyndighet för 

                                                 
63 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-58. 
64 FARs revisionsbok 2002, 15.  
65 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
66 Belfrage Carlberg, Annika. Ekonomiboken: A-Ö: snabbfakta, checklistor, figurer, exempel, 499. 
67 Revision: en praktisk beskrivning, 16-17. 
68 Ibid, 108. 
69 Ibid, 125-126. 
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auktoriserade och godkända revisorer.70 Denna myndighet beviljar auktorisation och 
godkännande för revisorer för en period på 5 år i taget, därefter förlängs perioden om det inte 
finns skäl för annat.71      
 

3.5 Revisionsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Hayes, Rick Stephan, Principles of auditing: an introduction to international 
standards of auditing, Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2005, 195. (Omarbetad). 
 
Ovanstående bild beskriver tillvägagångssättet när en revisionsberättelse skall upprättas. 
Denna process är dock omarbetad för att bättre passa svenska förhållanden och därmed även 
vår uppsats. Nedan återfinns en lite mer utförligare beskrivning av vissa delar som ingår i 
processen.72 
 

                                                 
70 http://www.revisorsnamnden.se/index.htm 2006-12-08 
71 Revision: en praktisk beskrivning, 127. 
72 Hayes, Rick Stephan. Principles of auditing: an introduction to international standards of auditing. Harlow: 
Financial Times Prentice Hall, 2005, 195. 
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3.5.1 Företagsanalys och riskbedömning 
Revisionsprocessen skall utmynna i en revisionsberättelse och för att den ska uppfylla sitt 
syfte på bästa sätt fordras att revisorn utför ett bra förarbete. Detta förarbete tar sig formen i 
en företagsanalys, en riskbedömning och används som underlag i hela revisionsprocessen.73 
Till sin hjälp med att framställa dessa två förberedande redogörelser är det upp till revisorn att 
inhämta den mängd information som denne anser vara nödvändig och relevant för att erhålla 
väsentlig kunskap om, och förståelse för, verksamheten. 74 
 
En analys av företaget är lämplig eftersom varje företag inte är det andra likt och genom en 
företagsanalys kan revisorn få en bild av företaget samt skapa sig en förståelse för företagets 
verksamhet.  
 
Riskbedömningar skall påvisa vilka specifika områden där risken för väsentliga fel är mest 
sannolik. För att komma fram till vilka dessa riskområden är måste revisorn inneha en 
förståelse om företagets verksamhet och vilka sorts risker som kan förekomma och bidra till 
väsentliga fel.75 I riskbedömningen graderar revisorn riskerna efter väsentlighet vilket i ett 
senare skede har en påverkan på granskningsarbetet.76 
 
Risker som revisorn tar hänsyn till: 
 

• Revisionsrisken: risken att revisorn ger ut en felaktig revisionsberättelse påverkas av: 
o Inneboende risk: risken att företagets egen verksamhet orsakar fel  
o Kontrollrisk: risken att företagets interna kontroller missar fel 
o Upptäcktsrisk: risken att revisorn missar väsentliga fel 

• Affärsrisk: vilket sammanfattande innebär risken att företaget inte uppfyller 
operationella mål eller kraven rörande rapportering eller inte följer lagar och regler. 

 
Revisorn måste även besitta kunskap om vilken grad av intern kontroll som företagsledningen 
har över verksamheten. 77 
 

3.5.2 Intern kontroll 
Intern kontroll hör till styrelsens huvuduppgifter och omfattar bokföringen, 
medelsförvaltningen och de övriga ekonomiska händelserna. En väl fungerande intern 
kontroll är gynnsamt för företaget då fel i större utsträckning kan undvikas. 
 
Information om företagets interna kontroll upplyser revisorn om hur företaget ställer sig till 
risker och på vilket sätt de hanterar dessa. Är företaget beredd att möta riskerna med 
kontrollåtgärder eller undviks riskerna så långt det är möjligt? Företagets hantering av den 
interna kontrollen har betydelse för hur granskningsarbetet ska läggas upp.78 
 
När förarbetet är klart skall en revisor upprätta en granskningsplan för de mest riskomfattande 
områden som baseras på de resultat som framkommit ur förarbetet. Denna granskningsplan är 

                                                 
73 FARs revisionsbok 2002, 21. 
74 Revision: en praktisk beskrivning, 22. 
75 FARs revisionsbok 2002, 21-23. 
76 Ibid, 32. 
77 Ibid, 22-26. 
78 Ibid, 27-28 samt 37. 
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utgångspunkt för det arbetsprogram som skall föra granskningen framåt.79 
Granskningsmomentet är det mest elementära arbetet i hela revisionsprocessen. Det resultat 
som granskningsarbetet ger använder sig revisorn sig av som utgångspunkt för resterande 
delar av processen och vid behov hämtas nödvändig information därifrån.80 
 

3.5.3 Granskningen 
Den kritiska granskningen innebär att revisorn efterhand ska granska, rapportera samt ge 
rekommendationer rörande företagets ekonomiska händelser och förvaltning under en viss 
period som avser ett visst år. Granskningen utförs genom att undersöka vilken kvalitet ett 
bolag har, samt hur väl revisionsrapporter och siffermaterial överensstämmer.81 Syftet med 
kritisk granskning är att söka efter fel som är väsentliga.82  
 

3.5.4 Granskning av redovisningsrevisionen 
Den kritiska granskningen rörande redovisningsrevisionen avser en granskning av följande 
omständigheter: 
 

• Att resultaträkningen och tilläggsupplysningar ger en rättvisande bild av företagets 
resultat 

• Att alla företagets tillgångar och skulder finns upptagna i balansräkningen och att de 
redovisade tillgångarna och skulderna i balansräkningen verkligen finns, att de tillhör 
företaget och att de är rättvist värderade  

• Att resultat- och balansräkningen överensstämmer med bokföringen 
• Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 

följer lagen och god revisionssed 
• Att årsredovisningen inte innehåller någon information som revisorn inte känner till83  

 

3.5.5 Granskning av förvaltningsrevisionen 
Styrelsen skall kontrollera att de ekonomiska momenten i företaget sköts på ett riktigt sätt 
vilket innefattar bokföring och behandling av finansiella resurser som exempelvis fördelning 
av likvida medel. Styrelsen fastställer skriftliga instruktioner till VD:n som denne skall följa 
vid utförandet av de arbetsuppgifter som ligger inom VD:s ansvarsområde vilket innefattar att 
kontrollera den löpande skötseln av verksamheten.84   
 
Gällande förvaltningsrevisionen ska revisorn kritiskt granska VD och styrelse i syfte att 
säkerställa: 
 

• Att VD och styrelsen har följt de fastställda regler som gäller och inte brutit mot någon 
lag eller bolagsordning gällande skötseln av bokföring och företagets ekonomiska 
resurser  

                                                 
79 Ibid, 36. 
80 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 69. 
81 Ibid, 53-55 samt 69. 
82 FARs revisionsbok 2002, 23. 
83 Ibid, 18-19. 
84 Revision: en praktisk beskrivning, 16-17. 
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• Att VD och styrelse inte har vanskött bolaget eller behandlat någon aktieminoritet illa 
så en ersättningsskyldighet kan bli aktuellt. 85, 86 

 
För att revisorn skall kunna fastställa om något oriktigt eller olämpligt har ägt rum krävs en 
granskning av de händelser som ägt rum under perioden samt en närmare titt på hur VD:s och 
styrelsens arbetsrutiner och arbetsförhållanden är organiserade och hur funktionella de 
verkligen är.87 För mindre allvarsamma brister som revisorn finner lämpliga att påpeka, 
meddelar denne styrelsen detta genom en skriftlig påpekan i form av en erinring. Dessa 
påpekanden är ej av sån allvarsam grad att de behöver tas med i revisionsberättelsen 88 
 

3.5.6 Granskning av företag i kris 
Företag som befinner sig i en finansiell krissituation skall tilldelas ett extra vaksamt öga vilket 
fordrar att revisorn är särskilt noggrann och uppmärksam i sin granskning då förekomsten av 
oegentligheter som väsentliga fel ökar.89 Risken för att ett företag som befinner sig i en 
finansiellt instabil situation kan bli lockad av att justera sin redovisning på sätt som får 
företaget att se bättre ut än det egentligen är kan anses vara större än före ett stabilt företag.  
Vilka poster i redovisningen som revisorn skall titta extra noga på varierar självklart från fall 
till fall, men generellt kan värderingen av företagets tillgångar och då främst varulagret, vara 
bra att lägga ner extra tid på.90   
 

3.5.7 Misstanke och bevis rörande väsentliga fel 
Väsentliga fel är den sorts fel som kan påverka företagets ekonomiska resultat och ställning 
eller ifrågasätta styrelse och VD:s ansvarsfrihet. Om revisorn under granskningen hittar skäl 
till misstanke om väsentliga fel eller brott skall denne meddela VD:n och styrelsen om detta 
eftersom det i slutändan är dem som fattar de slutgiltiga besluten om vilka åtgärder som skall 
vidtas, såtillvida att anmärkningarna inte berör deras befattningsområde.91  
 
Finner revisorn bevis på att VD:n eller någon i styrelsen har handlat på ett sätt som skadat 
företaget skall revisorn, om denne finner att felet är av så pass allvarsam grad, utfärda 
rekommendationer till bolagsstämman om åtgärder som innebär att den skyldige kan bli 
ersättningsskyldig gentemot företaget och/eller avstyrkas ansvarsfriheten. De slutliga besluten 
om vilka åtgärder som skall vidtas utav bolagsstämman. 92   
 

3.5.8 Misstanke om brott 
Under vissa omständigheter som vid misstanke om brott gäller inte de lagar och regler 
beträffande en revisors tystandsplikt eftersom andra tyngre lagar har företräde. I de fall då 
revisorn anser att det finns skäl till misstanke om brott är denne skyldig att anmäla detta till en 

                                                 
85 FARs revisionsbok 2002, 19. 
86 Revision: en praktisk beskrivning, 18. 
87 Ibid, 18. 
88 Ibid, 97. 
89 FARs revisionsbok 2002, 48. 
90 Revision: en praktisk beskrivning, 55. 
91 FARs revisionsbok 2002, 49. 
92 Revision: en praktisk beskrivning, 17. 
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åklagare. Om revisorn visar sig ha felbedömt misstankarna om brott kan denne bli 
skadeståndsskyldig för att ha orsakat företaget skada.93 
 

3.6 Revisionsberättelsen 
Revisorn avslutar sitt uppdrag genom att iordningsställa en revisionsberättelse som utgör 
målet för revisionen.94 Denna rapport är till för och lämnas till bolagsstämman. 
Revisionsberättelsen är oftast relativt kortfattad, cirka ¾ A4, och ska främst redogöra för 
resultatet och kvalitén av företagets löpande bokföring samt en redogörelse av 
årsredovisningens kvalitet.95 Enligt ABL ska revisionsberättelsen innehålla hur väl 
årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning.96 Vidare ska 
revisorn lämna ett förslag där denne antingen till- eller avstyrker ansvarsfriheten för bolagets 
VD och styrelse beroende på vilken information som framkommit i förvaltningsrevisionen.97 
Värt att påpeka är att revisionsberättelsen inte är någon informationskälla för intressenter utan 
mer ett kvitto från revisorn på att företaget har skött sig i enlighet med de lagstadgade krav 
som finns. Har företaget inte skött sig resulterar det i anmärkning av något slag och därmed en 
oren revisionsberättelse. 
 
