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1 Inledning
I inledningen kommer information om bakgrund och problemdiskussion i ämnet slopad
revisionsplikt, sedan kommer problemfråga, syfte med uppsatsen och en avgränsning att
pressenteras.

1.1 Bakgrund
En debatt råder i företagsvärlden om att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Idag
måste alla aktiebolag låta sin årsredovisning granskas av en revisor. Enligt ABL 9 kap 3 §
”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den
verkställande direktörens förvaltning”. Revisionsplikten har varit lagstadgad sedan 1983.
Regeringen har emellertid gett en utredningsgrupp uppdraget att utreda vad slopandet av
revisionsplikter kommer att innebära för konsekvenser för företagen och intressenterna och ett
delbetänkande har nu kommit: Den 3 april 2008 har f.d. justitierådet Bo Svensson som utrett
frågan, överlämnat sitt delbetänkande till justitieministern Beatrice Ask.(regeringen.se Datum
2008-03-21)
Svensson vill att Sverige skall tillämpa samma gränsvärden som andra EU länder gör till
exempel Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Han tror att utbudet av revisionstjänster
kommer att öka på de områden som efterfrågas av företagen och därmed kommer priset att
sjunka på sådana tjänster, vilket är till stor fördel för företagen som i dag har kostnader till
både bokföringsbyråer och revisorer. Föreslag har även getts för att uppmuntra till frivillig
revision;

Förvaltningsrevisionen bör avskaffas

Revisorn skall inte längre behöva anmäla missförhållanden i företagen som
till exempel obetalda skatter eller om det förekommer brott i företaget.

Revisorn väljs på ett år i stället för fyra

Revisorn skall kunna väljas av bolagsstämman utan stöd i bolagsordningen
(regeringen.se Datum 2008-03-21).

Detta skulle leda till att de berörda företagen i Sverige skulle minska sina kostnader med 5,8
miljarder kronor om året. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2010 och
tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010.
Slutbetänkande beräknas komma september 2008. (regeringen.se Datum 2008-03-21)
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Mindre företag: Är företag som inte är större företag, större företag är företag som uppfyller
mer än ett av följande villkor:

medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.( Far Förlag.2007s.359 )

Ett par argument FÖR revisionsplikten är exempelvis att trovärdigheten ökar, om en revisor
har granskat årsredovisningen, när ett företag till exempel vill ansöka om lån hos banken eller
få kredit hos en leverantör. Vidare utförs all revision idag enligt samma bestämmelser, det
finns en gemensam standard som gör att den information som revisionen framställer är
välkänd och jämförbar. Vid ett slopande skulle den gemensamma standarden vara svårare att
upprätthålla då sannolikt fler kommer att avstå från revisionen. (nyteknik.se Datum 2008-03-
04)

1.1.1 Vem har nytta av revisionen?
Målet med revisionen är att lämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med
revisionsberättelsen skall ligga som grund för olika beslut hos intressenterna. De intressenter
som kan ha nytta av revisionen är statliga instanser vid en eventuell revision av skatteverket,
ägarna som har aktier i företag, kreditgivande företag som till exempel banken. Även företags
leverantörer har behov när många företag har krediter vid varuinköp med mera.
Styrelsemedlemmar har ett intresse i revisionen där de utifrån den kan se hur företaget går och
använda det som underlag för att arbeta fram åtgärder som kan komma att behövas. Anställda
på företagen kan ha kapital satsat i företaget, då är vetskapen om företagets ekonomiska
ställning en trygghet, även om företag med god vinst inte alltid betyder att ett företagets mål
har uppnåtts och risk för varsel kan finns. Företagets kunder är intresserade av revisionen på
grund av olika skäl till exempel om företaget har ekonomiska problem kan detta leda till
bristande leverans eller att oetiska förhållanden finns som gör att kunden inte vill fortsätta ett
samarbete (Far Förlag, Revision En praktisk beskrivning, s15). I ett antal artiklar och
utredningar belyses ett flertal frågeställningar angående slopandet av revisionsplikten. Några
av argumenten för avskaffandet är att reglerna blir lättare att tillämpa och att kostnaderna för
administration minskar. Regeringen hoppas kunna sänka de administrativa kostnaderna med
25 % till år 2010 (Regeringen.se Datum 208-03-21) En bibehållen revisionsplikt kan på sikt
bli en konkurrensnackdel för små svenska aktiebolag, de flesta andra EU-länder har slopat
eller förändrat sina regler på området (FARSRS 2007 sid 34). I en utredning har de även
kommit fram till att det kanske är mer ändamålsenligt att dra gränsen vid antalet ägare än vid
en viss omsättning. Idag är det företagsledningens ansvar att se till att bolaget sköts på ett bra
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och lagenligt sätt och inte revisorn. Revisorns uppgift är att granska och se om fallet verkligen
är så, det vill säga att bolaget har skött sin redovisning och förvaltning på ett korrekt sätt
(FARSRS 2007 sid 34).

Carola Lundgren, som är med i FAR SRS och ingår i en arbetsgrupp som tittar på
revisorernas roll i framtiden, uttalar sig på följande sätt: ”Visst är det önskvärt att underlätta
för småföretagarna”, men att ta bort revisionsplikten är helt fel. Revisorn behövs just för att
leda företagaren rätt bland alla krångliga lagar och regler. I genomsnitt betalar ett företag
10 000 kronor per år för revision. Det är en billig premie för att få en oberoende och riktig
ekonomisk information”. ( Piteå-Tidningen.se Datum 2008-03-08). Det är först och främst
intressenterna som är beroende av en godkänd finansiell rapport. Rapporten är en bidragande
faktor i deras bedömning när de tittar på företagens ekonomiska situation. På Ny tekniks
webbplats går det att läsa hur studier har gjorts om effekten av ett beslut om slopad
revisionsplikt kan leda till fler skattekontroller och höjda transaktionskostnader inom
näringslivet. Dan Bäckström, generalsekreterare för branschorganisationen frö revisorer och
rådgivare, varnar för att förenklingar kan leda till minskat förtroende inom näringslivet och
samhälle. Rapporten visar även att företagen får förbättringsförslag och värdefulla synpunkter
av sina revisorer.(nyteknik.se Datum 2008-03-04)

