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Sammanfattning

Alla aktiebolag är i skrivande stund skyldiga att lämna en årsredovisning med 

revisionsberättelse. Revisionsberättelsen kan vara ren eller oren. Att den är oren innebär att 

den innehåller en eller flera anmärkningar från revisorn. Den här uppsatsen ämnar undersöka 

om hur ett företag inom restaurangbranschen påverkas av en oren revisionsberättelse. Vi är 

också intresserade av vilken typ av anmärkningar som förekommer i branschen. Vår 

problemformulering lyder: Hur påverkas den finansiella ställningen hos aktiebolag i 

restaurangbranschen av att få en oren revisionsberättelse?  Vilka är de vanligast 

förekommande anmärkningarna? Vi har genomfört en kvantitativ undersökning där vi har 

använt oss av databasen Affärsdata . Vi har studerat årsredovisningar för åren 2007 och 2008 

avseende alla aktiebolag inom restaurangbranschen med 5-10 anställda, för att se om de har 

några anmärkningar i sin revisionsberättelse.  Vi har sedan valt ut 120 stycken med ren och 

120 stycken med oren revisionsberättelse som vi har studerat närmare. Vi har jämfört deras 

soliditet, kassalikviditet, årets avkastning på totalt kapital samt årets resultat. Vi har även fört 

statistik över de vanligaste anmärkningar. Resultatet blev oväntat. Vi fann inget samband 

mellan orena revisionsberättelser och sämre nyckeltal. Vi anser att det dels beror på den 

specifika branschen vi har undersökt, restaurangbranschen. De flesta av bolagen är ägarledda 

och de låter sig därmed inte påverkas av en anmärkning. Dels kan det bero på att Sverige just 

nu befinner sig i en lågkonjunktur. Mer än hälften av företagen vi undersökt har gått sämre år 

2008 jämfört med 2007. Kommer det färre kunder till restaurangen spelar det ingen roll om 

revisionsberättelsen är ren eller oren, faktum är att inkomsterna blir lägre.

När det gäller anmärkningarna fann vi att restaurangbranschen omfattas av procentuellt fler 

anmärkningar än aktiebolagen i genomsnitt, däremot skilde sig inte typen av anmärkningarna 

nämnvärt mot övriga bolag. De vanligaste var att årsredovisningen lämnats in för sent, att 

skatter och avgifter inte hade betalats i rätt tid samt att över hälften av aktiekapitalet var 

förbrukat.  Anmärkning på det rådde oklarheter med kassa och kontanthanteringen var också 

relativt vanlig. Det kan förklaras med att det är mycket kontanter i omlopp i 

restaurangbranschen. Förslag på fortsatt forskning kan vara att se vilken genomslagskraft 

Lagen om kassaregister får på resultatet. En jämförelse för att se om det finns skillnader 

beroende vilken revisor företaget har eller om det finns geografiska skillnader vore även 

intressant. Avskaffandet av revisionsplikten som träder i kraft 2010 öppnar också upp för ny 

intressant forskning.
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Abstract 

All companies are in the time of writing required to file financial statements with audit report. 

The audit report can be qualified if it contains remarks or supplementary information from the 

auditor. This essay will examine how the companies (restaurants with 5-10 employees) 

financial position and results are effected if they get a qualified audit report. We are also 

interested in knowing the most common remarks in the restaurant sector. The questioners we 

will work on are:

 How does the financial position of companies in the restaurant sector (with 5-10 

employees) get effected if they get a qualified audit report ?

 What are the most common remarks?

We have conducted a quantitative survey through Affärsdata. We have reviewed annual 

reports for the years 2007 and 2008 for all companies in the restaurant sector with 5-10 

employees, to see if they had a qualified audit report. We have selected 120 annual reports 

from companies with unqualified audit reports and 120 pieces from companies with qualified 

audit reports that we have studied in detail. We have compared their solvency, cash liquidity 

and this year’s return on total assets and net income. We have also brought statistics on the 

most common remarks. The result was unexpected. We found no correlation between 

qualified audit reports and lower results. We think it partly depends on the specific industry 

we have examined. Most of them are owner-managed and they allowed themselves not to be 

affected by a remark. It can also be that Sweden now finds itself in a recession. More than 

half of the companies we studied have showed a lower result 2008 compared to 2007. If fewer 

customers come to the restaurant, it does not matter if the audit report is qualified or not, the 

fact is that earnings will be lower. 

We found out that the most common remark was that the financial statements was submitted 

too late, that taxes were not paid when due, and that over half of the share capital was 

consumed. Worth mentioning is that the allegation that there was ambiguity in cash and cash 

management were relatively common. It can be explained by the fact that it is a lot of cash in 

circulation in the restaurant industry. Suggestions for further research would be to see the 

impact of the new law on cash registers. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ordet revision kommer från det latinska ordet revidere som betyder att se tillbaka. FAR:s 

benämning av samma ord lyder: Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om 

redovisning och förvaltning.1

I den svenska historien finns det tidiga exempel på revisionsinsatser. Redan på 1600-talet 

hade näringslivet uppnått en sådan komplexitet att det inte var ändamålsenligt för bolagsmän 

eller andra intressenter att personligen skaffa sig en detaljerad insyn i räkenskaperna. Man 

föredrog att överlåta sådana uppgifter till vissa människor som man hade förtroende för.2

1912 auktoriserades för första gången professionella revisorer i vårt land och år 1923 bildades 

FAR, Föreningen auktoriserade revisorer. Kreugerkraschen 1932 fick en stor inverkan på 

utvecklingen av svensk revision3 då många investerare, både enskilda personer, mindre 

företag och banker som investerat i Kreugerpapper drabbades hårt av kraschen. Antal 

konkurser blev omfattande och ett stort utredningsbehov föddes.  För att illustrera 

utredningsbehovet i och med krashen kan nämnas att 300 revisorer lånades in från Price 