I de vanligaste fallen är dessa revisionsberättelser rena vilket innebär att revisorn inte har 
något att anmärka på gällande företagets ekonomiska rapportering och förvaltning.98 Rena 
revisionsberättelser är ofta standardiserade till utformningen medan en oren 
revisionsberättelse utformas olika utifrån varje enskilt fall.99 Ibland kan revisorn sakna 
lagstadgade uppgifter i årsredovisningen som enlig denne borde finnas med. I sådana fall får 
revisorn, så länge det inte strider mot tystnadsplikten, upplysa om detta i 
revisionsberättelsen.100 (För den nyfikne läsaren återfinns ett exempel i bilaga 1 på en ren 
revisionsberättelse). 
 

3.7 Oren revisionsberättelse 
En oren revisionsberättelse innehåller anmärkningar och uppstår därmed om revisorn har 
invändningar rörande något i företagets redovisade ekonomiska material och/eller ett 
regelbrott har förekommit i förvaltningen.101 Om anmärkningarna är av såpass allvarlig grad 
kan skadeståndsansvar komma på tal vilket medför att revisorn måste avstyrka ansvarsfrihet. I 
slutändan är det aktieägarna i bolagsstämman som beslutar om revisorns rekommendation om 
avstyrkandet av ansvarsfrihet skall gå igenom eller inte.102 
 
Om revisorn skulle anse att det finns större brister rörande exempelvis skatter och avgifter ska 
revisorn göra anmärkningar om detta i revisionsberättelser och även skicka en kopia av 
revisionsberättelsen till skattemyndigheten.103   

                                                 
93http://www.farsrs.se/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=62469&p_settingssetid=34436&p_settingssit
eid=0&p_siteid=33&p_type=basetext&p_textid=62470 2007-02-20 
94 FARs revisionsbok 2002, 14. 
95 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-58. 
96 Ibid, 76. 
97 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, 19. 
98 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
99 Ibid, 76. 
100 Revision: en praktisk beskrivning, 95. 
101 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
102 FARs revisionsbok 2002, 20. 
103 Lönnqvist, Rune. Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, 19. 
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En oren revisionsberättelse är inte till fördel för det drabbade företaget eftersom det uppfattas 
som en varningssignal till intressenter som har eller har tänkt upprätta någon slags kontakt 
med företaget.104 En oren revisionsberättelse kan leda till att den befintliga styrelsen inte blir 
omvald och att VD:n sparkas om anmärkningarna är av sådan allvarsam grad.105  (Se bilaga 2 
för revisionsberättelse med anmärkning, det vill säga oren revisionsberättelse). 
 

3.8 Anmärkningar 
Allvarlighetsskala enligt Hasselberg och Kehrer, där 1 är mest allvarlig och 5 minst allvarlig: 
 

1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 
2. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet 
3. Avstyrka resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition eller någon av dessa 
4. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition 

eller någon av dessa 
5. Anmärkning/upplysning/erinring eller avvikelse från god revisionssed106 

 

3.9 Tidigare studier 
En likartad studie har gjorts i Finland, som försöker skönja de bakomliggande faktorerna till 
en oren revisionsberättelse. Ytterligare en artikel vi fann intressant härrör från Singapore och 
pekar på den, enligt författaren, dåliga publicitet som företaget ställs inför då de fått en oren 
revisionsberättelse. Vidare har vi även valt att använda en artikel från Kina samt en från USA 
i den teoretiska referensramen. 
 

3.9.1 Diskussion av artiklar 
Laitinen och Laitinen har hämtat information från finansiella rapporter, närmare bestämt från 
111 revisionsberättelser, tillhörande 37 företag under en period på tre år. Endast 8 av de 111 
revisionsberättelserna var orena, inklusive anmärkningar och tilläggsuppgifter. De orena 
revisionsberättelserna klassificerades som oren då de innehöll anmärkningar eller tilläggande 
information vid sidan av revisionsberättelsens standardform. Anledningarna till att 
revisionsberättelserna blev orena är följande, antal inom parantes: omorganisation av företaget 
(5), dålig ekonomi (1), osäkerhet i tillgångsvärdering (1), bestämmelse av en ytterligare 
revisor (1), och anmärkning om en separat revisor för en del av företaget (1). Kriterierna för 
en oren revisionsberättelse associeras vanligtvis med låg lönsamhet, hög skuldsättningsgrad 
och låg tillväxt. Detta var väntat eftersom de flesta av kriterierna refererar till omorganisation 
som följd av dålig ekonomi. Studien visar att sannolikheten att få en oren revisionsberättelse 
är större ju lägre tillväxt företaget haft, ju lägre andel eget kapital i balansräkningen och ju 
färre antal anställda företaget har. Företagen i undersökningen med orena revisionsberättelser 
avviker klart från de rena berättelserna. Dock bör tilläggas att studien är genomförd i Finland 
och endast en mycket allvarlig ekonomisk situation leder till att revisorn utfärdar en oren 
revisionsberättelse.107 

                                                 
104 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 53-55. 
105 Belfrage Carlberg, Annika. Ekonomiboken: A-Ö: snabbfakta, checklistor, figurer, exempel, 510. 
106  ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag”. Balans, 5 (1995): 20-27. 
107 Laitinen, Erkki K., och T, Laitinen. “Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies”, 639-
653. 
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Enligt Lim Guan Hua tyder en oren revisionsberättelse på att redovisningen inte är rättvisande 
och författaren menar därmed att företaget utsätts för dålig publicitet. Vidare sägs att en 
revisor som avgett en oren revisionsberättelse riskerar att förlora sin klient. Författaren menar 
dock att ett byte av revisor inte är ett lätt beslut att fatta då det ger ett dåligt intryck till 
intressenterna.108 
 
Z. Jun Lin, Qinglian Tang och Jason Xiao har genomfört en studie med huvudsyftet att 
undersöka intressenters reaktioner på en oren revisionsberättelse. De huvudsakliga 
intressenterna som undersökningen har fokuserat på är aktieägare och kreditgivare. 
Undersökningen baserades på företagsfakta från ett verkligt företag som författarna 
efterliknade och använde i ett fiktivt företag. Under ett övervakat seminarium tilldelades alla 
deltagare samma företagsfakta förutom att vissa tilldelades en oren revisionsberättelse medan 
andra deltagare tilldelades en ren. Resultaten angav att det fanns ett litet samband mellan 
informationen i en oren revisionsberättelse och intressenters tillförlitlighet för 
årsredovisningen. Främst var det kredit- och långivare som ansåg att en oren 
revisionsberättelse hade en negativ inverkan på tillförlitligheten av årsredovisningen. 
Anmärkningsvärt nog fanns inga stödjande bevis för att en oren revisionsberättelse skulle ha 
en mer negativ inverkan på investerings- eller kreditbeslut än vad en ren revisionsberättelse 
skulle ha haft. Vad som bör nämnas beträffande studien är att den är genomförd i Kina och 
redovisningskulturen har där genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. 109  
 
Leviatana och Knoblet har undersökt de variabler i finansiella rapporter som är mest 
användbara för att förutspå en konkurs, samt variabler som är till hjälp för utfärdandet av 
avsteget från going concern-antagandet i revisionsberättelsen. Författarna använder finansiella 
nyckeltal för att identifiera de företag som står inför en konkurs. Författarna kommer fram till 
följande slutsatser: Med hög grad av trovärdighet kan en konkurs förutspås året före. Vidare 
menar författarna att SAS110 No. 34 erbjuder revisorerna användbar yrkesrådgivning och 
vägledning samt en hjälp att rikta uppmärksamhet mot trender, brister i arbetskraften, 
återkommande verksamhetsförluster (operativa förluster) samt andra finansiella nyckeltal. Det 
framkom även att revisorer är dåliga på att förutspå konkurser, de hade ofta fel i sina 
gissningar, förutom året innan.111 
 

3.10 Sammanfattande diskussion av teoretisk referensram 
Vi koncentrerar oss främst på de nyckeltal som återfinns i efterföljande kapitel, 
förhoppningsvis skall dessa tal hjälpa oss att finna samband med revisionsberättelserna. 
 
Nyckeltalen som vi avser att titta på är följande: omsättning, antal anställda, avkastning på 
eget kapital, årets resultat, soliditet samt kassaflöde. Detta i enlighet med de artiklar vi har läst 
och refererat till tidigare i detta kapitel.112, 113 Enligt Laitinen & Laitinen förknippas en oren 
                                                 
108 Lim Guan Hua. “Audit Qualification: What Does It Mean?!”, 78-80. 
109 Z. Jun Lin, Qingliang Tang och Jason Xiao. ”An experimental study of users’ responses to qualified audit 
reports in China”, 1-13. 
110 SAS = Statement on Auditing Standards, Levitan, Alan S. & Knoblett, James A., ”Indicators of Exceptions to 
the Going Concern Assumption”,  26. 
111 Levitan, Alan S. och Knoblett, James A. ”Indicators of Exceptions to the Going Concern Assumption”, 26-38. 
112 Laitinen, Erkki K., och T, Laitinen. “Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies”, 639-
653. 
113 Levitan, Alan S., och Knoblett, James A. ”Indicators of Exceptions to the Going Concern Assumption”, 26-
38. 
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revisionsberättelse med låg lönsamhet, hög skuldsättningsgrad och låg tillväxt.114 Istället för 
att använda skuldsättningsgrad använder vi soliditeten istället, detta eftersom AffärsData 
Företagsfakta redan beräknat soliditeten och talen beskriver samma fenomen. Vidare har vi 
valt omsättningen för att mäta ett företags tillväxt och årets resultat angående lönsamheten. 

                                                 
114 Laitinen, Erkki K., och T, Laitinen. “Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies”, 639-
653. 
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4. Praktisk metod 
 
Författarna redogör här för hur urvalet samt tillvägagångssättet skett. Slutligen presenteras 
de nyckeltal som valts att användas.  
 