Följande modell gjordes för att ge läsarna en förståelse om hur det ser ut i dag. Modellen visar
hur informationsflöden kommer från revisorn till företaget, till exempel när de söker kredit
eller skattemyndigheten vill ha information. Vissa frågor som kan vara svåra för företagen att
svara på om de inte har sin revisor att rådfråga, och för att revisorn skall kunna vara till stöd i
processen måste de ha god insyn i företagets ekonomi. Företagen får betala mycket pengar för
att få revisionen gjord av revisorerna vilket företagen enligt lag är tvungna att ha. Många
tycker ändå att summan i jämförelse med omsättning är liten i utbyte mot den trygghet som
revisionen ger.

info

Mindre företag Revisor

Info Info

Banken Skattemyndigheten

Figur 1.1.2

”Egen modell”
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1.2 Problemdiskussion
Genom ett slopande av revisionsplikten skulle småföretagen få det svårt att bevisa sin
kreditvärdighet och sin ekonomiska ställning och stabilitet. Kommer företagen i
fortsättningen ha nytta av revisorer? En viktig grund för all slags kreditbedömning är att det
finns källor där information kan inhämtas. Informationskällorna som i stort sett alltid eller
oftast utnyttjas är leverantör och kundreskontra. Med tanke på hur ofta kreditbedömarna sa sig
hämta information från de här källorna förefaller det rimligt att anta att de är viktiga och
relevanta när det gäller att tillhandahålla information.(Ekon dr Patric Andersson,
handelshögskolan Stockholm, Balans 8-9/2001) Bankerna kan komma att få problem med att
göra säkrare bedömningar om det inte finns underlag som känns tillförlitlig. Ett nytt system
kommer behöva arbeta fram för att förvissa sig om företagens förmåga att fullfölja sina
åtaganden mot banken. Räntan kan bli mycket högre om säkerheten för låneinstituten blir
svårare att fastställa. Forskare har argumenterat för vikten av att inte lägga för stor vikt vid
redovisningsinformation, eftersom informationen avspeglar symptom på företagets finansiella
tillstånd men inte orsakerna till detta. Anta att vikten av respektive information påverkas av
huruvida kunderna är kända av kreditgivarna eller inte. Följaktligen torde bokföringsmässiga
faktorer ha en något större betydelse vid bedömningar av nya kunder än vid bedömningar av
befintliga kunder. Icke – bokföringsmässiga faktorer ansågs ha lika stor betydelse vad gällde
såväl befintliga som nya kunder. (Ekon dr Patric Andersson, handelshögskolan Stockholm,
Balans 8-9/2001)

1.3 Problemfråga
Vad skulle en slopad revisionsplikt för småföretagarna få för konsekvens vid en
kreditbedömning hos banken? Är det odelat positivt för småföretagen att slippa
revisionsplikten? Vilka andra värderingsmetoder kommer att användas i stället?

1.4 Syfte
Syftet är att analysera inhämtat material och den empiriska undersökningen av företag, banker
och skatteverket och genom analysen se vad skillnaden blir vid en kreditbedömning hos
banken om förslaget av slopad revisionsplikt går igenom, samt om kostnaderna kommer öka
eller minska för småföretagen och samhället.

1.5 Avgränsningar
Eftersom det bara är ett förslag och beslut inte kommer att tas förrän i september kommer det
endast att ses till vad det skulle kunna finnas för för- och nackdelar med ett sådant förslag.
Intervjuerna gäller bara ett mindre antal personer i branschen i Strängnäs och Arboga därför
kan inte svaren generaliseras utan i stället fås en förståelse för vad detta kommer att innebära
för just de tillfrågade företagen. Målgruppen för arbetet är företag som påverkas av förslaget,
det vill säga mindre aktiebolag.
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2 Metod
Här berättas om vilken metod som använts för insamlandet av information till uppsatsen.
Först berättas om hur insamlandet gjorts och sedan varför just detta ämne valts och hur
respondenterna valts ut. Sedan förklaras vilken slags data som samlats in genom olika
intervjuer. Kritik kommer sedan att ges för de olika delarna för att eliminera eventuella
vinklingar.

2.1 Forskningsdesign
Insamling av data har skett genom, sökning av vetenskapliga artiklar i högskolebibliotekets
databaser även annan litteratur har sökts på biblioteket och vanliga publicerade artiklar från
till exempel Balans.se, regeringens webbplats regeringen.se och vår tidigare kurslitteratur.

Respondenterna är valda utifrån syftet att se på frågan ur ett mindre företags perspektiv.
Valet blev då att fråga två mindre företag Ventsep AB i Arboga och Sängtex AB i
Stallarholmen båda med personlig anknytning till författarna som gjort undersökningen.
Intervjuerna är gjorda med hjälp av skriftliga frågeformulär som skickats till respondenterna.
Datum för utskick till Sängtex AB är 2008-04-15, Ventsep AB 2008-04-17,
Swedbank 2008-04-23, Handelsbanken 2008-05-04 och Skatteverket 2008-04-28. Kontakt
togs även med SEB och Nordea för att undersöka om de kunde bidra med information till
undersökningen, men enligt deras åsikt fanns det inget att tillägga då de inte tagit ställning i
frågan.

Frågan är hur kreditbedömningen kommer att gå till om revisionsplikten slopas, två banker
har valts ut för att svara på hur de ser på detta. Skatteverket får frågan eftersom intresse väkts
för att ta reda på vad underlaget för beskattning blir om revisionsplikten tas bort.

Frågorna till respondenterna har analyserats genom jämförelse av svaren från respondenterna
uppdelade i olika grupper för att få en överblick av de olika svaren.

2.1.1  Kvalitativ metod
Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika forskningsmetoder som båda vill uppnå kvalitet.
Det är studiens syfte som avgör vilken metod som ska användas. Den kvalitativa metoden
kännetecknas av muntliga och öppna samtal mellan respondent och undersökare.
Respondenten ges möjligheten att svara mer fritt och undersökaren kan få mer utförliga svar.
Det kvalitativa synsättet baseras på den omgivande verkligheten utifrån ett subjektivt synsätt.
Intervjuer har valts för att få en subjektiv bedömning om hur respondenterna tolkar och
uppfattar den kommande utvecklingen. (Artsberg K. 2005 s. 32)
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2.2 Avgränsning av empiri
Svaren på problemfrågorna är avgränsade av det material som samlats in från tillfrågade
kreditgivande banker och företag samt svar från skatteverket. Även redan gjorda studier i
ämnet kommer att användas. Övriga aspekter som kan påverkas av slopad revisionsplikt är
inte med i undersökningen.