Water House i London. Det kan jämföras med att den svenska kåren av auktoriserade 

revisorer då uppgick till cirka 50 stycken.4 I dag finns det cirka 4200 kvalificerade revisorer i 

Sverige5. Alla aktiebolag i Sverige är i nuläget skyldiga att anlita en revisor som sedan ska 

avge en revisionsberättelse. Revisorn kan avge en ren eller oren revisionsberättelse. Att den är 

oren betyder att det finns en eller flera anmärkningar i den. De kan vara allt ifrån att 

årsredovisningen har lämnats in för sent till att det finns allvarliga fel i redovisningen. Det är 

inte alltid lätt för revisorer att bedöma hur ett företags ekonomiska ställning faktiskt ser ut 

eller hur den kommer att utveckla sig. Det finns flera exempel på detta ett exempel är 

företaget Consafe som i sin årsredovisning 1986 inte hade någon anmärkning i 

revisionsberättelsen, d.v.s. den var ren. Inte heller i förvaltningsberättelsen fanns något som 

indikerade att företaget skulle komma att hamna i en sådan ekonomisk knipa nästkommande 

                                               
1 Moberg, K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess, sid33-34
2 Cassel F (1996) Den reviderade revisorsrollen, sid 88
3 Ibid s 90
4 Cassel F (1996) Den reviderade revisorsrollen, s 91
5 FAR/SRS http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,62458&_dad=portal&_schema=PORTAL[Hämtad
2009-12-31]
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år som till och med satte företaget i konkurs.6 Ett annat, mycket omtalat fall, är det 

amerikanska företaget Enron som år 2000 rankades som det mest innovativa företaget av den 

amerikanska affärstidskriften Fortune Magazine och var mycket beundrat.7 Året efter, 2001 

var skandalen ett faktum. Enron gick i konkurs som den största konkursen i amerikansk 

historia. De drog med sig det stora revisionsbolaget Arthur Andersson i fallet som hade 

godkänt redovisningen trots påstådda brister. Det har länge diskuterats om 

revisionsberättelserna ger en sanningsenlig och rättvis bild av företaget och om vilka signaler 

de skickar ut till intressenterna. Betyder en oren revisionsberättelse automatiskt att företaget 

sköts dåligt? 

1.2 Problemdiskussion/ Problemformulering 

Definitionen av revision är ”Revisionen är en i efterhand utförd oberoende granskning av 

redovisning och förvaltning under en viss tidsperiod. Revision är kontroll, en kritisk prövning 

av att den granskade verksamheten sköts så att men följer de regler och normer som ställts 

upp för att skydda olika intressenter”8.  

Revisionsberättelsen är den slutgiltiga rapporten som revisorn lämnar. Den riktar sig till 

aktieägarna, men även andra intressenter eftersom den är offentlig. Så dess utformning kan ge 

stor ekonomisk påverkan på företaget.9 Är revisionsberättelsen ”ren” menar man att det inte 

finns anmärkningar, erinringar eller kompletterande information i den.10

Upplysningscentralen (UC) och Skatteverket registrerar anmärkningar i revisionsberättelserna 

för sina respektive behov; UC för sin kreditrating och Skatteverket som ett led i sin 

bedömning av riskområden inför kommande skatterevisioner.11 Det vi vill undersöka i denna 

uppsats är om det faktiskt gör någon skillnad för företagens fortsatta ekonomiska ställning om 

de får en oren revisionsberättelse, har revisionsberättelsen någon betydelse för ett företags 

resultat?  Det finns tidigare utländska studier som tyder på att det finns ett signifikant 

samband mellan oren revisionsberättelse och sämre resultat i form av sämre soliditet och 

likviditet.12 Vi undrar om det finns något sådant samband i Sverige och då i små aktiebolag i 

                                               
6 Johansson , Nyström, Rydström (1987) Revision- Kontroll, Effektivitet, Utveckling. s 62. 
7 Healy M. P & Palepu K G (2003) The fall of Enron Journal of Economic Percpectives Volume 17 Nr 2 s 3-36
8Johansson , Nyström, Rydström (1987) Revision- Kontroll, Effektivitet, Utveckling. s 7 
9 Ibid s 74. 
10 Ibid s 75 
11 Skogh B & Brännström D (2007) De flesta felen rättas efter påpekande från revisorn Balans 12/2007 s 21
12 Chan Yoke-Kai and Walter S Terry (1996) Qualified audit reports and costly contracting Asia Pacific 
journal of management. 13:1, 1996, 37-63
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restaurangbranschen. Vi har valt att undersöka restaurangbranschen då vi finner den intressant 

i ett redovisningsperspektiv. Den står enligt Ekobrottsmyndigheten för stor del av de pengar 

som undanhålls för staten varje år.13 Restaurangnäringen är en tillväxtbransch, en viktig 

arbetsgivare och en självklar del i ett samhälle med levande nöjesliv och trevliga 

mötesplatser, men det är också en bransch där det omsätts stora summor i kontanta och svarta 

pengar.14 Stat och kommun går miste om ca 100 miljarder årligen i skatteintäkter och närmare 

två tredjedelar av de uteblivna skattepengarna hänför sig till svarta inkomster. De dolda 

inkomsterna är i absoluta tal störst i branscher som uthyrnings- och företagsservicefirmor, 

detaljhandel och byggbranschen. Men relativt sett, i förhållande till vita deklarerade 

inkomster, hamnar branscher som fiske, jordbruk, skogsbruk, restauranger, hårfrisörer och 

taxi i topp. Restaurangbranschen lider svårt av snedvriden konkurrens. Det räcker med att gå 

ut och äta dagens lunch för att inse problemet. Ingrediensernas värde överstiger ofta vad 

lunchen kostar. Totalt beräknas restaurangbranschen undanhålla 15 miljarder kronor från 

beskattning årligen, cirka 15 procent av hela det beräknade beloppet som Svenska staten går 

miste om varje år.15

En del revisorer nobbar krögare som klienter, anledningen är att det fuskas för mycket i 

restaurangbranschen. Revisorerna måste granska sådant som ”inte finns” i bokföringen. 