4.1 Urval 
Vår inriktning har gjorts mot Sverige och vidare har vi avgränsat oss mot aktiebolag, samt den 
årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, som avser bokslutsåret 2001. Vidare har 
även inriktning gjorts mot Umeå. Detta eftersom ett sök på ”Umeå + aktiebolag” i databasen 
AffärsData Företagsfakta genererar 3 076 träffar. Detta anser författarna vara en rimlig mängd 
att gå igenom för att påträffa ett tillräckligt stort antal orena revisionsberättelser. De 
revisionsberättelser som vi finner orena avser vi att följa upp efterföljande år för att se på 
eventuella konsekvenser, dels det ”orena året”, 2001, men även från och med 2002 till och 
med 2004. Totalt omfattar vår undersökningsperiod fyra år, vilket skribenterna anser vara 
tillräckligt länge för att undersöka de konsekvenser som eventuellt kan påverka nyckeltalen. 
 
Vår population är således årsredovisningar med tillhörande revisionsberättelse från aktiebolag 
i Umeå avseende bokslutsåren 2001-2004. Vi hade till en början tänkt nyttja ett systematiskt 
urval och då med alla Sveriges aktiebolag som vår källa. Men detta ansåg vi innebära ett 
alltför tidskrävande jobb då antalet aktiebolag uppgick till 316 349 stycken.  
 
Alternativen för att tillgå årsredovisningar med tillhörande revisionsberättelse har varit 
följande tre: 
 

1. Göra ett besöka till Bolagsverket (tidigare Patent- och registreringsverket) i Sundsvall 
2. Via Upplysningscentralen (UC) köpa ”ett paket” bestående av andelen orena 

revisionsberättelser samt ett antal företags årsredovisningar till en summa av 2 500 
kronor 

3. Med hjälp av Umeå universitetsbiblioteks databas AffärsData Företagsfakta 
 
Valet blev tämligen enkelt, då vi via AffärsData Företagsfakta finner det vi behöver utan att 
varken behöva åka till Sundsvall eller betala 2 500 kronor. 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
Vi utgår alltså från alla aktiebolag i Umeå med årsredovisning från 2001. Då det inte är 
möjligt att ange ett specifikt år i sökningen via AffärsData Företagsfakta var vi tvungna att gå 
igenom alla de 3 076 för att få fram vår population. Nyss nämnda databas innehåller allt vi 
behöver, det vill säga årsredovisningar (med tillhörande revisionsberättelse) samt de nyckeltal 
vi avser att undersöka. Dessutom får vi på ett smidigt sätt fram alla nyckeltal över den 
tidsperiod som vi avser att titta på. Ytterligare möjligheter är att söka på personnamn, län, 
alternativt göra avgränsning mot antal anställda, ort, aktiebolag/handelsbolag med mera. 
 
För att få fram vår population började den ena av oss att gå igenom aktiebolagen från början 
och den andre från slutet, och på så vis skulle vi mötas i mitten. I detta skede noterade vi alla 
företag vi fann som hade bokslutsåret 2001 med på listan, och således oavsett om 
revisionsberättelsen var ren eller oren. De 1 518 företag som vi fann utgör följaktligen vår 
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population och utav dessa var 113 revisionsberättelser orena. Vi valde dock att plocka bort 12 
stycken eftersom anmärkningen grundade sig på ett revisorbyte och därmed hade revisorn inte 
hunnit granska allt som borde ha granskats och kunde sålunda inte uttala sig huruvida 
företaget uppvisar en rättvisande bild eller ej. Men för oss som vill se på det mer generella 
kändes det fel att plocka med dessa 12 så därför uteslöt vi dem, kvar efter det var 101 orena 
revisionsberättelser av 1 518. Då undersökningen är av kvantitativ karaktär kändes det rimligt 
att välja ut 30 av de 101 för att granska vidare med avseende på nyckeltalen. Detta gjordes 
genom att skriva 101 lappar med företagens namn på och därefter sätta alla lappar i en påse 
och slumpmässigt dra 15 lappar var, det vill säga totalt 30. Med denna urvalsmetod hade det 
varit möjligt att ”dra” ytterligare om vi funnit att trettio varit ett för litet antal. Vi hade till en 
början tänkt använda ett systematiskt urval och då inkludera var tredje företag, men hade vi 
efter det insett att det varit för lite och istället tagit var fjärde hade ju dem som tillhörde ”var 
tredje-urvalet” gått miste om att komma med i det andra urvalet. 
 
Effekterna av en oren revisionsberättelse kan, som tidigare nämnts, påverka företaget 
negativt.115 Vi avser dock inte att kolla upp eventuella förlorande kund- och/eller 
leverantörskontakter, då det skulle innebära ett djupare fokus (kvalitativ studie) och intervjuer 
med företagen. En oren revisionsberättelse är ett aningen känsligt ämne vilket kan innebära att 
företagen ogärna uttalar sig om företeelsen. Vi avser snarare att kartlägga huruvida företaget 
fortlever med tanke på hur många anställda företagna haft under berörda år samt omsättning 
och resultat, detta görs genom att titta på följande nyckeltal: 
 

• Antal anställda  
 

• Omsättning (tkr) 
o Den totala försäljningen som ett företag har, vanligtvis under ett år. Anges 

oftast i valuta, men kan likväl vara uttryckt i antal, liter eller kilo.116 
 

• Avkastning på eget kapital (%) 
o Ett nyckeltal som visar hur ägarnas kapital har förräntats. Beräknas på följande 

sätt: Resultat efter finansiell poster - 28 % skatt  
            Genomsnittligt justerat eget kapital117 

 
• Årets resultat (tkr) 
 
• Soliditet 

o I artiklarna används skuldsättningsgrad, men då soliditeten i princip visar 
samma sak har vi valt oss att använda oss av det istället. Anledningen är att 
soliditeten redan är uträknad för de företag som återfinns i AffärsData. 

o Med detta nyckeltal går det att utläsa hur företaget har finansierat sina 
tillgångar med eget kapital. Är eget kapital en stor andel kan företaget uthärda 
förluster bättre samt under en längre tid. Sedvanligt ligger procenten kring 50, 
men varierar även beroende på bransch och företagets storlek. Över 20 % anses 
vara en tillfredsställande siffra medan ett tal under 15 % inte är det. Räknas ut 
så här: Eget kapital + 0,72 * obeskattade reserver 

   Totalt kapital118, 119 
                                                 
115 Cassel, Filip. Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, 54. 
116 http://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttning 2006-12-20 
117  Danielsson, Sven-Inge, Deurell, Anita, Kleerup, Jan och Leidhammar, Börje., Redovisningens A till 
Ö: Uppslagsbok för ekonomer: Bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, inkomstskatt, 130. 
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• Kassaflöde 

o Används för att bedöma ett företags kreditvärdighet på kort sikt samt för att 
täcka finansierings- och likviditetsbehov120 

 
Dessa nyckeltal i enlighet med de artiklar som berörts i den teoretiska referensramen. 
 
Till en början hade vi tänkt använda oss av bokslutsåret 2000, men vi insåg ganska snabbt att 
det var väldigt få företag i databasen som hade årsredovisning från det året, så därför beslöt vi 
oss för att använda bokslutsåret 2001 istället. Vår population är således Umeås aktiebolag 
med årsredovisning från år 2001.  
 
Under bearbetningen har vi nyttjat kalkylprogrammet Excel för att på ett överskådligt sätt få 
en bild av de trettio företagen i vårt stickprov.  
 
Ibland har det hänt att vi stött på företag med ett 0-värde bland siffrorna, detta har vi dock inte 
tagit hänsyn till. Eftersom det skulle vara ett alltför tidskrävande jobb att dels kolla vad 
AffärsData Företagsfakta har att erbjuda i sifferväg samt dubbelkolla vad företagen angett i 
sina årsredovisningar. Vi har helt och hållet nyttjat siffermaterial och information från 
AffärsData Företagsfakta och vi vet då med säkerhet att det gjorts på lika sätt. 
 

4.3 Sanningskriterier för en kvantitativ studie 
Vårt empiriska material grunder sig på aktiebolag, registrerade i Umeå, men vi tror att andra 
företag på liknande orter som Umeå kan ha nytta av resultaten. Dock bör hänsyn tas till att de 
flesta av aktiebolagen i vårt stickprov är av mikrostorlek. 
 

4.3.1 Reliabilitet 
En maximal reliabilitet uppnås när upprepade mätningar av samma objekt ger samma 
mätvärde. I sådana fall är tillförlitligheten mycket hög.121, 122  
 
Om vår studie skulle upprepas är det möjligt att resultaten torde bli någorlunda lika om 
mätningen avser företag i samma storlek. Dock bör beaktas att vårt stickprov avser aktiebolag 
registrerade i Umeå och därav är det begränsat huruvida resultat på andra geografiska 
områden skulle utfalla. Då nya företag regelbundet registreras skulle en ny studie med nytt 
stickprov, leda till att andra företag kommer med i urvalet och på så vis påverkas resultat samt 
reliabiliteten. 
 

                                                                                                                                                         
118 Larsson, Claes-Göran. ”Företagets finanser”. Umeå: Handelshögskolan vid Umeå universitet, 
Företagsekonomiska institutionen, fjärde upplagan, 53. 
119 Danielsson, Sven-Inge, Deurell, Anita, Kleerup, Jan och Leidhammar, Börje. Redovisningens A till Ö: 
Uppslagsbok för ekonomer: Bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, inkomstskatt, 381. 
120 Häggqvist, Ann-Christin. ”Kassaflödesanalys”. Umeå: Handelshögskolan vid Umeå universitet, 
Företagsekonomiska institutionen, 2006, 13. 
121 Bell, Emma & Alan, Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 94-96. 
122 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, 263-264. 
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4.3.2 Validitet 
Validiteten beskriver giltigheten och innebär att de systematiska och slumpmässiga felen 
saknas eller är små. En hög validitet innebär att en mätning görs på det som undersökningen 
avser att mäta och de eventuella frågor som ställts varit relevant och tillräckliga.123, 124 125 
 
Skulle andra nyckeltal användas än dem vi haft torde detta sanningskriterium påverkas, varför 
det blir svårt att uttala sig huruvida validiteten är hög eller låg. Vi anser dock att de nyckeltal 
vi valt är av väsentlighet för att besvara vårt problem. 
 