2.3 Informationsinsamling
Information har sökts om ämnet på internet och i böcker. Böckerna har lånats på biblioteket
vid mälardalens högskola, även läroböcker har använts från olika kurser inom
företagsekonomi. Vetenskapliga artiklar har hittats på Mälardalens högskolas biblioteks
webbplats som visat sig vara användbara.
Tidigare uppsatser har lästs för att få tips till uppsatsen.
Även empiri har använts som är två personliga intervjuer med två
småföretagare samt kontakt med banker för att se hur de ser på kontrollen av kreditvärdighet
när inte årsredovisningen kommer finnas att luta sig emot. Skatteverket kommer också att
beröras av förändringen och får därför frågor ställda till dem via e-post om detta.

2.4 Respondenter
Val av respondenter grundar sig i lättillgänglighet och relevant information, då vi har en god
kommunikation med ägarna till företagen som intervjuats. Ämnet har diskuterats en tid inom
företagen och frågetecken finns om utvecklingen och påvekan för företagen vid ett beslut om
slopad revisionsplikt. Valda banker är Swedbank i Strängnäs och Handelsbanken i Kungsör,
på grund av tillgängligheten gjordes intervjuerna på det sättet. Personen hos skatteverket är
slumpmässigt utvald när växeln kopplat till den person som tros vara mest lämpad att besvara
våra frågor. Personerna som intervjuats är företagens ägare, en tjänsteman på varje bank som
har hand om kreditprövning samt en passande tjänsteman på skatteverket som kan svara på
våra frågor. Fyra frågor har ställts till företagen och bankerna samt tre till skatteverket.
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2.5 Val av ämne
Ämnet är intressant eftersom beslutet i allra högsta grad kommer att påverka revisorernas
arbetssituation, när vi utbildar oss till revisorer och beslut om slopad revisionsplikt kommer
att ha en stor påverkan på arbetssituationen för revisorer, men för att vara så objektiva som
möjligt har vi valt att inte se på fallet utifrån hur revisorerna påverkas utan koncentrerat oss på
mindre företags faktiska påverkan.
När vi sökte på ord som revisionsplikt, kreditbedömning och slopad revisionsplikt fann vi
mängder av information att använda oss av.

2.6 Beskrivning av materialet
Den information som insamlats från respondenterna består av fyra frågor, tre frågor till
skatteverket. Företagen som svarade är mindre aktiebolag med en omsättning från 0,5 – 4
miljoner kronor, som skulle berörs av beslutet om slopad revisionsplikt. Två banker
tillfrågades, Handelsbanken och Swedbank, dock kunde inte Swedbank svara då några beslut
inte tagits i frågan. Skatteverket berättade hur de såg på frågan om slopad revisionsplikt och
hur deras agerande kommer att se ut vid ett eventuellt beslut. Frågorna skulle antagligen
besvaras annorlunda efter ett beslut fattats.  Nu vet ingen riktigt hur en slopning exakt skulle
komma att påverka.

2.7 Analysmetod
Det insamlade materialet har analyserats för att läsarna ska få en klar överblick över hur
respondenterna svarat i de olika frågeställnigarna. De olika svaren har jämförts för att se om
det finns några skillnader i de positiv och negativa förväntningar som kommer av förslaget.
Bankernas frågor har också jämförts för att se om olika banker har olika metoder vid en
kreditbedömning både före och efter det förslag om slopad revisionsplikt som ligger till grund
för undersökningen. Skatteverkets svar har varigt med i analysen för att upplysa läsarna om
vad en slopad revisionsplikt kommer att få för konsekvenser för företagen sett ur
skatteverkets perspektiv, svaren används för att ge styrka i analys och slutsats.

2.8 Källkritik
Källkritiken består i att det i intervjuerna kan förekomma personliga åsikter och inte enbart
bankernas, företagarens och skatteverkets åsikter. Vinkling av litteraturen kan även ha skett
samt att den är publicerad vid olika tidpunkter vilket kan ha betydelse för relevansen när detta
är en tämligen ny fråga. Information hämtat från internet är inte alltid tillförlitlig därför har
det även valts att söka på sidor som är mer tillförlitliga som till exempel regeringens
webbplats och facktidningar.
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3 Teori
Syftet med teori är att ge läsarna en förståelse för hur en kreditbedömning går till. Först
kommer en förklaring i stora drag kring kreditbedömningsprocessen sedan görs en
fördjupning i de olika delar som ingår. Sedan kommer teoretiska referensramen samt övrig
insamlad information att användas för att svara på uppsatsens problemfrågor och syfte.

3.1 Teoretisk referensram
Det finns en mängd former av revision exempelvis extern och internrevision, statlig och
kommunal revision och miljörevision. Revision innebär att en godkänd eller auktoriserad
revisor granskar ett företag, för att sedan kunna lämna uttalanden om redovisning och
förvaltning. Ägarna i ett aktiebolag ansvarar endast med det egna insatta kapitalet, deras
ansvar är därmed begränsat. Företags intressenter måste kunna lita på den information som
företaget lämnar samt kunna lita på bolagets förvaltning. Det finns därför krav på lagstadgad
revision för aktiebolag. Tack vare revision blir företags finansiella information trovärdig. Vid
avsaknad av revisorer skulle de olika intressenterna - ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder,
företagsledning, anställda och stat och kommun - ha svårt att våga lita på ett företag.
Intressenterna får med egna medel försäkra sig om det går att lita på företaget i fråga.
Revisorer ska granska ett företags årsredovisning samt styrelsens och VD: s förvaltning med
målet att uttala sig om dem i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen och
årsredovisningen kan användas som beslutsunderlag för företags intressenter. (FAR Förlag
2007 s.49-50)Varje aktiebolag ska avsluta sin bokföring med en årsredovisning som sedan
ska offentliggöras. Detta står i 6 kap 1 § Bokföringslagen, BFL,(1999:1078).
Revisionslagen (1999:1079) ska tillämpas på de företag som enligt BFL ska avsluta
bokföringen i en årsredovisning, dock inte företag vars revision regleras i någon annan lag.
Aktiebolagslagen, ABL, är en lag som bland annat reglerar revision. I 9 kap
1 § ABL (2005:551) kan läsas att ett aktiebolag minst ska ha en revisor. Vidare står det i 3 §
samma kapitel om revisorns uppgifter. Revisorn ska granska: bolagets årsredovisning och
bokföring, styrelsens och VD: s förvaltning samt koncernredovisningen och
koncernföretagens inbördes förhållanden, om bolaget är moderbolag. (FAR: s samlingsvolym
del 2, 2007 s.350)Det framgår även av lagen att granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god revisionssed kräver. RS är en standard som revisorer bör följa för att
uppnå god revisionssed. Standarden behandlar bland annat mål och generella principer för en
revision, planering, riskbedömning och intern kontroll samt revisionsberättelsens utformning i
aktiebolag. Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, har ett uttalande, RevU 1005 ”De
särskilda överväganden vid revisionen av små företag, som kan vara till hjälp vid revision av
småFöretag”. (FAR: s samlingsvolym del 2, 2007 s. 351)