Samtidigt finns det ingen praxis att luta sig emot . En revisor kan förlora sin auktorisation, 

dvs. sin legitimation om han gör en miss.16

I skrivande stund är alla aktiebolag i Sverige skyldiga att lämna en årsredovisning som sedan 

granskas av en revisor som i sin tur lämnar en revisionsberättelse, med eller utan 

anmärkningar. Vi undrar vilken ekonomisk betydelse en oren revisionsberättelse har för 

företagen. 

Hur påverkas den finansiella ställningen hos aktiebolag i restaurangbranschen (med 5-

10 anställda) av att få en oren revisionsberättelse?  

Vilka är de vanligast förekommande anmärkningarna?

                                                                                                                                                  

13 Wikström Cecilia, Motion till riksdagen  2008/09:So522 Organiserad brottslighet i restaurangbranschen       
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GW02So522 [Hämtad 2009-12-02]
14 ibid
15 Roos R Svarta löner största skatttefusket – och det är småföretagen som är värst
   Veckans affärer 2005-11-07
16 Hagnell A Revisorerna flyr fuskbransch Göteborgsposten 2007-05-06 
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1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ta reda hur ett företags finansiella ställning påverkas om ett 

företag får en oren revisionsberättelse. För att mäta den finansiella ställningen kommer vi att 

studera flera nyckeltal: soliditet, kassalikviditet, avkastning på totalt kapital samt årets resultat 

före avskrivningar. Vi anser att alla fyra är viktiga faktorer som visar hur företaget mår. 

Soliditet och kassalikviditet har särskilt valts ut då dessa tagits upp i Chan och Walters 

forskning om orena revisionsberättelser.  De tar även upp lönsamheten i sin forskning, vi har 

istället valt att titta på resultatet före avskrivningar. Vi anser att detta mått ger den tydligaste 

bilden av företagets lönsamhet då resultatet är helt opåverkat av justeringar som t.ex. 

avskrivningar.  Till skillnad från Chan och Walter har vi även valt att titta på hur 

avkastningen på totalt kapital har förändrats. Vi anser detta vara ett mycket viktigt nyckeltal 

eftersom det visar hur kapitalet som finns i företaget förräntar sig. Vi kommer att jämföra 

nyckeltalen med kommande års siffror.  Vi vill ta reda på om företag som fått orena 

revisionsberättelser har större sannolikhet att hamna på obestånd eller till och med gå i 

konkurs. Ett delsyfte är att ta reda på vilka anmärkningar som är vanligast förekommande hos 

företag i restaurangbranschen. 

2 Metod

2.1 Metodval Kvantitativ metod

Vi kommer att genomföra en kvantitativ undersökning där vi kommer att jämföra aktiebolag 

inom restaurangbranschen som har oren revisionsberättelse med sådana som har rena, för att 

se om de med orena revisionsberättelser har fått en sämre finansiell ställning vid nästa 

årsbokslut, utifrån de nyckeltal vi valt att studera. Vi har valt att undersöka dessa företags 

årsredovisningar. En fördel med att undersöka årsredovisningar är att tillgången är god då 

dessa är offentliga handlingar. Vårt bortfall blir väldigt lågt då vi endast kommer att sortera 

bort de företag som inte har lämnat årsredovisning för både 2007 och 2008. Ett exempel på 

orsaker till att årsredovisning saknas är att man inte lämnat in sin årsredovisning i rätt tid eller 

att det är ett nytt företag som bara hunnit lämna en årsredovisning.    

Vi anser att den kvantitativa metoden är bäst lämpad för den undersökning vi kommer att 

genomföra eftersom vi i företagens årsredovisningar kan finna all den information vi behöver. 
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2.2 Slumpmässigt urval

Vi har valt att göra ett slumpmässigt urval i vår undersökning. Denna urvalsmetod används 

med utgångspunkten att man sannolikt kommer få ett urval som ger en jämn fördelning över 

hela populationen i urvalsgruppen. Ett krav för detta är dock att man undersöker ett tillräckligt 

stort antal enheter samt att urvalet verkligen är slumpmässigt. En viktig faktor i det 

slumpmässiga urvalet är att alla enheter ska ha lika stor chans att bli utvald. 

Det finns flera varianter av det slumpmässiga urvalet, och den metod vi har valt är det 

systematiska urvalet. Denna urvalsmetod fungerar på samma sätt som det slumpmässiga 

urvalet med tillägget att man tillför systematik. Ett exempel kan vara att man väljer ut var 

100:e person i en telefonkatalog.17

I vårt fall ha vi valt att undersöka varannan oren årsredovisning och var femte ren. På så viss 

har våra två olika urvalsgrupper blivit lika stora, varje grupp består av ca 120 enheter.  

Eftersom vår undersökning går ut på att jämföra två olika grupper mot varandra för att ta reda 

på om det finns några väsentliga skillnader mellan dessa, kommer vi att göra en stratifiering 

av populationen. Med detta menas att populationen delas upp i olika delpopulationer, även 

kallat strata. När man använder denna metod bör man göra varje stratum så homogent som 

möjligt.18 I vårt fall består de två olika stratumen de företag som har ren respektive oren 

revisionsberättelse. Vi anser inte att vi behöver göra någon ytterligare uppdelning i stratum då 

vår population är så homogen från början, då vi endast undersöker företag inom 

restaurangbranschen med 5-10 anställda.     