4.3.3 Generaliserbarhet 
Huruvida resultaten som framkommit kan generaliseras till andra situationer och grupper än 
vad som använts i den specifika studien.126 
 
Generaliseringen av denna studie borde göras med försiktighet då studien är gjort på små 
aktiebolag i Umeå och företagskulturen skiljer sig troligtvis åt mellan norr och söder samt 
glesbygd och storstad. Det kan dock tänkas att en generalisering vore möjlig på 
storleksmässigt likartade företag men detta antagande görs med försiktighet. Tilläggas kan, att 
det är ytterst ovanligt att börsnoterade företag drar på sig en oren revisionsberättelse, varför en 
generalisering till större företag görs med varsamhet. 
 
 

                                                 
123 Bell, Emma & Alan, Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 94-96. 
124 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, 263-264. 
125 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2003, 73. 
126 Bell, Emma & Alan, Bryman. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 100. 



 
 

 32 

5. Empiri och analys 
 
Här presenteras materialet från den undersökning som vi har gjort bland Umeås aktiebolag 
under perioden 2001-2004. Först klassificeras de anmärkningar vi stött på, därefter 
presenteras resultatet från undersökningen. I samband med att resultatet för varje företag 
återges, presenteras även analysen. För att undvika upprepningar har vi valt att samköra 
empiri och analys i samma kapitel. I slutet av varje temagrupp analyseras företagen 
ytterligare. 
 

5.1 Resultat av dokumentstudien 
Efter vår dokumentstudie har vi valt att klassificera anmärkningarna lite annorlunda än 
Hasselberg och Kehrer då vi tycker att följande indelning bättre förklarar vårt syfte. Detta på 
grund av att fokus inte ligger på anmärkningarna, utan snarare på eventuella konsekvenser av 
dem i förhållande till nyckeltalen. Dessutom var det mindre än en handfull av anmärkningarna 
i vår studie som passade in på typen 1-4 i Hasselbergs och Kehrers allvarlighetsskala. Vår 
indelning är gjord som följer:  
 

1. Anmärkning av allvarlig grad  
a. Exempelvis avstyrker ansvarsfrihet, eget kapital/aktiekapital förbrukat – mer 

än hälften eller hela, osäkerhet kring värdering av lager/fordringar 
2. Anmärkning av mindre allvarlig grad 

a. Exempelvis ej betald skatt/sociala avgifter, för sent inkommen årsredovisning 
 
De anmärkningar som vi stött på återfinns i bilaga 4. 
 
Inget av de trettio företagen gick i konkurs under tidsperioden 2001-2004. 
 
Generellt om företagen i vårt stickprov (medelvärde): 
 

• Antal anställda: 2 
• Omsättning (tkr): 2 848 

 
Avkastning på eget kapital, årets resultat, soliditet samt kassaflöde är alla poster som kan vara 
både positiva eller negativa, varför vi anser att det blir missvisade att ge ut medeltalen på 
dessa. Istället ges hänvisning till bilaga 3, där alla siffror återfinns i sin helhet. 
 
Av de trettio företagen som kom att tillhöra vårt stickprov passar alla (med undantag för ett 
företag under ett år) in i beskrivningen ”mikroföretag”, det vill säga antal anställda är mindre 
än 10 och omsättningen understiger 18 240 000 kronor. Detta omräknat efter dagens eurokurs 
= 9,12. 127, 128 
 
Vi har valt att inte namnge de företag som kommit att tillhöra vårt stickprov då det inte har 
någon betydelse för förståelsen av uppsatsen. Visserligen är det offentliga handlingar som 
används, men vi vill för den skull inte peka ut något företag, därför har vi valt att benämna 

                                                 
127 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5_och_medelstora_f%C3%B6retag 2007-01-11 
128 http://www.di.se/Nyheter/, 2007-01-11, 11:29 
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dem 1, 2, 3 och så vidare. I slutet av varje temagrupp analyseras företagen ytterligare en nivå 
för att se det generella i sammanhanget. 
 
Nedan följer de företag som vi fann hade oren revisionsberättelse 2001. Indelningen är gjord 
efter följande teman: 
 

1. Oren revisionsberättelse ett år (2001) 
2. Två orena revisionsberättelse (2001 + ett år till) 
3. Tre orena revisionsberättelse (2001 + två år till) 
4. Oren revisionsberättelse alla år (2001-2004) 

 

5.1.1 Oren revisionsberättelse ett år (2001) 
Av de trettio företagen med oren revisionsberättelse 2001 var det bara 5 företag som hade 
rena revisionsberättelser åren därpå, till och med 2004. 
 
1: Företaget hade oren revisionsberättelse 2001, och ren efterföljande år. Anmärkningen är 
enligt oss anmärkning av allvarlig grad (eget kapital förbrukat).  Från att ha haft ett negativt 
kassaflöde 2001, har företaget vänt trenden och haft positiva kassaflöden fram till 2004. 
Detsamma gäller även soliditeten som gått från att ha varit negativ 2001 till positiv 
efterföljande år. Så gäller även årets resultat, från förlust 2001 till vinst 2002, 2003 och 2004. 
Avkastningen på eget kapital har även den gått från att vara minus 2001 till positiv åren därpå. 
Antal anställda och omsättning har stadigt ökat varje år från 2001 till 2004. Toppnotering på 
årets resultat samt soliditeten år 2003. Från att ha haft ”dåliga” siffror på så gott som alla 
nyckeltal och därefter vänt trenden så pekar det på att företaget återhämtat sig storartat efter 
den orena revisionsberättelsen 2001. ”Dåliga siffror” 2001 och sen har allt bara ökat 
lavinartat, en stark återhämning med andra ord.  
 
2: Företaget hade anmärkning av allvarlig grad (likvidationsplikt). Negativa kassaflöden år 
2001 och 2002 men trenden förbättrades under 2003 till det positiva och avsevärt mer under 
2004. Gällande soliditeten låg den på en tillfredsställande nivå 2001 men försämrades åren 
2003-2004 till nivåer som låg inom det kritiska intervallet. Dock förbättrades soliditeten i hög 
grad under 2004 till en mycket tillfredsställande nivå. Årets resultat var liksom kassaflödet 
negativ 2001 och 2002 men förbättrades till det bättre under de nästkommande två åren. 
Nyckeltalet avkastning på eget kapital följer trenden med negativa siffror de två första åren 
2001-2002 och den positiva förbättringen följande år. Årets resultat höll sig på en bra relativt 
jämn nivå under alla fyra åren med en liten neråtgående kurva under 2003 och 2004. 
Företaget hade tre anställda 2001 men följande åren låg denna siffra på två. Soliditeten, årets 
resultat samt avkastning på eget kapital har under perioden förbättrats avsevärt. Flera 
minusposter har omvandlats till positiva värden. Den låga omsättningen 2001 ökade fram till 
och med 2003 för att sedan försämras år 2004. 
 
3: Anmärkningen var här av mindre allvarlig grad (skatt/sociala avgifter har ej betalats in i 
tid). Kassaflödet från rörelsen var positivt 2001 men försämrades under 2002. Kassaflödet 
förbättrades sen för varje år så pass att det 2004 var hade fördubblats i jämförelsen med 2001. 
Företagets soliditet var positiv men låg under den kritiska nivån och höll sig på en jämn nivå 
alla fyra åren. Årets resultat förbättrades för varje år och var 2004 tre gånger så högt jämfört 
med 2001. Liksom kassaflödet var företagets avkastning på eget kapital positivt under 2001, 
det försämrades under 2002 för att sedan vända till det bättre under 2003 och 2004 då det 
hade fördubblats sen 2001. Omsättningen i företaget hade liksom årets resultat förbättrats för 
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varje år men till skillnad från årets resultat i en mycket jämnare takt. Under åren hade 
företaget nio anställda alla åren utom 2002 då de var tio stycken. Inga spektakulära avvikelser 
bland nyckeltalen, dock någon liten upp- alternativt nedgång här och där. Men då 
anmärkningen inte var så allvarlig blir inte konsekvenserna så stora heller. 
 
4: Företaget hade anmärkning av allvarlig grad (mer än halva aktiekapitalet förbrukat). 
Kassaflödet som var positivt 2001 försämrades drastiskt under 2002 då det blev rejält 
negativt. Följande år följde en lika drastisk förbättring då kassaflödet återigen blev positivt 
men under 2004 försämrades detta igen men höll sig ändå på den positiva sidan. Soliditeten 
gick från att vara dålig 2001 till en normalnivå som höll i sig de närmaste tre åren. Gällande 
årets resultat samt avkastning på eget kapital visade 2001 på negativa resultat men under 2002 
förbättrades dessa och blev positiva. De två följande åren var dessa resultat noll. Företagets 
omsättning höll sig på en nästintill oförändrad bra jämn nivå alla åren utom 2002 då den 
resulterade i en större uppgång. Detta företag hade inga anställda. Nyckeltalen visar på låg 
soliditet, förlust samt negativ avkastning på eget kapital under 2001. Dessa tal har dock 
förbättrats till kommande år. 
 
5: Företaget hade anmärkning av allvarlig grad (mer än halva aktiekapitalet förbrukat). 
Kassaflödet hos företaget försämrades för varje år och 2004 visade företagets kassaflöde på 
ett minustal. Tvärtemot kassaflödet så förbättrades soliditeten för varje år och gick från 
minustal 2001 till positiva tal som 2004 låg på en tillfredställande nivå. Årets resultat visade 
på bäst siffra 2001, därefter halverades det under 2002 för att sedan förbättras under de två 
sista åren. I likhet med årets resultat innehade 2001 den bästa procenten rörande avkastning på 
eget kapital. Under 2002 hade den procenten halverats och 2003 försämrades tills den under 
2004 förbättrades avsevärt. Företagets omsättning var positiv och befann sig på samma nivå 
de första åren för att sen försämras under 2003 till en nivå som var oförändrad 2004. Antalet 
anställda minskade från tolv stycken 2001 till nio stycken 2002, åren därefter var de sju 
stycken till antalet. Trots att anmärkningen var av allvarlig grad var nyckeltalen det året mer 
än tillfredsställande, med undantag för soliditeten som var negativ. Efterföljande år skedde en 
försämring med avseende på omsättningen och årets resultat. Dock blev soliditeten bättre från 
år till år.   
 
Analys av företag 1, 2, 4 
Dessa tre företag har alla anmärkning av allvarlig grad samt indikationer på god 
återhämtningsförmåga. De nyckeltal som under det ”orena året”, 2001, var otillfredsställande 
kan associeras till Laitinen och Laitinen. Författarna pekar just på en sammankoppling mellan 
oren revisionsberättelse och låg soliditet, omsättning och dåligt resultat.129 Den orena 
revisionsberättelsen för efterföljande år har i dessa fall ingen större påverkan på nyckeltalen 
då dem visar på tillfredsställande värden.  
 