Revisionsprocessen består i stora drag av tre moment:
Planering
Granskning
Rapportering

En god revision grundar sig på en noga utförd planering. En viktig del av planeringen är en
analys av företaget. Revisorers arbete består till stor del av insamling, analysering och
bedömning av en mängd information. Detta är centralt för att kunna lära känna och skapa en
förståelse för verksamheten. I planeringen är begreppen väsentlighet och risk av stor betydelse
när de avgör inriktning och omfattning av arbetet med revisionen. (FAR Förlag 2007 s.51)
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3.2 RK-Modellen
Modellen som Björn Brorström, Katarina Orrbeck och Hans Petersson använt sig av i sin bok
Finansiell bedömning, används av författarna som verktyg för att kunna analysera företagets
ställning genom de fyra aspekterna Resultat- Kapacitet- Risk och Kontroll och identifiera
finansiella problem.(B Brorström, K. Orrbeck, H. Petersson s.18) Modellen är anpassad efter
behov och applicerad på information som hittats om, på vilka grunder som en
kreditbedömning görs, vilka nyckeltal som används av banken vid en bedömning när
företagen söker kredit. Modellen kommer användas i slutsatsen för att visa hur de olika
aspekterna Resultat- Kapacitet – Risk – Kontroll, kan komma ändras vid ett eventuellt
slopande av revisionsplikten. RK- Modellen är ett verktyg som används att analyser
information om företagen genom de olika nyckeltalen, i varje aspekt kan företagets ställning
och utveckling urskiljas vilket ger banken ett bra underlag i sin bedömning. (B Brorström, K.
Orrbeck, H. Petersson s.19) Nyckeltal är benämning av vissa tal ur balans, resultatrapporten
och kassaflödesanalysen som oftast används för att värdera ett företag eller en organisation
och dess verksamhet.



Mälardalens Högskola 2008-06-03
EFO018 Kandidatuppsats i företagsekonomi

10

Resultat Kapacitet

Risk Kontroll

3.2.1 RK-modellen före förändringen av slopad revisionsplikt
Resultat- vilken balans har företagen haft över sina intäkter och kostnader under året och
över tiden?  Nyckeltal för resultatdelen är - Kostnadsandel- självfinanasieringsgrad-
investeringsrelaterade mått- årets resultat

Kapacitet- vilken kapacitet har företagen att möta finansiella svårigheter på lång sikt?
Nyckeltal för kapacitet är - soliditet- skuldsättningsgrad.

Risk- föreligger några risker som kan påverka företagets resultat och kapacitet? Nyckeltal för
risk delen är - likviditetsmått- finansiella nettotillgångar- Valuta och ränterisk- totala
pensionsskulder- borgensåtagande.

Kontroll- vilken kontroll har företaget över den ekonomiska utvecklingen? Nyckeltal för
kontroll är - budetföljsamhet- prognossäkerhet. (B Brorström, K. Orrbeck, H. Petersson s.19)

Figur 1.2 RK - Modellen

Källa: . (B Brorström, K. Orrbeck, H. Petersson s.19)
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3.3 Kreditbedömning
Bankerna har lagar om vad som skall ingå i en kreditbedömning och hur
kreditbedömningsprocessen skall gå till, lagen heter banklagstiftningen och är även till för att
bankerna inte skall förbise viktiga bitar i kreditbedömningen. (Funered E Urban, Bankernas
Risktagande s.27) Risken som en bank tar vid utlåning till företag är det centrala i
bedömningen. Bankerna måste vara säkra på att det finns kapacitet i företaget för att kunna
betala tillbaka sina skulder, därför görs en långsiktigare bedömning av banken än vad till
exempel en leverantör gör när de är mer intresserade av företagets kortsiktiga
betalningskapacitet. På nystartade företag ser även bankerna till personerna bakom företaget,
det får inte finnas tidigare betalningsanmärkningar och budgeten måste vara tillfredsställande.
(Almgren, Björn, SEB )

Lundén och Ohlsson skriver i sin bok Värdering av företag, när bankerna gör en
kreditbedömning används följande;

Verkar affärsplanen realistisk? Tar den hänsyn till olika riskmoment?
Är budgeten realistisk? Var ligger break-even?
Vem är revisor/redovisningskonsult?
Existerar tillgångar? Hur mycket är de egentligen värda?
Hur stor vinst ger företaget? Hur är tillväxttakten?
Hur ser kassalikviditeten ut?
Behöver företaget låna mer pengar i framtiden? Hur ser marknaden ut framöver.

(Lundén och Ohlsson, 2007, s 37,38,)

3.3.1 Risker
Vid utlåning av kapital till företag hamnar banken i en riskposition som bankerna måste
minimera. Företagen kan hamna i en situation som gör det svårt att betala sina skulder till sina
långivare. För att minimera risken har bankerna och lagstiftarna infört olika regler, de rör
kreditbedömning och kapitaltäckning i banklagstiftningen. Funered ger också en inblick i hur
regelverket är uppbyggt för att begränsa risktagande och riskexponerig. Det finns tre specifika
risker, den första är kreditrisken där de som lånat pengar inte kan eller vill fullfölja sina
åtagande gentemot banken. Bankerna kan aldrig med säkerhet säga att låntagarna kommer att
betala tillbaka, detta pågrund av att det inte går att förutsäga hur samhälls- och
företagsekonomin kommer att utvecklas. Bankerna har i jämförelse med andra placerare en
viss fördel för banken kan sprida sina risker. Lagstiftarna har tvingats att styra bankernas
verksamhetsinriktning för att eget kapital och insättarnas kapital inte ska riskeras. Bankerna
har som affärsidé att göra säkrare kreditbedömningar än andra placerare, syftet med
bedömningsprocessen är att undersöka om kunden har tillgångar vilka banken kan ha som
säkerhet och att se till kundens återbetalningsförmåga. Näringsidkare som söker kortfristiga
lån för att till exempel göra ett varuinköp kan bedömas genom att bara se till
återbetalningsförmåga, medans näringsidkare som vill ta långfristiga lån måste en grundligare
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analys göras av bland annat företagets verksamhet och vinstmöjligheter. (Funered E
Urban,1994 s.43, 45-49)