Vår population består av 1038 företag, fördelat på 707 stycken med ren och 331 stycken med 

oren revisionsberättelser. 

2.3 Praktiskt genomförande

För att genomföra undersökningen har vi använt oss av databasen Affärsdata.  Genom den 

sökte vi fram alla aktiebolag med 5-10 anställda inom restaurangbranschen, SNI kod 56100, 

som hade lämnat in en årsredovisning 2007. Vi behövde två årsredovisningar för att kunna 

göra en jämförelse, så vi fick ett litet bortfall på grund av att några av bolagen saknade 

årsredovisning för år 2008, med undantaget de som hade gått i konkurs.  Vi fick fram 1038 

                                               
17 Denscombe (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna s 
19
18 Körner, Wahlgren (2005) Statistiska metoder. Sid 24
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bolag som hade lämnat in en årsredovisning både 2007 och 2008 eller hade gått i konkurs 

efter årsredovisningen 2007.  När vi hade tagit fram alla företag som ingick i vår population 

läste vi igenom alla deras revisionsberättelser för att därefter dela upp dem i två olika grupper: 

de med rena revisionsberättelser och de med orena revisionsberättelser. När vi gick igenom 

bolagen som hade orena revisionsberättelser förde vi även statistik över vilka anmärkningar 

och påpekanden som de hade fått för att på så vis få en uppfattning om vilka anmärkningar 

som var de vanligaste. Bland de 1038 bolagen som vi har undersökt gjorde vi sedan ett 

slumpmässigt urval och tog fram 120 bolag med rena revisionsberättelser och 120 bolag med 

orena revisionsberättelser. Undersökningen skulle visa om företag med orena 

revisionsberättelser klarar sig sämre än företag med rena revisionsberättelser.  Vi har jämfört 

våra nyckeltal mellan 2007 och 2008 och har kontrollerat om de har minskat eller ökat 

jämfört med året innan. Vi fick ett oväntat resultat.

2.4 Generaliserbarhet

Målet med vår undersökning är att den ska vara så generaliserbar som möjligt. Med 

generaliserbarhet menas att undersökningsresultatet kan föras över till andra likartade 

situationer och till andra populationer än den som ens egen undersökning berör. För att uppnå 

så hög generaliserbarhet som möjligt har vi undersökt ett stort antal enheter. Vidare har vi 

använt oss av metoden för slumpmässigt urval, vilket har gjort att våra undersökningsenheter 

speglar vår population väl. Utifrån de ansträngningar vi har gjort för att uppnå hög 

generaliserbarhet tror vi att vårt undersökningsresultat går att överföra till andra liknande 

branscher. Försiktighet ska dock råda vid generalisering med större bolag då det är ytterst 

ovanligt att börsnoterade bolag drar på sig en oren revisionsberättelse.   

2.5 Reliabilitet

När man pratar om forskningens reliabilitet menar man hur tillförlitlig undersökningen är, dvs 

om de mätningar man gjort är korrekt genomförda.19  En grundförutsättning för hög 

reliabilitet är att man får samma resultat om man undersöker samma population vid flera 

separata tillfällen.

Vi anser att vår undersökning har en hög reliabilitet då våra data består av årsredovisningar 

som vi har studerat. Fördelen med att använda årsredovisningar för att genomföra denna 

undersökning är att informationen i dessa är konstant, företagen lämnar bara en 

                                               
19 Thurén (2007) Vetenskapsteori för nybörjare, s 22
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årsredovisning per år och den uppdateras aldrig. Man behöver inte heller tolka det som står i 

årsredovisningen, har man fått en anmärkning så står det svart på vitt. Denna tydlighet gör att 

resultatet blir ännu mer tillförlitligt när det inte finns utrymme för några misstolkningar. 

2.6 Validitet

Med validitet menas att vi verkligen undersöker det vi vill undersöka och inget annat. För att 

uppnå hög validitet måste man använda rätt data och metoder i sin undersökning.20  

Vi anser att vår undersökning har en hög validitet. Vår undersökning går ut på att undersöka 

om det finns något samband mellan orena revisionsberättelser och sämre resultat kommande 

år.  Vi anser att det bästa sättet att undersöka det är genom att studera just årsredovisningar. 

Vi tror inte att vi kunde ha fått fram dessa uppgifter genom t.ex. intervjuer eller 

enkätundersökningar. 

Även objektiviteten är viktigt och den uppnås genom att undersökningsresultatet ger en 

rättvisande och bild av problemet.21 Vidare ska vår undersökning också ha djup, originalitet, 

samt att den ska vara reproducerbar och jämförbar. 