Analys av företag 3 
Företaget hade anmärkning av mindre allvarlig grad, varför den orena revisionsberättelsen 
heller inte fått så stor betydelse med hänsyn till nyckeltalen. Detta på grund av att det inte 
finns några avsevärt avvikande skillnader bland nyckeltalen under perioden 2001-2004. 
 
Analys av företag 5 
Trots att företaget hade anmärkning av allvarlig grad (förbrukat mer än halva aktiekapitalet) 
2001 visade nyckeltalen, förutom soliditeten, på tillfredsställande värden, i vissa fall de bästa 
                                                 
129 Laitinen, Erkki K., och T, Laitinen. “Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies”, 639-
653. 
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siffrorna under perioden. En möjlig anledning till att detta företags nyckeltal försämrats efter 
det orena året kan bero på att dess intressenter beaktat och lagt större vikt vid den orena 
revisionsberättelsen. Detta kan få konsekvenser gentemot företaget då intressenterna intagit en 
mer försiktigt inställning. 
  
Sammanfattande analys av företag 1-5 
Vi kan generellt sett påstå att företag med anmärkning av allvarlig grad uppvisar 
otillfredsställande nyckeltal det året. De företag som haft anmärkning av mindre allvarlig 
grad, har vi inte kunnat utläsa några avvikelser gällande nyckeltalen under perioden. 
 

5.1.2 Två orena revisionsberättelser (2001 + ett år till) 
6: Detta företag hade oren revisionsberättelse 2001 och 2002, anmärkning av allvarlig grad 
båda åren (2001: förbrukat mer än halva eget kapital, 2002: ej återställt eget kapital). Att 
döma av kassaflödet syns inget samband med åren då företaget hade de orena 
revisionsberättelserna. Däremot var soliditeten väldigt hög de år företaget hade oren. Årets 
resultat under ”de orena åren” var minus en gång och positivt den andra gången. Åren därpå 
låg i närheten av det positiva resultatet under en av det orena årsresultatet. Svårt att kunna se 
något samband på avkastning eget kapital. Antal anställda har varit oförändrat, omsättningen 
har dock ökat från år till år. Att soliditeten var så pass hög som 63 och 68 % under ”de orena 
åren”, och bara 14 och 22 % resterande år finner vi aningen märligt, men förmodligen är det 
bakomliggande faktorer som påverkar och inte bara en oren revisionsberättelse. 
 
7: Även detta företag hade oren revisionsberättelse 2001 och 2002, anmärkning av allvarlig 
grad båda åren (2001: förbrukat mer än halva eget kapital, 2002: ej återställt eget kapital). 
Kassaflödet har gått från minus 2001 till positivt åren därpå. Soliditeten var låg åren då 
företaget hade oren revisionsberättelse och relativt hög (nära 50 %) 2003 och 2004. En förlust 
2001 blev vinst åren därpå. Avkastningen på eget kapital har gått från ett minusvärde till 
positiva värden efterföljande år. Omsättningen har stadigt ökat, så även antal anställda. Ej så 
bra värden på kassaflödet under de orena åren, en riktigt uppryckning till året därpå (2003). 
Låg soliditet under de oren åren och betydligt högre därefter, en återhämtning kanske? 
Strålande resultat 2003, kanske generellt så att det året var ett bra år för företagen? En oren 
revisionsberättelse kanske inte spelar så stor roll. Även avkastning på eget kapital var riktigt 
bra 2003. Även omsättningen och antal anställda ökade rejält. 
 
8: Detta företag hade oren 2001 samt 2003, av allvarlig grad 2001 och mindre allvarlig grad 
2003. (2001: felaktigt värderad tillgång som påverkar företagets fortlevnad, 2003: 
årsredovisningen inkommen för sent). Från 2001 till 2003 minskade soliditeten rejält för att 
2004 uppnå rekordnivå. Förlust för företaget alla år förutom 2003. Negativ avkastning på eget 
kapital alla år, även här förutom 2003. Omsättning och antal anställda oförändrat (0-värden). 
Förlust alla år utom 2003 och då hade företaget dessutom oren revisionsberättelse, om än inte 
av allvarlig grad, tyder mer och mer på att det året var speciellt.  
 
9: Detta företag hade anmärkningar 2001 samt 2003, av allvarlig grad bägge åren (2001: 
osäkert värderade tillgångar, likvidationsplikt, avstyrkande att bolagsstämma fastställer 
resultat- och balansräkning och beaktning av förlusten samt årsredovisningen för sent 
inkommen, 2003: hela aktiekapitalet förbrukat). Företagets kassaflöde var negativt 2001 och 
2003 men positivt 2002 och 2004, stora svängningar.  Soliditeten var negativ de tre första åren 
men visade positivt resultat 2004 men låg då i kritiska intervallet. Årets resultat och 
avkastning på eget kapital var likaså negativa de tre första åren men visade på större förluster 
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det första året. 2004 förbättrades dessa till det positiva. Företagets omsättning var positiv alla 
åren och låg på en någorlunda jämn nivå förutom under 2004 då omsättningen fördubblades i 
jämförelse med förgående år. Företaget hade endast en anställd 2001 och efterföljande år 0. 
Nyckeltalen under de orena åren var avsevärt sämre jämfört med de rena åren, 2002 och 2004. 
 
Sammanfattande analys av företag 6-9 
Även här kan vi se ett mönster hos de företag som haft anmärkning av allvarlig grad då det 
speglat av sig på nyckeltalen, i likhet med de resultat som Laitinen och Laitinen kom fram till 
i sin artikel.130 Dock ett undantag där det förstnämnda företaget hade hög soliditet under de 
orena åren vilket är aningen anmärkningsvärt. Detta är emellertid svårt att spekulera i då det 
antagligen är mer än en oren revisionsberättelse som påverkar företags utveckling. 
 

5.1.3 Tre orena revisionsberättelser (2001 + två år till) 
10: Oren 2001-2003, anmärkning av allvarlig grad alla gånger (2001: förbrukat mer än halva 
aktiekapitalet, 2002: aktiekapitalet förbrukat, 2003: aktiekapitalet ej återställt). Detta företag 
hade positivt kassaflöde alla år, förutom det år då företaget hade en ren revisionsberättelse 
(2004). I princip oförändrad soliditet (på en acceptabel nivå), med undantag från 2002 då 
procenten var nästan 0. Förluster 2002 och 2004, vinst övriga år. Avkastning på eget kapital 
negativt 2002 och 2004, övriga år positivt. Omsättningen har minskat och antal anställda är 
oförändrat. Anmärkningsvärt att revisionsberättelsen endast var ren 2004 och då hade 
företaget negativt kassaflöde jämfört med de andra åren då de var positiva flöden. Hade även 
detta företag ett bra år 2003, oavsett om en oren revisionsberättelse gör sig påmind? 
 
11: Oren 2001-2003, anmärkning av mindre allvarlig grad (2001-2002: skatt/sociala avgifter 
betalats in för sent, 2003: även då skatt/sociala avgifter betalats in för sent samt 
årsredovisningen för sent inkommen). Företaget hade positivt kassaflöde alla år, avsevärt högt 
värde 2004, då revisionsberättelsen var ren. Soliditeten i princip oförändrad. Förlust 2001, 
vinst åren därpå, samt betydligt hög vinst år 2004. Negativ avkastning på eget kapital, som 
dock har blivit aningen bättre från år till år, för att år 2004 bli ett positivt värde. Antal 
anställda oförändrat, detsamma gäller även omsättningen med undantag för 2004 som var 
högre än övriga år. Kan inte urskilja något avvikande förutom 2004 då alla siffrorna 
förbättrats och då var ju även revisionsberättelsen ren. 
 
12: Detta företag hade oren alla år förutom 2002, anmärkning av allvarlig grad samtliga orena 
år (2001: förbrukat mer än halva aktiekapitalet, 2003: eget kapital förbrukat, 2004: kapitalet 
förbrukat samt för sent inkommer årsredovisning). Relativt oförändrat kassaflöde, förutom 
2002 då siffran var betydligt större. Dålig soliditet alla år, förlust 2001 och 2004, vinst övriga 
år. Negativ avkastning på eget kapital 2001 samt 2004, positiva värden öviga två år. Nästintill 
oförändrad omsättning förutom sista året (2004) då det var en tredjedel i förhållande till 
övriga år. Oförändrat antal anställda åren 2002 och 2003, lägre antal övriga år. Svårt att se 
samband i detta företag, det enda som var uppseendeväckande var att kassaflödet 2002 (ren 
revisionsberättelse det året) var betydligt större än de orena åren. 
 
13: Detta företag hade sin rena revisionsberättelse 2003, orena revisionsberättelse övriga år 
och då med anmärkning av allvarlig grad (2001-2002: förbrukat mer än halva aktiekapitalet, 
2004: aktiekapitalet förbrukat). Negativt kassaflöde 2001 och 2002, positivt åren därpå. 
Relativt oförändrad soliditet förutom det år då företaget hade ren revisionsberättelse nådde 
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soliditeten sin toppnotering. Förlust 2001, vinst övriga år, avsevärt högt 2003. Negativ 
avkastning på eget kapital 2001, positiva övriga år, även här med en toppnotering år 2003. Så 
gott som oförändrad omsättning, antal anställda helt oförändrat. Avsevärt hög vinst 2003, 
samt även hög soliditet nyss nämnda år. Visserligen var 2003 ”det rena året” men även andra 
företag verkar ha 2003 som ”sitt bästa år”. 
 
14: Företaget har fått anmärkningar 2001, 2002 och 2004, anmärkning av allvarlig grad alla 
år med undantag för 2004 då anmärkningen var av mindre allvarlig grad (2001-2002: 
osäkerhet kring fordringar samt inlämnandet av årsredovisningen har ej skett i tid, 2004: 
inlämning av årsredovisning har skett för sent). Kassaflödet från rörelsen var negativt de två 
första åren men förbättrades under varje år därefter till positiva tal. Soliditeten visade på 
tillfredsställande resultat alla åren men mer tillfredsställande de två sista åren. Företagets 
årliga resultat samt avkastning på eget kapital visade 2001 på vinst men på stora negativ tal 
året efter. Under 2003 skedde förbättringar som resulterade i stora positiva tal som 2004 
skulle försämras till nästan noll. Omsättningen såg bra ut år 2001 men försämrades sen för 
varje år som gick och hade 2004 minskat till en fjärdedel av 2001 års resultat. Företaget hade 
två anställda under alla åren. Nyckeltalen var mindre tillfredsställande under de orena åren, 
till skillnad från 2003 som blev ett riktigt toppenår för företaget. 
 