Den andra risken är ränterisken som inte direkt rör bankernas värdering av företagen utan hur
ränteläge påverkar bankernas resultatutveckling och likviditetsrisk. Ryckte om att banken har
likviditetsbrist kan leda till att insättarna vill ta ut sina pengar för att inte förlora sina
sparkapital vilket kan leda till att banken sätts i konkurs vilken är den tredje risken som kallas
offentlig tillsyn där bankerna tvingas att ta ett större ansvar för banktillsynsverksamheten.
(Funered E Urban, Bankernas Risktagande s.107)

Bankerna har två olika sätt att se på risker i sin kreditbedömning den första är: risk för
fallissemang, risken grundar sig på att bankerna gör företagsanalys där affärside, strategi,
ägarnas kompetens, verksamhetsplanering, marknadsbedömning, organisation och analyser av
årsredovisningen, delårsrapporter och kreditupplysningar för att se om företaget kommer att
leva upp till sina åtagande och att minimera risken för att ge kredit till företag som riskerar att
hamna i obestånd.(Tegin Å, Kredithandboken s.11)

Den andra risken är: risk vid fallissemang som visar hur kreditrisken utvecklas under löptiden.
Bankerna gör en värdebedömning som innehåller olika variabler för att se hur riskerna
förändras. (Tegin Å, Kredithandboken s.11)

3.4 Revisionsrapportens betydelse för kreditbedömning
Är en revisors berättelse viktig information för kreditgivarna när de avgör om förtaget
kommer att få kredit eller inte? frågan har Gómez-Gulliamón, A. svarat på genom en studie
som gjorts i Spanien 2003 där han genom ett kreditgivarperspektiv gjort en undersökning på
hur kreditgivarna uppfattar den information som ges av revisorerna vid en revisionsberättelse
och om uttalandena har någon betydelse för utfallet vid beslutet från kreditgivarna. I sin
slutsats skriver han att revisionen har stor relevans vid besluten från kreditgivarna och att en
revisors underskrift garanterar att granskningen är korrekt och oberoende vilket kan vara den
avgörande faktorn vid beslutet.( Gómez-Guillamón, Antonio Duréndez. 2003)

3.5 Positiva och negativa röster i debatten om revisionsplikt
Hans Björkvik skriver i en artikel från Balans att han i grunden är positiv till en
efterfrågestyrd revision och tror att det på sikt kommer att vara positivt för Sveriges
företagare. Hans Björkvik har arbetat under många år hos Öhrlings PricematerhouseCoopers
med familjeföretaget och tror att både revisorer och revisorskonsulter kommer att ha en viktig
roll om förslaget till slopad revisionsplikt blir verklighet. Enligt en undersökning som gjorts
av Länsförsäkringar kommer 8 av 10 företag att fortsätta vända sig till en revisor för att få råd
och stöd, det visar även att förtroende för revisorerna är mycket starkt. Hans Björkvik tycker
även att värdet på revisionen och nyttan utav den gör att lagstadgad egentligen inte behövs.
Även Carl-Gustav Burén och Anna-Stina Nordmark Nilsson ser positivt på avskaffandet när
företagen kan välja sina tjänster och att det kan ge stora kostnadsbesparingar. Företagen säger
att revisionen i dag är låg i jämförelse med omsättningen att det inte kommer att bli någon
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förändring och att revisorns hjälp anses som ovärderlig.
(http://www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3294 datum 14 maj 2008)

Skatteverket, ekobrottsmyndigheten och kronofogden som är tunga remissistanser känner en
oro inför avskaffandet. Skatteverket säger i ett uttalande att de tror på en ökning av
omedvetna eller medvetna fel i räkenskaperna hos företagen. Bankföreningens och
Handelsbankens experter har gjort en utredning och kommit fram till att förändringen borde
göras i två steg för att både bankerna och företagen behöver tid att förbereda sig.
(http://www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3294 datum 14 maj 2008)

 Hos näringsdepartementet utreds om skatteverket skall komma få utökade befogenheter för
att kunna göra oanmälda razzior hos svenska företag.  Vilhelm Andersson, rättschef på
skatteverket tror att skatteverket kommer att få utökade befogenheter och att de även kommer
att behöva större resurser för att kompensera för revisorns arbete vilket kommer att kosta mer
pengar. Skatteverket tror även att felaktiga uppgifter som lämnas in av företagen skulle kunna
generera lägre skatteintäkter. (http://di.se-
Skatterazziaersätterrevisorförsmåföretagenhttp://di.se/ datum 14 maj 2008)

http://www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3294
http://www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3294
http://di.se-
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4 Empiri
I detta avsnitt kommer det svar som inkommit genom intervjuer med respondenterna att
sammanställas. Först presenteras företagen som intervjuats för att ge en bild av storleken på
omsättning med mera och sedan visas frågor med svar uppställda för att ge läsarna en bra
översyn av materialet. I detta avsnitt kommer det inte att finnas med någon teori eller egna
åsikter. Alla respondenter har haft två veckor på sig att svara.

4.1 Handelsbanken Kungsör
Niklas Johansson Handelsbankens kontor Kungsör 2008-05-04

Frågor till Handelsbanken

1. Hur ser ni på ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, positiv/negativ?

Svar: För oss blir det mindre kontroll på företagets siffror och en större osäkerhet
kommer fram.

2. Kommer ni om så blir fallet att behöva förändra era rutiner vad gäller kreditprövning?

Svar: Vet inte ännu. Kan bli någon förändring för att säkerställa riktigheten.

3. Blir det svårare för företagen att visa sin kreditvärdighet om lagen ändras?

Svar: Om vi måste göra något ytterligare för att försäkra oss om att siffrorna är riktiga
blir det säkert något mer som företaget också måste göra.

4. Påverkas utlåningsräntan till mindre företag om kreditbedömningen blir svårare tror
ni?

Svar: Kan inte uttala mig om räntan. Högre risk ger högre ränta.

4.2 Swedbank

Pia Andreasson, kredithandläggare vid Swedbanks lokalkontor i Strängnäs.
Datum 2008-04-23

Tyvärr gav svaret från Swedbank inte någon större utdelning. Svaret lyder.