                                               
20 Thurén (2007) Vetenskapsteori för nybörjare, s 22
21 Denscombe (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s 
11
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3. Teoretisk referensram

3.1 Revision

3.1.1 Revisionens syfte

Revisionens syfte hittar man bland annat i 9 kap 3 § ABL där det står: ”Revisorn ska granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver”.22 Revisionen syfte är alltså att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som 

bolaget lämnar.23 De finns flera typer av uttalanden som revisorn kan göra i samband med 

revisionen eller efter slutförd revision, dessa kan vara anmärkningar, erinringar eller 

påpekanden.24 Aktiebolagslagen skiljer mellan dessa. En revisor ska anmärka om han vid sin 

granskning funnit åtgärder eller försummelser som kan leda till ersättningsskyldighet för 

styrelseledamot eller VD, eller när dessa har handlat i strid mot aktiebolagslagen, eller annan 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.25 En anmärkning ska vara skriftlig 

och den ska alltid tas med i revisionsberättelsen. Under den löpande granskningen kan 

revisorn göra uttalanden, dvs. erinringar. De har kommit att användas för att ”poängtera 

förhållandevis allvarliga omständigheter” rörande företagets interna kontroll, redovisningen 

eller förvaltningen i övrigt. Dessa kan röra förhållanden som revisorn överväger att anmärka 

på om de inte rättas till.  Erinringar ska göras skriftligt och antecknas i protokoll så de blir 

tillgängliga för bolagsledningen och nya revisorer i framtiden. Påpekanden kan göras 

muntligt. Lagen reglerar inte närmare hur påpekanden ska framställas.26

3.1.2 God revisorssed

En revisor ska följa god revisorssed, med det menas att han ska vara opartisk, självständig och 

objektiv när han utför sina uppdrag.27  Detta är en viktig förutsättning för att kunna garantera 

revisionens kvalité.28 Inför varje nytt uppdrag ska han pröva om det finns omständigheter som 

kan rubba förtroendet för hans opartiskhet, självständighet eller objektivitet, i sådana fall ska 

                                               
22 ABL 9 kap 3 §
23 Moberg K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess, s 34
24 Ibid s 140.
25 ABL 9 kap. 33 § 2st.
26 Moberg K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess, s141
27 20 § Revisorslagen
28 Moberg K Bolagsrevisorn s 91
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han avböja sig uppdraget. Sådana omständigheter kan vara att han har ett nära släktskap eller 

nära personlig relation till uppdragsgivaren eller att han har lämnat råd utöver 

revisionsverksamheten i en fråga som omfattas av granskningen . Att en revisor har ett 

ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet är också olämpligt.29  När han utför 

revisionen är han skyldig att endast ta hänsyn till de förhållandena som har betydelse för att 

revisionen utförs opartiskt och självständigt .30  Tystnadsplikten måste alltid följas. En revisor 

får inte till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan lämna ut 

upplysningar eller använda uppgifter som han har fått reda på i sin yrkesutövning.31 Det finns 

några undantag det kan vara vid byte av revisor, vid konkurs vid misstanke om brott. 

Revisorn är dock endast skyldig att lämna de upplysningar som behövs för det specifika 

fallet.32

3.1.3 God revisionssed

Granskningens omfattning bestäms av vad som kan anses som god revisionssed. Genom att 

använda sig av begreppet god revisionssed så kan revisionen anpassas allt efter företagens 

skiftande omständigheter och efter den förändring som sker genom teori och praxis vad gäller 

innebörd och omfattning.33 God revisionssed innebär att med tillämpning av professionella 

revisionsmetoder ha skaffat sig tillräckligt underlag för sina uttalanden som revisor. Det 

grundar sig i begreppen risk och väsentlighet.34 Både tid och resurser är begränsade vid ett 

revisionsuppdrag så en revisor kan inte granska allt utan han måste avgöra vad 

revisionsarbetet ska inrikta sig på och i vilken omfattning det ska ske. Revisorerna identifierar 

och bedömer vilka risker, hot och hinder som finns granskningen inriktas sedan på de 

områden där risken för väsentliga fel är som störst.35

                                               
29 21 § RL
30 Moberg K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess s 91
31 26 § RL
32 FAR/SRS 
http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/ETIKR1.PDF
[Hämtad 2009-11-30]
33 Moberg K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess s 107.
34 Cassel F (1996) Den reviderade revisorsrollen, s 65.
35 Moberg, K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess, s 111.
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3.1.4 Revisionsberättelsen

En revision betraktas som slutförd när revisorn har gjort sin avrapportering. Den sker i form 

av en revisionsberättelse som lämnas till bolagsstämman. Om revisorn bedömer att 

årsredovisningen avviker från gällande lagar eller om den strider mot god redovisningssed 

måste det framgå av revisionsberättelsen. Revisionsberättelserna kan delas in i två kategorier, 

rena och orena. Den första ges oftast i en standardiserad utformning medan den senare, som 

innehåller anmärkningar eller påpekanden, får formuleras olika från fall till fall.36 För att 

hjälpa läsaren av revisionsberättelsen att upptäcka eventuella anmärkningar så ska alla 

formuleringar som avviker från standardutformningen vara markerade med kursiv text. En ren 

revisionsberättelse kan vara ett bra underlag för att bekräfta att informationen i årsberättelsen 

är trovärdig.  En oren revisionsberättelse kan utgöra en viktig varning till aktieägare som 

överväger att investera mer pengar i bolaget. Den kan också göra det svårare för företaget att 

låna pengar från bank.37

3.1.5 Fel och anmärkningar i revisionsberättelser 

Man kan dela upp de vanligaste felen som görs i företags redovisning i två huvudgrupper: 

avsiktliga och oavsiktliga fel. Båda dessa kan delas upp i tre undergrupper: materiella fel, 

periodiseringsfel och formella fel.38

3.1.5.1 Avsiktliga fel 

Materiella fel, med materiella fel menar tillgångsförluster, bland dessa hittar vi förskingring 

av tillgångar som inte har blivit bokförda, förskingring av bokförda tillgångar utan att de har 

krediterats och förskingring av bokförda tillgångar som har krediterats felaktigt. 