Sammanfattande analys 10-14 
Det mönstret som i tidigare avsnitt (5.1.1 och 5.1.2 det vill säga en eller två orena 
revisionsberättelser under perioden) varit så starkt mellan otillfredsställande nyckeltal och 
orena revisionsberättelser verkar ha upphört att gälla när antalet orena blivit fler än två. Trots 
alvarlighetsgraden verkar företagens nyckeltal ej ha berörts så mycket av de faktorer som lett 
till en anmärkning. Det som dock är nämnvärt är att många företag verkar ha haft 2003 som 
sitt bästa år under vårt tidsintervall. Detta oavsett om företaget under året haft oren eller ren 
revisionsberättelse samt oavsett allvarlighetsgraden på anmärkningen. 
 

5.1.4 Oren revisionsberättelse alla år (2001-2004) 
Mer än 50 % av företagen hade oren revisionsberättelse alla år, det vill säga mellan 2001-
2004. 
 
15: Anmärkning av allvarlig grad då aktiekapitalet ligger bakom alla år. Negativt kassaflöde 
2002 och 2004, övriga två år positiva, dock inte mer än just över 0-gränsen. Företaget 
uppvisar god soliditet samliga år. Förlust 2003, vinst övriga år, men även här ”på gränsen” 
över 0. Negativ avkastning på eget kapital 2003, resterande år positiva, men ej 
anmärkningsvärt högre än 0. Kraftig minskning av omsättningen, 2004 var den bara en 
sjuttitiondel av vad siffran var 2001. Antal anställda har också minskat. 
 
16: 2001 och 2002 anmärkning av allvarlig grad, 2003 och 2004 anmärkning av mindre 
allvarlig grad (2001: eget kapital förbrukat, 2002: eget kapital helt eller delvis förbrukat, 
2003-2004: årsredovisningen för sent inkommen). Negativt kassaflöde 2002, övriga år 
positiva. Soliditeten i princip oförändrad (+/- 5 procentenheter). Förlust åren 2001 och 2004, 
vinst åren däremellan. Negativ avkastning på eget kapital 2001 och 2004, övriga år positiva 
värden. Omsättningen 2001 och 2002 i det närmaste oförändrad, åren 2003 och 2004 var 
omsättningen betydligt större. Antal anställda oförändrat. 2003 var även här ett bra år och 
anmärkningen var ju av mindre allvarlig grad. 
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17: Årsredovisningen för sent inkommen samliga år, vilket är anmärkningar av mindre 
allvarlig grad. Negativt kassaflöde alla år förutom 2002, god soliditet alla år. Förlust alla år 
förutom 2001, samt negativ avkastning på eget kapital alla år förutom, även här, 2001. 
Stigande omsättning från 2001 till 2003, bottennotering för året 2004. Oförändrat antal 
anställda åren 2001, 2003 och 2004, lägre antal under 2002. Skyhög omsättning 2003, således 
ett bra år även här.  
 
18: Anmärkning av mindre allvarlig grad då årsredovisningen var för sent inkommen 
samtliga år. Negativt kassaflöde 2002, övriga år positiva, 2004 en riktigt avvikande hög topp. 
God soliditet samtliga år. Förlust 2002 och 2003, vinst resterande år, med en skyhög 
toppnotering 2004. Negativ avkastning på eget kapital 2002 och 2003, resterande år positiva 
tal. Låg omsättning 2002 och 2003, hög 2001 och ännu högre 2004. Antal anställda 
oförändrat. 2001 och 2004 var bra år med hänsyn till omsättning, avkastning på eget kapital 
och årets resultat. Soliditeten låg under alla åren på en mycket hög nivå. I och med att 
anmärkningarna inte var av så allvarlig grad torde det vara andra faktorer som spelat in att 
företaget uppvisar dåliga år 2002 och 2003 med avseende på omsättningen. 
 
19: Under alla år uppvisar företaget anmärkning av allvarlig grad (2001-2003: förbrukat mer 
än halva aktiekapitalet, 2004: eget kapital förbrukat helt och hållet). Negativt kassaflöde 2001, 
övriga år positiva med en toppnotering år 2002. Negativ soliditet samtliga år, på en ungefärlig 
samma nivå. Vinst för företaget samliga år. Så även positiv avkastning på eget kapital samliga 
år. Så gott som oförändrad omsättning, så gäller även antal anställda. Soliditeten, som legat på 
minus samliga år, kan i det här fallet kopplas samman med Laitinen och Laitinen som just 
beskriver sambandet mellan låg soliditet och oren revisionsberättelse.131 
 
20: Samtliga år hade företaget anmärkning av mindre allvarlig grad (2001-2002: skatt/sociala 
avgifter inbetalts för sent, 2003-2004: som 2001-2002 samt årsredovisningen för sent 
inkommen). Negativt kassaflöde 2001 och 2002, resten positivt. Låg soliditet samliga år som 
ej förändrats nämnvärt (+/- fyra procentenheter). Förlust för företaget 2001 och 2004, vinst 
åren däremellan. Så även negativ avkastning på eget kapital 2001 och 2004, positiv 
avkastning åren emellan. Omsättningen ungefär densamma samtliga år, med undantag för en 
toppnotering 2003. Oförändrat antal anställda 2001 till 2003, en mindre anställd 2004. 
Aningen bättre siffror 2003 än övriga år. 
 
21: Även detta företag hade anmärkning av mindre allvarlig grad samliga år (2001-2003: 
skatt/sociala avgifter inbetalts för sent, 2004: som tidigare år samt årsredovisningen för sent 
inkommen). Negativt kassaflöde 2002, övriga år positivt. Oförändrad soliditet 2001 och 2002, 
toppnotering 2003 och bottennotering 2004. Förlust alla år med undantag för 2003. Negativ 
avkastning på eget kapital 2001 och 2004, åren däremellan positiv avkastning. Nästintill 
oförändrad omsättning, så gäller även antal anställda med undantag för 2003 då antalet hade 
minskat en aning. 2003 uppvisar företaget tillfredsställande siffror gällande årets resultat och 
soliditet, toppnotering på de flesta av nyckeltalen just det året. 
 
22: Anmärkning av allvarlig grad alla år då aktiekapitalet är mer än till hälften förbrukat, alla 
år. Företaget hade negativa kassaflöden de två första åren och svagt positiva de två sista åren. 
Soliditeten låg på en nästintill oförändrad hög nivå under alla åren, mycket över de 
tillfredsställande nivåerna.  Årets resultat och avkastning på eget kapital visade positiva siffror 
de två första åren och på negativa tal 2003 och 2004 där förlusten var större 2003. 
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Omsättningen i företaget var liksom antalet anställda var noll alla åren. Trots anmärkningarna 
låg soliditeten på en mycket hög nivå samtliga år vilket kan te sig underligt. Vad detta kan 
bero på är svårt att spekulera i när säkerligen andra faktorer också spelar sin roll. 
 
23: Allvarlig grad på anmärkningarna samtliga år (negativt eget kapital till följd av 
goodwillavskrivningar och därmed svårigheter att fastställa aktievärdet på dotterföretaget). 
Företagets kassaflöde var negativt under alla fyra åren men förbättrade under 2002 och 2003 
för att sen ligga kvar 2004. Soliditeten var oförändrad och låg inom den kritiska intervallen.  
Årets resultat var för alla åren lika med noll. Avkastning på eget kapital följde samma 
utveckling som kassaflödet. Företagets omsättning och antalet anställda visade på 0-värden 
alla fyra åren. Siffrorna låg samliga år på en otillfredsställd nivå. 
 
24: Anmärkning av mindre allvarlig grad samliga år (2001-2002: årsredovisning inlämnad för 
sen samt skatt/sociala avgifter betalats in för sent, 2003-2004: för sent inkommen 
årsredovisning). 2001 års kassaflöde visade mycket negativa tal men förbättrades till positiva 
tal under 2002 och främst 2003 för att därefter bli negativt igen 2004. Gällande soliditeten 
höll den sig till på en jämn nivå under alla åren och befann sig under det kritiska intervallet. 
Företagets årliga resultat visade på vinst 2001 och 2004 men förlust 2002 och 2003. 
Avkastningen på eget kapital var positivt 2001 men visade på förlust och negativa tal 2002 
och värre 2003 för att under 2004 återigen visa på vinst. Omsättningen försämrades i jämn 
takt för varje år som gick. Antalet anställda uppgick till två stycken under alla år. 
Omsättningen har minskat från år till år och med tanke på att anmärkningarna var av mindre 
allvarlig grad torde andra aspekter påverka. 
 
25: Samtliga år hade företaget anmärkning av allvarlig grad (styrelsen har ej beaktat 
likvidationsplikten och driver därmed vidare verksamheten under personligt ansvar). 
Kassaflödet från rörelsen var negativt åren 2001 och 2003 men visade samma positiva tal år 
2002 som 2004. Soliditeten som var negativ alla åren höll sig på samma nivå förutom under 
2002 då soliditeten tillfälligt förbättrades för att sen återgå till nivån som innan. Årets resultat 
liksom avkastning på eget kapital var negativt 2001 och ännu mer negativt 2003, däremellan 
inträffade en tillfällig förbättring som ledde till positivt tal 2002 likaså under 2004. Företagets 
omsättning var positiv alla åren och höll sig på en jämn nivå förutom 2002 då en tillfällig 
ökning inträffade som sedan återgick till den ursprungliga nivån som varit innan. Företaget 
hade en anställd under alla fyra åren. Nyckeltalen har fluktuerat för var år trots samma 
anmärkning år efter år, så något samband är därför svårt att urskilja. 
 
26: Anmärkning av mindre allvarlig grad 2001 och 2004 (2001: årsredovisningen inkommen 
för sent samt även skattdeklarationen för sent, 2004: årsredovisningen har inlämnats för sent). 
Anmärkning av allvarlig grad 2002 och 2003 (2002: bolaget har förbrukat mer än halva eget 
kapital samt lämnat in skattedeklarationen för sent, 2003: osäkerhet kring fordran, eget kapital 
förbrukat och drivs vidare under styrelsens betalningsansvar, årsredovisningen för sent 
inlämnad samt skatt och avgifter betalats in för sent). Företagets hade ett stort negativt 
kassaflöde under 2001 detta förbättrades under 2002 men var fortfarande negativt. Under 
2003 och 2004 var kassaflödet positivt. Soliditeten låg inom det kritiska intervallet under 
2001 och blev sen negativt och försämrades under 2002 och 2003. Företagets soliditet 
förbättrades under 2004 till att återigen bli positivt.  Det årliga resultatet var negativt de två 
första åren men förbättrades sen och blev positivt de två sista åren främst 2004. Avkastning på 
eget kapital var negativt 2001 och 2002 men vände sen och visade positiva tal under 2003 och 
2004. Företagets omsättning höll sig på en relativt jämn nivå under de fyra åren med en liten 
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större uppgång det sista året. Företaget hade en anställd under alla år. Omsättningen och 
soliditeten var avsevärt bättre de år då företaget hade anmärkning av mindre allvarlig grad. 
 