”Vi har inte tagit ställning till detta eftersom det fortfarande är ett förslag så har banken inte
gått ut med information om hur vi ska agera om ändringen blir av.”
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4.3 AB Sängtex
Ann-Katrin Larsson. VD, AB Sängtex. 2008-04-15

AB Sängtex har funnits i över 30 år och tillverkar sängkläder av naturmaterial som till
exempel tagelmadrasser, bäddmadrasser av lammull samt dunkuddar och täcken. Sängtex
renoverar även båtklädsel och gör plymåer till bland annat stolar. Årskostnaden för löpande
bokföring, moms och skatterapporter samt årsbokslut uppgår till ca 35 000 kr, var av
revisionen står för mellan 16000- 17000 kr. Omsättning ca ½ miljon kronor.

Frågor till AB Sängtex

1. Är ni positiva till en eventuell borttagning av revisionsplikten?

Svar: Ja, på grund av mindre kostnader för företaget.

Nej, på grund av osäkerhet på hur deklarationer mm kommer att behandlas.

2. Kommer det att spara pengar år företaget tror ni?

Svar: Ja, revisionen som den auktoriserade revisorn utför kostar företaget lite mer än
16 000 kr/år

3. Hur kommer ni att styrka er ekonomiska ställning om revisorsplikten tas bort?

Svar: Vet ej, om det skulle bli aktuellt med eventuell investering så får vi ta ställnig
till hur. Troligtvis skulle det innebära att en revisor får gå in och göra en slags revision
som visar företagets ekonomiska ställnig.

4. Kommer ni att fortsätta med revisionen precis som idag även om lagen ändras?

Svar: Ja till viss del. Vi kommer att behöva hjälp vid deklaration mm. Och eftersom
det inte finns någon i företaget som är insatt i den ekonomiska delen kommer revisors
råd kanske att behövas.
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4.4 Ventsep AB
Christer Mårtenson ägare av Ventsep AB Arboga 2008-04-17

VENTSEP AB och ledande producenter erbjuder ett komplett produktprogram för pneumatisk
transport och hantering av produktionsavfall såsom träspån, damm, pappersremsor-avklipp,
wellavfall, plastavfall, pulver, svetsrök samt övriga torra stoft.
VENTSEP AB bygger anläggningar som ger en god arbetsmiljö, energibesparing och en
rationell avfallshantering. Omsättningen är ca 4 miljoner kronor och kostnaden för revisionen
är ca 10 000 kr per år.

Frågor till Ventsep AB

1. Är ni positiv till en eventuell borttagning av revisionsplikten?

Svar: Nej den bör vara kvar för att säkra god ekonomisk ordning i företaget samt föra
att man vill veta sina kunders ekonomiska läge enligt ett fastlagt system.

2. Kommer det att spara pengar åt företaget tror du?

Svar: Ingen besparing tror jag på då andra system måste stramas upp hårdare samt att
det blir kostsamt att hålla sig ajour beträffade lagar och förordningar.

3. Hur ska ni kunna styrka er ekonomiska ställning om revisionsplikten tas bort?

Svar: Troligtvis blir det gyllene tider för bolag som arbetar med ekonomiupplysningar
typ justitsi, soliditet och uc.

4. Kommer du att fortsätta med revisionen precis som idag även om lagen ändras?

Svar: Jag kommer att behålla min revisor och arbeta som i dag trots en ändring såvida
inte ett helt nytt system kommer som förenklar hela bokföringsprocessen vilket säkert
är en utopi.
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4.5 Skatteverket
 Per-Inge Pehrson, sektionschef vid Skövde revisionsavdelning.  2008-04-28

Kontakt togs med Pehrson för att se om han tittat på frågorna och då informerades om hur
skatteverket och revisorer ser på frågan om slopad revisionsplikt. Pehrson berättade bland
annat att de haft seminarium med FAR SRS där det diskuterats vad detta beslut kommer att
innebära. Vi bad att få ta del av resultatet men det fanns tyvärr inget skrivet på grund av att
det förts paneldiskussioner och att det inte finns underlag eller utvärderig av seminariet.
Pehrson sa vidare att finansiärer och investerare i företag som söker krediter för till exempel
utbyggnad eller inköp av inventarier av kommer att kräva bokslut och årsredovisningar från
företagen och att bankerna själva kan komma att skicka ut personal som själva gör en revision
vid kredit förfrågan från företagen. Skatteverket tror dock att en övervägande del av de
berörda företagen kommer att välja fortsatt revision av revisorerna, han jämförde med
Danmark där 80 % av bolagen fortfarande tillämpade samma princip fast de inte behövde.
Pehrson sa även att skatteverket kommer att rikta in sina skatterevisioner på företag som
väljer att inte göra revision för risken att oärliga företag kommer att välja bort revisionen,
stick kontroller kommer att göras för att ta reda på om så är fallet.

Frågor till skatteverket

1. Har ni förberett er på ett eventuellt slopande av revisionsplikten?

Svar: Våra förberedelser har bestått i att jag och ytterligare en sektionschef under år
2007 deltog i FAR/SRS Västra regionens årsmöte på Lundsbrunns kurort, där bl. a.
diskuterades revisionspliktens avskaffande och dess konsekvenser i vidare form.
Vidare har vi i Skatteverket Västra regionens regi under hösten 2007 arrangerat
temadag på ämnet. Deltagarna var Västra regionens skatterevisorer samt föreläsare
från FAR/SRS. Vid våra sektionsmöten för revisorerna på Skatteverket i Skövde har
också ämnet varit uppe till diskussion.

2. Vilka/vilket underlag kommer att ligga till grund för beskattning om revisionsplikten
avskaffas?

Svar: Som i dag, dvs. självdeklaration och näringsbilagor. Det är flera år sedan
bokslut, räkenskapsschema och revisionsberättelse bifogades till självdeklarationen.

3. Kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära svårigheter för skatteverket?

Svar: Skatteverket kommer att ställas inför situationen att vi själva får utföra den
granskning som hitintills har gjorts av de kvalificerade revisorerna. Detta kommer att
ta mer tid i anspråk för vår granskning. Det är inte någon speciellt vågad gissning att
anta att detta kan få till följd att vi antalsmässigt inte kommer att hinna utföra lika
många kontroller som i dag.
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5 Analys
För att kunna besvara frågeställningen; Vad skulle en slopad revisionsplikt för småföretagen
få för konsekvens vid en kreditbedömning hos banken? Är det odelat positivt för småföretagen
att slippa revisionsplikten? Vilka andra värderingsmetoder kommer att användas i stället?
Kommer sammanställning och analys av det insamlade materialet att göras och sedan i en
slutsatts diskutera och besvara frågorna.