Periodiseringsfel eller balansförfalskning betyder att man felaktigt tar upp tillgångar i 

balansräkningen som man i själva verket inte har, att man över- eller undervärderar tillgångar 

eller skulder samt att befintliga skulder inte nämns i balansräkningen. Formella fel eller 

informationsfel uppstår när man har vilseledande rubriker i balans- och resultaträkningen, när 

viktig information har utelämnats från förvaltningsberättelsen och noter och när man 

publicerar oriktiga uppgifter med syftet att vilseleda.39

                                               
36 Cassel F (1996) Den reviderade revisorsrollen, sid76
37 ibid s 54
38Johansson, Nyström, Rydström  (1987) Revision, Kontroll, Effektivitet, Utveckling. s 14
39ibid s 14
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3.1.5.2 Oavsiktliga fel

Materiella fel såsom att vård, förvaltning och bevakning av företagets tillgångar sker på ett 

otillfredsställande sätt, att man har dålig uppsyn över företagets intäkter och kostnader vilket 

leder till onödiga utgifter och förlorade intäkter, bristande försäkringsskydd.  Oavsiktliga 

periodiseringfel är fel som påverkar företagets rörelseresultat så att det ser bättre ut än det i 

själva verket är. Det kan bero på för lågt värderade skulder eller för högt värderade tillgångar 

eller felaktig periodisering av inkomster och utgifter. Det kan också vara fel som påverkar 

företagets rörelseresultat så att det ser sämre ut än det i själva verket är. Detta kan i sin tur 

bero på för högt värderade skulder, för lågt värderade tillgångar eller felaktig periodisering av 

inkomster och utgifter. Formella fel kan vara att man inte följer bokföringslagen, genom att 

man saknar verifikat eller andra formella avvikelser som felaktig eller utelämnad information 

i årsredovisningen till exempel felaktig registrering av styrelse, felaktiga fondavsättningar.40

3.1.6 Going-concern

Normalt upprättas alltid årsredovisningen med antagandet om företagets fortlevnad. Om 

revisorn upptäcker att det är fara för företagets fortlevnad måste han lämna ett going-concern 

utlåtande i revisionsberättelsen. Enligt en spansk studie där banker fick påvisa vilka 

uttalanden i revisionsberättelsen som mest påverkade deras kreditbeslut svarade de flesta att 

uttalandet om företagets fortlevnadsförmåga var viktigast. En annan viktig anmärkning ur 

kreditgivarens synpunkt var enligt studien anmärkning om företagets skyldighet att betala 

skatt och avgifter. 41

3.1.7 Tidigare undersökningar om anmärkningar 

I tidskriften Balans som utges av FAR SRS har de beskrivit anmärkningarna i 

revisionsberättelser. De hävdar att de flesta felen rättas efter påpekande från revisorn. De tre 

mest förekommande anmärkningarna år 2006 var att det egna kapitalet var förbrukat mer än 

hälften, att bolaget inte har betalat skatter och avgifter på ett korrekt sätt, att årsredovisningen 

lämnats in för sent.42 Anmärkningen att det egna kapitalet är förbrukat till mer än hälften kan 

få ödesdigra konsekvenser. Bolaget är enligt Aktiebolagslagen då skyldigt att upprätta en 

                                               
40  ibid s 14-15
41

Gómez-Guillamón (2003) The usefulness of the audit report in investment and financing decisions,
Managerial Auditing Journal 18/6/7 2003
42 Skogh B & Brännström D (2007)  De flesta felen rättas efter påpekande från revisorn Balans 12/2007 s 21
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kontrollbalansräkning.43 Sker inte detta kan det leda till att styrelseledamöterna blir personligt 

betalningsansvariga för bolagets förpliktelser.

I Balans finner vi även en undersökning från 1995 där de undersöker frekvensen av orena 

revisionsberättelser hos svenska aktiebolag år 1992. Antalet orena revisionsberättelser 

uppgick då till 12,5 % vilket ansågs vara en hög siffra, det höga antalet revisionsberättelser 

med anmärkningar förklarades med att Sverige då befann sig mitt i en lågkonjunktur. 1997 

gjorde de en likadan undersökning som avsåg år 1996 som var ett år som präglades av 

högkonjunktur. Resultatet de fick var förvånande, trots att det rådde högkonjunktur så var det 

hela 12,3 % av bolagen som hade oren revisionsberättelse. I hela undersökningen var 

medeltalet anställda 16 stycken men ibland de bolagen som hade oren revisionsberättelse var 

medeltalet 3,5 stycken, oren revisionsberättelse var alltså vanligast bland de allra minsta 

bolagen. Författarna menar att en förklaring till att andelen orena revisionsberättelser 

fortfarande var så hög trots högkonjunkturen kan vara att antalet skadeståndsprocesser mot 

revisorer har ökat och att de därmed är mer benägna att ge en anmärkning för att skydda sig 

mot skadeståndsanspråk.44

2007 genomförde Skatteverkets södra region en undersökning avseende orena 

revisionsberättelser. De undersökte 1447 stycken orena revisionsberättelser och fann en rad 

olika anmärkningar (en revisionsberättelse kan innehålla mer än en anmärkning).  Hos 508 

bolag hade inte årsredovisningen lämnats in i rätt tid. 627 stycken hade anmärkningar 

avseende det egna kapitalet. 587 stycken hade inte betalat skatter m.m. i rätt tid. 252 stycken 

avsåg värderings- eller periodiseringsfrågor.45

Enligt en finsk studie avseende stora företag som är noterade på Helsingforsbörsen är företag 

som har låg vinst och hög skuldsättning mer benägna att få en anmärkning än andra. Risken 

att få en anmärkning ökade i takt med att företagens soliditet och antal anställda sjönk. 