27: Anmärkning av allvarlig grad under de tre första åren samt anmärkning av mindre 
allvarlig grad 2004 (2001-2003: osäkerhet kring kassabehållningen, 2004: årsredovisningen 
har lämnats in för sent). Företagets kassaflöde från rörelsen var positivt 2001 och förbättrades 
under 2002 för att sen försämras till negativa tal under 2003 och 2004. Soliditeten låg på en 
mycket tillfredsställande nivå de två första åren, därefter ökade nivån till över vad som anses 
som tillfredsställande. Företagets årliga resultat låg under 2001, 2003 och 2004 på liknande 
nivå. Under 2002 inträffade en större förbättring som sen sjönk till året därpå. Avkastning på 
eget kapital höll sig på likartade positiva nivåer 2001, 2002 och 2004. Under 2003 
försämrades avkastningen i större grad men återgick sen till tidigare nivåer.  Omsättningen 
var positiv och ökade för varje år som gick. Företaget hade två anställda 2001 och 2004 och 
en anställd under 2002 och 2003. Omsättning och avkastning på eget kapital visade på 
toppnoteringar under 2004 och anmärkning var ju då av mindre allvarlig grad, så den torde 
inte ha spelat så stor roll. 
 
28: Anmärkning av mindre allvarlig grad 2001 och 2002, anmärkning av allvarlig grad de två 
andra åren (2001 och 2002: skatt och avgifter har inbetalts för sent, 2003 och 2004: osäkert 
varulagervärde vilket kan påverka resultatet, samt inlämnat årsredovisningen för sent 2003 
och ej betalt skatter och avgifter i tid under 2004). Kassaflödet från rörelsen var negativ 2001 
och 2003 men förbättrades till positiva tal under 2002 och främst 2004. Soliditeten låg under 
det kritiska intervallet 2001 och 2003 men befann sig över intervallet och därmed på en 
tillfredsställande nivå 2002. Under 2004 låg soliditeten i nederkanten av kritisk intervallet.  
Årets resultat samt avkastning på eget kapital visade negativa tal år 2001 och 2003. Under 
främst 2002 men också under 2004 gick företaget med vinst. Omsättningen förändrades inte 
mycket under åren utan höll sig på en jämn bra nivå. Under 2001 hade företaget tre anställda 
sen minskades antalet till en anställd under de nästkommande tre åren. Nyckeltalen 2002 och 
2004 visade på positiva siffror trots att företaget hade anmärkning av allvarlig grad 
sistnämnda år, verkade det inte haft någon påverkan. 
 
29: Anmärkning av mindre allvarlig grad första året därefter allvarlig grad (2001: skatt och 
avgifter har betalats in för sent, 2002: aktiekapitalet ej återställt samt skatt och avgifter har 
betalats in för sent, 2003: aktiekapitalet fortfarande ej återställt, 2004: aktiekapitalet ännu ej 
återställt samt årsredovisningen för sent inkommen). Företaget hade negativt kassflöde år 
2001 men under 2002 förbättrades detta till ett positivt kassaflöde för att sen återigen 
försämras till negativa tal 2003 och 2004. Soliditeten var 2001 positiv men låg under det 
kritiska intervallet, följande två åren visade på negativa tal medan 2004 hade en mycket 
tillfredsställande soliditet. Företagets årliga resultat var mer eller mindre negativt under alla 
åren förutom 2001 då resultatet var lika med noll. Avkastningen på eget kapital visade 
negativa tal alla åren och med sämst resultat 2002 och 2004. Vidare försämrades 
omsättningen kraftigt för varje år men den var fortfarande positiv 2004. Företaget hade fyra 
anställda 2001, tre anställda 2002 och två anställda 2003. Under 2004 hade företaget inga 
anställda alls. Under året med anmärkning av mindre allvarlig grad såg nyckeltalen generellt 
sett bra ut jämfört med åren då anmärkningarna var av allvarlig grad. 
 
30: Anmärkning av mindre allvarlig grad alla år (2001: ett lån som stred mot ABL, hade dock 
betalats tillbaka innan räkenskapsårets slut, 2002-2003: skatt och avgifter har ej betalats in i 
tid). Företaget hade bäst kassaflöde 2001, under 2002 sjönk till negativt tal för att sen återigen 
visa positiva resultat. Företagets soliditet låg på en mycket tillfredsställande nivå de två första 
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åren för att sen ligga inom det kritiska intervallet följande åren. Det årliga resultatet och 
avkastningen på eget kapital var som bäst 2001 och följdes åren efter av negativa resultat 
2002 och 2003. Under 2004 hade läget förbättrats och siffrorna låg strax över nollstrecket.  
Omsättning var positiv och höll sig på samma nivå under alla år utom 2002 då läget 
förbättrades lite mer för att sen återgå till nivån som året innan. Företaget hade två anställda 
under alla år. Vi kan inte se något samband i detta fall. 
 
Analys av företag 15-30 
De sexton ovanstående företagen hade som bekant anmärkning alla år och det var även just 
dessa företag som var allra svårast att analysera och finna samband, kanske med tanke på att 
anmärkningar år efter år till slut inte får någon verkan. Det är istället de företag som fått oren 
vid enstaka tillfällen som man ser kopplingar mellan nyckeltalen. 
 
Sammanfattande analys av alla 30 företag 
Många av de trettio företagen verkar ha haft 2003 som toppnoteringsår, och detta oavsett grad 
av anmärkning. Kan förslagsvis kopplas ihop med den högkonjunktur som kännetecknat 
ekonomin i Sverige de senaste åren. 
 
När företag år efter år haft oren revisionsberättelse blir de svårt att se några avvikande 
mönster bland nyckeltalen, snarare är det antagligen så att faktorer av andra slag får betydelse. 
Ibland har vi kunnat se samband med teorin, men lika ofta inte. 
 
En oren revisionsberättelse tyder på att redovisningen inte är rättvisande och Lim menar 
därmed att företaget utsätts för dålig publicitet. Och detta kan vi relatera till då nyckeltalen 
under de orena åren försämrats avsevärt för de företag som hade en eller två orena 
revisionsberättelser under tidsperioden. Vidare menar författaren att revisorn riskerar att 
förlora sin klient om han/hon avgett en oren revisionsberättelse, men detta är svårt för oss att 
se och är snarare en problemformulering för en annan uppsats än denna. Det kan dock tänkas 
att de företag som haft oren under en längre period fortlever på vana eller ren rutin. För det 
var ju trots allt mer än 50 % som hade oren alla åren.132 
 
Enligt Z. Jun Lin et. al. fanns inget stöd för att investerings- och kreditbeslut skulle påverkas 
negativt av en oren revisionsberättelse. Detta kan vara en möjlig förklaring till att de företag 
som haft oren revisionsberättelse år efter år ändå lyckats klara sig och vissa fall även gått 
riktigt bra. Dock vill vi ändå påpeka att nyss nämnda artikel är från Kina och därmed kan vi 
inte med säkerhet bekräfta hur svenska investerings- och kreditbeslutare skulle resonera.133 
 
Med hög grad av tillförlitlighet kan en konkurs förutspås året före, detta enligt Levitan och 
Knoblett. 134 Men då inget av företagen i vårt stickprov gått i konkurs under perioden 2001-
2004 blir det omöjligt att dra några slutsatser eller analyser angående detta. Att företagen gått 
i konkurs 2005 eller 2006 är bara att beklaga och därmed tyvärr utanför vårt tidsintervall. 
 
Då vi valde soliditet istället för skuldsättningsgrad fick det följande konsekvenser: när 
skuldsättningsgraden minskar ökar soliditeten. När årets resultat och omsättningen minskat 
ökar soliditeten, vilket även förekommit i vår studie. 

                                                 
132 Lim Guan Hua. “Audit Qualification: What Does It Mean?!”, 78-80. 
133 Z. Jun Lin, Qingliang Tang och Jason Xiao. ”An experimental study of users’ responses to qualified audit 
reports in China”, 1-13.  
134 Levitan, Alan S. och Knoblett, James A. ”Indicators of Exceptions to the Going Concern Assumption”, 26-39. 
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6. Slutsats 
 
Nedan presenterar författarna sina slutsatser, samt även förslag på fortsatt forskning. Men 
innan det, för att fräscha upp minnet, har vi valt att återkoppla till problemformuleringen och 
uppsatsen syfte. 
 

Hur påverkar en oren revisionsberättelse ett företags nyckeltal? 
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att, genom en dokumentstudie av årsredovisningar 
med tillhörande revisionsberättelse, kartlägga eventuella samband mellan en oren 
revisionsberättelse och ett företags nyckeltal. Delsyftet var att kartlägga och gruppera de 
orena revisionsberättelserna utifrån hur allvarliga anmärkningarna var.  
 
Företag som hade en eller två orena revisionsberättelser under tidsperioden följde, generellt 
sett, väldigt väl med Laitinen & Laitinen avseende soliditet, omsättning och årets resultat. 
Hade företaget fler än två orena revisionsberättelser under perioden, uppkom en slags ”oren 
mättnad”, det vill säga att det blev svårt att se huruvida den orena revisionsberättelsen fick 
betydelse för företagets framtid. Detta eftersom nyckeltalen varierade kraftigt från år till, bra 
ena året och otillfredsställande andra året. Trots att anmärkningen var av allvarlig grad ett 
orent år kunde nyckeltalen uppvisa tillfredsställande värden. En möjlig orsak till att företagen 
med oren ett eller två år återhämtat sig bättre anser vi vara att de har tagit orenheten på allvar 
och åtgärdat problemet. Medan de företag som haft oren tre eller fyra gånger av de fyra åren 
inte verkar se problemet som något hinder för framtida fortlevnad.  
 
Vidare verkar 2003 varit ett väldigt bra år för de flesta företag, så även 2004 till viss del. 
Nyckeltalen visade på toppnoteringar just de åren. Även företag med allvarliga anmärkningar 
visade på goda resultat under nyss nämnda tidsperiod. Detta kan tänkas bero på den 
högkonjunktur som avspeglat den svenska ekonomin de senaste åren. 
  
Enligt författarna Levitan och Knoblett kunde en konkurs förutspås året innan, men då inget 
av våra företag gick i konkurs under tidsperioden blir det en omöjlig uppgift att då genomföra 
en analys och därmed kunna dra några slutsatser. 
 