5.1 Fördelar och nackdelar: Mindre företag
En fördel med revisionsplikten är enligt respondenterna att de får en klar bild över ekonomin i
bolaget samt att en viss ekonomisk ordning och reda upprätthålls. Det är inte bara det egna
bolagets redovisning de har nytta av utan även sina kunders för att kontrollera
betalningsförmåga och liknande. Revisorns arbete består till stordel av insamling, analysering
och bedömning av en mängd information, som förtagare har du ingen möjlighet om du själv
inte besitter kunskap att ta fram sådana siffror vid behov.
Någon större besparing tror inte Ventsep AB på när andra system måste utvecklas och
företagen själva måste hålla sig uppdaterade med nya lagar och förordningar som inträder på
området.
Tryggheten som redovisningen innebär vid till exempel deklarationstider är en annan fördel
som respondenterna tagit upp. AB Sängtex tror på en besparing om slopandet av
revisionsplikten går igenom.

5.2 Fördelar och nackdelar: Banker
Bankerna har en lagstiftnig, banklagstiftningen, som är till för att viktiga bitar i
kreditbedömningen inte skall förbises. Det centrala i bedömningen är risken som banken tar
vid ett utlånande, kontroller görs för att minimera risken och bankerna affärsidé är att ha en
säkrare kreditbedömning än andra kreditgivare där banken ser till lämnade säkerheter och
kundens återbetalningsförmåga. Genom revisorns arbete har banken tillgång till
årsredovisningar, delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Genom informationen kan
bankerna med stor säkerhet göra sina bedömningar.

En av bankerna tycker att kontrollen de får av revisionen på de siffror som bolagen lämnar vid
en kreditbedömning är positivt, och de vet inte hur ett styrkande av riktigheten i bolagens
siffror kommer att gå till om revisionsplikten tas bort och bolagen kan redovisa lite mer fritt
efter eget tycke. Banken tror att om revisionsplikten tas bort kommer något annat system
införas i stället för att de ska kunna tolka bolagets siffror med säkerhet inför kommande
krediter och frågan är hur mycket det systemet skulle kosta att ta fram och även att använda
sig av för bolagen. På frågan om räntan kommer att gå upp svarar banken att de inte kan säga
det med säkerhet men att räntan generellt alltid går upp med en ökad risk
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Med andra ord, får banken det mycket svårare att fastställa betalningsförmågan hos bolagen
kommer inte helt osannolikt räntan att gå upp. Swedbanks svar var tyvärr inte
informationsgivande till den grad som önskats, när beslut inte tagits har bankerna inte tagit
ställning till hur en ändrig skulle behandlas. Annars verkar det råda osäkerhet hur bankerna i
allmänhet kommer att gå tillväga vid en kreditansökan från företag. De företag som kommer
att behöva låna pengar kommer ändå att få göra någon sort revision för att kunna visa banken
företagets ekonomiska ställning. Bankernas ränta kommer troligt vis att öka när kreditrisken
ökar i och med högre risk vid osäkrare bedömningsunderlag. Argument för en revisionsplikt
är ofta att den standard som idag råder på en revisorsberättelse ger banken och andra
intressenter en trygghet i att den information som ges känns säker, välkänd och jämförbar,
vilket kan vara svårt att upprätta då sannolikheten är att flera företag kommer att avstå
revisionen. Men bara för att företaget är vinstgivande betyder inte det att mål har uppnåtts och
risk för varsel finns, vilket hör ihop med risker som bankerna tar,  svårigheter kan finnas att
läsa av hur samhälls- och företagsekonomin kommer att utvecklas. Tron om att en lag inte
behövs för att värdet och nyttan utav revisionen är stark finns också och att företagen kan ges
stora kostnadsbesparingar vid val av de tjänster som kan tyckas behövas. Expertutredningar
vid bankföreningen och Handelsbanken kom fram till att förändringen borde göras i två steg
för att både bankerna och företagen skall få tid att förbereda sig.

5.3 Fördelar och nackdelar: Skatteverket
Skatteverket, ekobrottsmyndigheten och kronofogden som är tunga remissinstanser känner en
djuporo inför avskaffandet. Näringsdepartementet gör en utredning där skatteverket kan få
utökade befogenheter för att göra oanmälda skatterazzior hos svenska företag, vilket även det
kommer att bli en merkostnad. Responsen från Skatteverket visar en klar negativ inställning
till den slopade revisionsplikten. Både den person som intervjuats och andra inom
skatteverket som uttalat sig bland annat i media, är djupt oroade över brister som kommer att
uppkomma och även merkostnader för ökade kontroller. Det positiva som framkommit är att
de tror att företagen även i fortsättningen kommer att använda sig av revision för att för egen
del kunna känna sig trygga och ha kontroll över företagets ekonomiska ställning. Skatteverket
jämförde med Danmark och visade en siffra på omkring 80 % där företagen fortfarande
använde sig av revision trots borttagen plikt.
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5.4 Fördelar och nackdelar: Övriga inlägg i diskussionen
Bland de som deltar i diskussionen finns det både positiva och negativa åsikter i den här
frågan, bland annat talas det om minskad kostnad för företagen men samtidigt blir det en
kostnad för samhället i och med ökade kontroller vilket även kommer att drabba företagen.

Andra åsikter är att revisorns berättelse hur företaget har skött sig väger tungt i beslutet om
kreditgivning samtidigt som många tror att revisorer och revisorskonsulter kommer fortsätta
att ha en betydande roll bland företagarna där många är dåligt insatta i företagets ekonomi,
juridiska, förbättringsförslag och andra värdefulla synpunkter som revisorerna står till tjänst
med, troligtvis kommer en ökning av utbudet av revisorstjänster att ske på de områden som
efterfrågas av företagen och därmed kommer priset att sjunka på de här tjänsterna, vilket är
till fördel för företagen. Utredningen av slopad revisionsplikt kommer även att uppmuntra
frivillig revision, företagen kommer även att välja sin revisor på ett år istället för fyra vilket
gör det lättare för företagen att byta revisor vid missnöje. Utredningen visa även att
kostnadsminskningen för företagen i Sverige skulle minska med 5,8 miljarder, då är inte
kostnaden för extra kontroller och kostnader för personal inräknad, vad summan slutligen
hamnar på kommer vara mycket intressant. Vissa tror även att revisionsplikten kan bli en
konkurrensnackdel för små svenska företag när de flesta andra länder i EU har slopat eller
förändrat reglerna i området. Näringslivet tror att beslutet kommer att leda till ökade
skattekontroller och höjda transaktionskostnader inom näringslivet, förenklingar skulle även
kunna leda till minskat förtroende inom näringslivet och samhället.