Studien visade att tröskeln för att få en anmärkning är hög. Företagen med anmärkningar 

skilde sig markant från dem utan. Enligt studien var det bara en väldigt allvarlig ekonomisk 

situation som ledde till en anmärkning.46

                                               
43 AktiebolagsLagen 25 kap 13§
44 Hasselberg S och Kehrer M (1997) Större andel orena revisionsberättelser 1996 än 1992 Balans nr 11
45 SOU 2008:32
46 Laitinen E Laitinen T (1998) Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies The 
European Accounting Review 7:4
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3.1.6 Revisionsberättelse i kontantbranschen

Att göra revision i kontantbranschen kan vara både svårt och komplext. Kammaråklagare Stig 

Åström vid Ekobrottsmyndigheten anser att revisorn bör ägna kassaapparaterna större 

uppmärksamhet vid revision i restaurangbranschen. I ett restaurangprojekt i Stockholms län 

framkom det att trots att flera grundläggande principer för bokföring av kontanta 

affärshändelser hade försummats så hade inte revisorn reagerat. 2006 utredde 

Ekobrottsmyndigheten brottsmisstankar om grova skattebrott och bokföringsbrott i 120 

anmälda företag som har bedrivit restaurangverksamhet i Stockholms län. I samtliga fall utom 

ett har bolagens valda revisorer lämnat rena revisionsberättelser för samma tid. Av 

förundersökningen har framkommit konstaterade manipulationer av kassaregistren, svarta 

inköpsfakturor. Bokföringsfel som har hittats är att ingen kassabokföring har upprättats, 

kassakontot har visat orimliga behållningar eller stora negativa saldon. När man har granskat 

revisorns handlingar har det visat sig att anteckningar om granskningsinsatser saknas när det 

gäller hanteringen av bolagets kontanter eller kassaregister. Däremot kan det finnas en utförlig 

dokumentation över granskningen av andra poster i resultat- och balansräkningen.47

Revisorsnämnden har ställt frågan om revisorn har möjlighet att genomföra en granskning av 

inkomstredovisningen med den inriktning och omfattning som god redovisningssed kräver. 

Ibland förekommer det att revisorn gör uttalanden med reservation till exempel:

”... Företagets försäljning är till övervägande delen kontantförsäljning. I företaget fanns inga 

system som gjorde det möjligt att kontrollera denna försäljning. Det fanns heller inte några 

andra granskningsåtgärder som jag kunde vidta for att få betryggande säkerhet för att all 

kontantförsäljning var korrekt redovisad

Begränsningarna i möjligheterna att utföra revision gör att jag inte kan uttala mig om 

behovet av eventuella justeringar som skulle bli nödvändiga om jag hade kunnat granska 

bokföringen fullständigt och riktigheten när det gäller kontantförsäljning. Bortsett från 

eventuella effekter av sådana justeringar är årsredovisningen upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i 

enlighet med god redovisningssed i Sverige....”48

För att underlätta revisionen i kontantbranschen har FAR SRS utvecklat en checklista för 

granskning av kassaregister. Listan börjar med grundläggande information om företaget och 

                                               
47 Åström S (2005) Kan vi lita på restaurangrevisionen? Balans nr 3 s 43-46
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fortsätter sen med frågor om kassaregistersystemen och rutinerna kring kassahanteringen. De 

har även arbetat fram en handledning om revision av företag i kontantbranschen.49

År 2010 börjar Lagen om kassaregister att gälla. Då blir det obligatoriskt för alla 

näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning att registrera försäljningen i 

ett certifierat kassaregister. Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom 

kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter 

ökar.50 Den kommer även att underlätta för revisorerna när det ska granska branschen.

3.1.7 Revisionsberättelse och skatteverket 

Enligt 9 kap 37 § ABL ska en revisor genast sända en kopia av revisionsberättelsen till 

Skatteverket om verkställande direktören eller en styrelseledamot brutit mot aktiebolagslagen, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Vidare ska en kopia av 

revisionsberättelsen sändas till Skatteverket om den innehåller uttalanden om att 

årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 

årsredovisning. Detta ska även ske när en styrelseledamot eller verkställande direktören inte 

bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget eller att bolaget försummat en skyldighet som 

avses i 9 kap. 34 § 1-3 aktiebolagslagen. Det kan vara att bolaget inte i rätt tid betalat skatter 

och avgifter eller att skattedeklaration inte har inlämnats. Syftet är att beskattningssystemet 

fungerar på ett effektivt sätt och att de skattskyldiga inte skaffar sig obehöriga skattekrediter 

på det allmännas bekostnad genom att dröja med betalningen eller underlåta att betala skatter 

och avgifter.51 Skatteverket motiverar kravet med att sända in orena revisionsberättelser med 

att de har ett befogat intresse av att få kännedom om att en revisor har avlämnat en oren 

revisionsberättelse. I förarbetena sägs att de orena revisionsberättelserna fyller en funktion i 

och med att de påvisar företag med bristfällig redovisning, men att det krävs djupare 

granskning för att avgöra om anmärkningen har någon skattemässig betydelse. En oren 

revisionsberättelse kan i sig eller tillsammans med andra signaler utgöra skäl för Skatteverket 

att granska företaget närmare.52

                                                                                                                                                  
48 Raspe G & Larsson L-G (2006) Revisionsberättelse i bolag med kontantförsäljning Balans 2006 nr 6-7
49FAR SRS Komplett,  http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/folng-
customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN83685@@RTN83699@@RT
N83701&searchResultId=1426716336_1259761468834#top [Hämtad 2009-12-02]
50http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister/lagenomkassaregister.4.69ef368911e1304a62
580008655.html ,[ hämtad 2009-11-17]
51 Prop. 1984/85:30 s.10
52 Prop 2001/02:25 s.95
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3.2 Intressentmodellen

Syftet med den externa redovisningen är att förmedla information om ett företags ekonomi. 