Då det i vår studie visade sig att företag med orena revisionsberättelser fortlever kan viss 
koppling dras till Z. Jun Lin et. al. som menade att en oren revisionsberättelse i praktiken inte 
har någon betydelse avseende lån och krediter. Slutligen verkar det alltså som en oren revision 
berättelse inte spelar någon större roll. 
 
Hade företag anmärkning av allvarlig grad fick det generellt sett större konsekvenser på 
nyckeltalen. Företag med anmärkning av mindre allvarlig grad var konsekvenserna nästintill 
obefintliga. 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
En tanke som slagit oss för fortsatt forskning kan vara att se vilken revisor som undertecknat 
revisionsberättelsen och i så fall om det går att finna något mönster. Revisorns oberoende är 
ju något av kärnan varför det även kan vara intressant att se hur många uppdrag en revisor kan 
ta på sig att göra, för det är ju trots allt en del som skall göras, däribland granskningsarbete 
och företagsanalys.  
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Vidare sägs att en revisor som avgett en oren revisionsberättelse riskerar att förlora sin klient. 
Så det skulle alltså vara möjligt att intervjua företag som bytt revisor för att finna anledningar 
och om det finns någon koppling till att de tidigare haft en (eller flera) orena 
revisionsberättelser tidigare. Dock kan ett revisorbyte ge ett dåligt intryck till intressenterna så 
det kan också vara en idé att i så fall intervjua intressenterna. 
 
Ytterligare förslag kan vara att titta närmare på företag som gått i konkurs och se om det finns 
något samband mellan de företagen samt bakomliggande faktorer, till exempel om det går att 
se på vissa nyckeltal. 
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     BILAGA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 47 

    BILAGA 2 
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    BILAGA 3 
 
Antal anställda             Omsättning (tkr) 
 

Företag 2004 2003 2002 2001  Företag 2004 2003 2002 2001 
1 16 10 6 1  1 7588 4373 2599 368 
2 2 2 2 3  2 986 1157 1234 1132 
3 9 9 10 9  3 8621 8129 8037 7779 
4 0 0 0 0  4 120 114 185 118 
5 7 7 9 12  5 35811 34627 52034 53039 
6 0 0 0 0  6 110 63 50 35 
7 7 3 2 2  7  5947 3419 2991 
8 0 0 0   8 0 0 0 0 
9 0 0 0 1  9 1096 678 707 463 
10 1 1 1 1  10 136 247 169 476 
11 2 2 2 2  11 1703 1345 1466 1436 
12 3 6 6 5  12 878 2652 2325 2068 
13 1 1 1 1  13 216 194 292 252 
14 2 2 2 2  14 712 1224 1452 2908 
15 0 1 1 1  15 12 673 833 858 
16 1 1    16 498 440 156 189 
17 2 2 1 2  17 348 717 650 534 
18 1 1 1 1  18 309 4 0 204 
19 0  0 0  19 196 239 287 233 
20 3 4 4 4  20 3931 5822 5330 4803 
21 4 3 4 4  21 2278 2309 2443 2587 
22 0 0 0 0  22 0 0 0 0 
23 0 0 0 0  23 0 0 0 0 
24 2 2 2 2  24 1493 1527 1641 1727 
25 1 1 1 1  25 603 600 683 532 
26 1 1 1 1  26 989 853 728 864 
27 2 1 1 2  27 1038 972 882 798 
28 1 1 1 3  28 2102 2331 2409 2266 
29 0 2 3 4  29 18 2148 3966 4374 
30 2 2 2 2  30 631 844 1291 770 
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    BILAGA 3 
 
Årets resultat (tkr)            Avkastning på eget kapital (%) 
 

Företag 2004 2003 2002 2001  Företag 2004 2003 2002 2001 
1 1 184 144 -110  1 7.42 98.25 153.39 -733.33 
2 73 50 -23 -74  2 50.55 45.87 -70.69 -125.94 
3 1228 766 550 443  3 331.70 175.10 125.79 135.60 
4 0 0 38 -37  4 0.00 0.00 8.03 -132.14 
5 393 349 315 631  5 242.10 103.90 184.21 438.19 
6 40 21 32 -1  6 42.74 35.86 77.19 20.83 
7  475 18 -90  7  111.95 31.03 -225.00 
8 -210 5 -7 -16  8 -85.28 8.93 -13.46 -27.12 
9 53 -8 -2 -105  9 139.47 -50.00 -28.57 -2100.0 
10 -19 55 -73 173  10 -51.35 98.21 -7300.0 236.99 
11 25 3 2 -1  11 23.49 -12.78 -7.31 -1.06 
12 -23 160 39 -3  12 -460.00 888.89 27.46 -1.66 
13 9 30 3 -76  13 14.29 55.56 10.71 -304.00 
14 1 141 -170 45  14 4.10 55.78 -151.24 20.15 
15 1 -5 8 13  15 2.63 -13.51 19.05 37.14 
16 -42 48 12 -23  16 -71.19 47.52 30.00 -82.14 
17 -60 -163 -11 7  17 -28.06 -42.11 -27.48 0.90 
18 250 -4 -30 50  18 78.86 -5.88 -41.67 49.50 
19 22 70 54 98  19 8.24 7.64 33.14 16.94 
20 -197 7 53 -123  20 -462.75 35.04 48.56 -203.49 
21 -188 143 -24 -109  21  105.28 -141.30 -202.97 
22 -1 -13 11 4  22 -4.55 -56.52 30.56 15.38 
23 0 0 0 0  23 -2.60 -2.60 -3.90 -5.84 
24 9 -3 -4 3  24 12.32 -14.19 -2.40 7.51 
25 35 -71 71 -39  25 28.93 -45.51 82.35 -25.00 
26 187 20 -164 -138  26 157.02 30.30 -190.70 -181.82 
27 13 15 22 17  27 18.00 9.49 15.38 16.39 
28 35 -78 94 -57  28 18.13 -63.92 54.24 -57.04 
29 -109 -54 -233 0  29 -209.62 -29.03 -184.85 -3.67 
30 1 -21 -16 132  30 1.69 -36.21 -16.25 141.67 
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    BILAGA 3 
 
Soliditet (%)             Kassaflöde (tkr) 
 

Företag 2004 2003 2002 2001  Företag 2004 2003 2002 2001 
1 14.82 37.41 16.25 -500.00  1 575.00 287.00 566.00 -51.00 
2 41.55 20.45 17.58 28.80  2 162.00 61.00 -40.00 -53.00 
3 8.57 10.42 10.01 10.42  3 1902.00 1498.00 280.00 879.00 
4 60.05 57.70 52.61 3.78  4 41.00 101.00 -133.00 17.00 
5 21.69 17.92 5.02 -2.82  5 -57.00 36.00 183.00 331.00 
6 22.08 14.21 68.67 63.16  6 64 12 38 5 
7 39.87 49.87 15.10 14.04  7  349.00 81.00 -55.00 
8 72.30 8.67 42.98 50.43  8  528.00   
9 16.81 -7.44 -3.02 -1.73  9 106.00 -8.00 71.00 -72.00 
10 46.25 70.00 1.92 43.98  10 -2 29 16 69 
11 62.12 42.65 48.74 44.69  11 216 95 50 144 
12 -2.40 4.27 -37.57 -36.20  12 5 15 286 46 
13 69.23 80.60 32.94 24.04  13 24 27 -5 -25 
14 54.41 55.39 26.13 30.64  14 34.00 7.00 -260.00 -290.00 
15 84.44 62.71 35.00 34.31  15 -3.00 8.00 -7.00 19.00 
16 26.22 27.67 22.35 22.05  16 37.00 7.00 -54.00 36.00 
17 83.56 75.04 98.43 85.33  17 -216 -73 103 -359 
18 87.57 95.77 88.89 82.11  18 291 12 -27 28 
19 -40.73 -44.13 -54.14 -64.01  19 19 8 147 -458 
20 2.46 6.35 4.65 3.72  20 117 322 -119 -50 
21 0.00 44.84 11.47 10.31  21 19 144 -206 242 
22 91.67 92.00 94.74 96.30  22 5.00 2.00 -21.00 -1.00 
23 16.21 16.21 16.21 16.21  23 -4.00 -4.00 -6.00 -11.00 
24 13.85 11.86 13.01 12.49  24 -45.00 73.00 6.00 -132.00 
25 -90.98 -96.30 -38.99 -77.23  25 54.00 -2.00 54.00 -21.00 
26 36.45 -53.66 -47.78 22.71  26 8.00 4.00 -4.00 -257.00 
27 66.33 68.40 50.71 54.22  27 -53.00 -60.00 43.00 12.00 
28 15.70 12.84 21.70 13.50  28 27.00 -51.00 8.00 -60.00 
29 40.94 -97.89 -11.47 9.88  29 -46.00 -59.00 13.00 -101.00 
30 20.00 16.67 27.97 32.54  30 66.00 8.00 -92.00 173.00 
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     BILAGA 4 
 

Anmärkningar    

Allvarlig grad    

• Aktiekapital förbrukat* 
• Mer än halva aktiekapitalet förbrukat* 
• Eget kapital förbrukat* 
• Mer än halva eget kapital förbrukat 
• Aktiekapitalet ej återställt 
• Eget kapital ej återställt 
• Felaktigt värderad tillgång 
• Osäker värdering av dotterföretags aktier 
• Osäker fordran (kund- eller övriga) 
• Osäker värdering av varulager 
• Felperiodisering som försämrar resultatet mer än vad som syns i 

årsredovisningen 
• Osäkra kundfordringar och revisorn kan ej uttala sig om årsredovisningen är 

upprättad enligt ÅRL, rättvisande bild samt god redovisningssed. Revisorn 
avstyrker att bolagsstämman fastställer balans- och resultaträkning samt 
resultatet  

• Kassabehållningen i balansräkningen kan ej fastställas. Revisorn kan varken 
till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer balans- och resultaträkning 
samt resultatet  

• Väsentliga upplysningar saknas i årsredovisningen, som beror på företagets 
fortlevnad. Revisorn kan varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
fastställer balans- och resultaträkning samt resultatet  

• Brister i den interna kontrollen och eftersläpning i bokföringen. Revisorn kan 
varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer balans- och 
resultaträkning samt resultatet 

 

Mindre allvarlig grad    

• Skatt/sociala avgifter ej bet i tid 
• Årsredovisningen för sent inkommen 
• Skattedeklarationer har avlagts för sent 
• Styrelsen har inte fullgjort sina förpliktelser och bolagsstämman har därmed 

inte kunnat hållas i tid 
 
 
 
 
 
 
 
* = likvidationsplikt enligt ABL 13 kap (tvångslikvidation, kontrollbalansräkning, 
styrelsen har personligt ansvar) 