5.5 RK-modellens nyckeltal
I en kreditbedömning använder bankerna sig av olika nyckeltal för underlag. Nyckeltalen tas
fram genom analys av årsbokslut med balans och resultaträknig, bankerna använder sig även
av förvaltningsberättelsen. Vid ett slopande av revisionsplikten kommer nyckeltalen inte att
bli lika tillförlitliga när årsboksluten inte granskas av auktoriserad revisor. Vill företagen i
framtiden söka krediter kommer de att tvingas använda en auktoriserad revisor för att få ett
tillförlitligt underlag, undersökningen visar att nyckeltalen därför i nuläget blir desamma.
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6 Slutsats
Här kommer slutsatser dras av det analyserade materialet och problemfrågor att besvaras,
även förslag till fortsatt forskning kommer att ges.

Om revisionsplikten för mindre företag slopas får det givetvis konsekvenser när de söker
kredit hos bankerna.
Det har bara inkommit användbara svar från en bank när andra banker inte har tänkt över
detta scenario än kan det inte på något sätt generaliseras. Men mönster kan ändå urskiljas, att
banken vill ha ett revisionssystem som är lika för alla bolag och som kan fastställa säkerheten
när det gäller de siffror banken tittar på vid arbete med kreditbedömningar.
Vad konsekvenserna blir enligt undersökningen är följande, om de mindre företagen väljer att
inte använda sig av revision om plikten upphör måste ett annat system arbetas fram som på
något sätt kan ge bankerna den information som de behöver när de gör kreditbedömningar. Ett
sådant system måste på något sätt fastställa att de ekonomiska rapporter företagen lämnar
ifrån sig är riktiga och att inga avvikelser från verkligheten visas med de rapporter som tas
fram. Följden när risken för banken ökar om underlaget för kreditbedömningen blir sämre är
en höjd ränta. Enligt banken är alltid en ökad risk lika med högre ränta.

De företag som varit respondenter i undersökningen ställer sig inte enbart positiva eller
negativa till slopandet av revisionsplikten. Vissa tror på minskad kostnad för företaget om
plikten tas bort medan andra inte tror på någon direkt kostnadsbesparing och eventuellt
kommer att fortsätta med revision till något bättre alternativ dyker upp vilket inte siktas i
skrivande stund. Revisorn gör absolut nytta för företagen men hur stor nyttan är kan varierar
med omsättningens storlek när ena respondent företaget har betydligt större omsättning och är
mer positiv till revision medan det företag som har en mindre omsättning tror sig klara sig bra
utan revisionen och bara ser den som hjälp vid deklarationen.
Alternativa värderingsmetoder om revisionsplikten tas bort finns inte konkret i nuläget.
Om revisionsplikten tas bort kommer nya metoder att tvingas fram, men enligt banken blir det
inte aktuellt fören slopandet är ett faktum. Nyckeltal som används i RK-modellen är just nu
tal som till exempel en bank kan förlita sig på eftersom flera av dem kommer från en
sammanställd årsredovisning där en auktoriserad revisor har gett sitt godkännande. Talen
kommer även i framtiden att kunna tas fram i ett bokslut men banken kan inte vara helt säker
på att siffrorna är helt korrekta och därmed ökar bankernas risktagande. Bankerna kommer
troligtvis att tvinga kunder som vill ha krediter att ta fram siffror som en auktoriserad revisor
gått igenom och godkänt och därmed kan modellen användas utan att några ändringar skett. I
nu läget finns inget annat system framtaget för företagen att använda för att visa sin
ekonomiska ställnig och stabilitet. Bankerna kommer i framtiden behöva utveckla ett nytt
system eller fortsätta kräva revision av auktoriserad revisor.
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Resultat Kapacitet

Risk Kontroll

6.1 RK-modellen efter förändringen av slopad revisionsplikt
Resultat- Nyckeltal som används är- Kostnadsandel- Självfinansieringsgrad-
Investeringsrelaterade mått- Årets resultat. De kommer även att kunna användas i
fortsättnigen också.

Kapacitet- Nyckeltal som används är- Soliditet- Skuldsättningsgrad. De kommer även i
fortsättningen att kunna användas.

Figur 1.2 RK-modellen

Källa: (B Brorström, K. Orrbeck, H. Petersson)

Risk- Nyckeltal som används är- Likviditetsmått- Finansiella nettotillgångar - Valuta och
ränterisk - Totala pensionsskulder Borgensåtagande. Även de här kommer att användas utan
ändrig.

Kontroll- Nyckeltal som används är- Budgetföljsamhet - Prognossäkerhet, vilka kommer
kunna kontrolleras även i fortsättnigen.
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6.2 Förslag till fortsatt forskning

Eftersom plikten fortfarande finns kvar vore det intressant att se om företagen när plikten
avskaffas (om den gör det) verkligen slutar genomföra revision.
Det skulle även vara intressant att se om värdet av revisionen omvärderas när/om det inte
längre är någon plikt.
Om trovärdigheten för aktiebolag som genomför revision skiljer sig åt mot företag som inte
genomför revision utifrån banken eller kund/leverantör perspektiv.
Ett annat perspektiv av pliktens avskaffande skulle vara att se efterfrågeförändringen av dels
revision men framförallt av redovisningstjänster som en följd av den slopade revisionsplikten.
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7 Bilaga 1

Frågorna som ställts för att få svar på problemfrågan.

Frågor angående revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag till…

Skatteverket:

1. Har ni förberett er på ett eventuellt slopande av revisionsplikten?
2. Vilka/vilket underlag kommer att ligga till grund för beskattning om

revisionsplikten avskaffas?
3. Kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära svårigheter för

skatteverket?

Två mindre aktiebolag

1. Är ni positiva till en eventuell borttagning av revisionsplikten?
2. Kommer det att spara pengar åt företaget tror ni?
3. Hur ska ni kunna styrka er ekonomiska ställning om revisionsplikten tas bort?
4. Kommer ni att fortsätta med revisionen precis som idag även om lagen

ändras?

Två banker på olika orter

1. Hur ser ni på ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, positivt/negativt?
2. Kommer ni om så blir fallet att behöva förändra era rutiner vad gäller

kreditprövning?
3. Blir det svårare för företagen att visa sin kreditvärdighet om lagen ändras?
4. Påverkas utlåningsräntan till de mindre företagen om kreditbedömningen blir

svårare tror ni?