Informationen bör vara användbar som underlag för beslut som görs av olika intressenter.53

Den viktigaste intressenten är investeraren det vill säga aktieägaren. Genom att följa de 

finansiella rapporterna kan han välja om han vill fortsätta investera pengar i företaget eller 

inte, han får en bild av hur företaget är skött. Även kreditgivaren har behov av information 

framför allt för att bedöma om företaget har möjlighet att betala räntor och amorteringar så att 

det inte hamnar på obestånd. Kreditgivare kan även ha klausuler i lånekontrakt så kallade 

”debt convenants” som ger dem möjlighet att säga upp en kredit eller att omförhandla 

villkoren om det visar sig att variabler som påverkar värdet utvecklar sig i en negativ 

riktning.54 Kreditgivare en intressentgrupp som har stor användning av revisionsberättelsen. 

Enligt en spansk studie påverkar utfallet av revisionen kreditgivarna starkt när de ska avgöra 

om ett företag ska beviljas en kredit eller ett lån.55 Leverantörerna är mest intresserade av 

företagets förmåga att betala sina förpliktelser inom en relativt snar framtid dvs. likviditeten.56

Kunderna vill få en bild av företagets förmåga att överleva på lång sikt särskilt om de 

förväntar sig en långvarig relation med sin leverantör. Framför allt gäller det när de förväntar 

sig att en leverantör ska kunna utföra garantiarbete på varor och maskiner som de har köpt in. 

Även tillgång på eventuella reservdelar i framtiden är viktig. Det kan bli dyrt för kunden 

plötsligt byta leverantör och system om den tidigare leverantören hamnar på obestånd.57

Anställda och fackföreningar är intresserade av företagets förmåga att betala ut löner och 

andra förmåner. Om företaget hamnar på obestånd kan det drabba de anställda hårt i form av 

arbetslöshet. Det finns en rad statliga myndigheter som vill ta del av företagets finansiella

rapporter. Skattemyndigheten är en av dem.58

                                               
53 Sundgren, Nilsson & Nilsson, (2009) Internationell Redovisning, sid 20
54 Ibid s 24
55 Gómez-Guillamón, (2003) The usefulness of the audit report in investment and financing decisions, 
Managerial Auditing Journal 18/6/7
56 Sundgren, Nilsson & Nilsson, (2009) Internationell Redovisning, sid 25
57Ibid s 25
58 Sundgren, Nilsson & Nilsson, (2009) Internationell Redovisning, sid 26
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Figur 1 Företaget och dess intressenter.

Den ekonomiska informationen som vänder sig till företagens intressenter är av avgörande 

betydelse för ett väl fungerande näringsliv. Det är av stor vikt att det finns förtroende till

informationen som företagen lämnar. Syftet med revisionen är att tillhandahålla en granskning 

av informationen och skapa det nödvändiga förtroendet för den. Det är därför otroligt viktigt 

att företagets intressenter kan lita på att revisionen utförs av revisorer som är oberoende.59

3.3 Agentteorin

Agentteori handlar om ”moral hazard” problemet, dvs. hur olika avtal kan utformas för att ge 

en part incitament att agera i en huvudmans intresse och att maximera avtalsparternas 

välfärd.60  Enligt agentteorin anlitas företagsledare, s.k. agenter, för att utföra vissa uppgifter 

för ägares räkning. Ägarna s.k. principaler skriver kontrakt med företagsledarna för att de ska 

utföra ett arbete som de sedan får ersättning för. Mellan dessa uppstår en intressekonflikt. Det 

hävdas att företagsledare i första hand handlar i eget intresse, att de är nyttomaximerare vilket 

innebär att ägarens avkastning inte per automatik maximeras i bolag med spritt ägande. Att 

företagen är redovisningsskyldiga är något som underlättar, i och med detta offentliggörs 

händelserna och ägaren, principalen får därmed ta del av hur agenten har förvaltat sitt 

                                               
59 Moberg  K (2006) Bolagsrevisorn, oberoende ansvar sekretess, s 79
60 Sundgren, Nilsson & Nilsson (2009) Internationell Redovisning s 43
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uppdrag.61 När det gäller små företag är det färre intressenter och investerare som berörs av 

den information som revisorn ska säkra. Det beror på att små aktiebolag ofta är ägarledda 

varför agenten och principalen enligt agentteorin blir samma person. För ett litet bolag kan 

kostnaden för revision relativt sett medföra större kostnader än för ett stort bolag. Om de är 

ägarledda ser de heller inte den stora nyttan med revision, det kan därför troligtvis finnas färre 

incitament för dem att till punkt och pricka följa de lagar och normer som finns angående 

redovisning. Detta kan vara en av anledningarna till att små bolag erhåller större andel orena 

revisionsberättelser jämfört med stora bolag.62 Ett annat problem inom agentteorin är 

revisorernas svårigheter att uppfylla målet som oberoende granskare och att samtidigt leva 

upp till sina skyldigheter gentemot investerare och övriga intressenter. Det framträder ett 

principalagent förhållande mellan företagets investerare som vill ha rätt information om hur 

det går för företaget och revisorerna som ska se till att informationen som företagsledningen 

levererar överensstämmer med verkligheten. 63

3.4 Yoke-Kai Chans  och Terry S.  Walters tidigare studier

Yoke-Kai Chan och Terry S. Walter har skrivit en artikel där de undersöker hur de finansiella 

förhållandena i singaporianska börsnoterade företag som fått sin första revisionsberättelse 

med anmärkning i ser ut. Artikelförfattarna har skapat och testar hypoteser som undersöker de 

kostsamma system som impliceras av de krav på kvalifikationer som ställs på både revisorn 

och klienten. Resultatet av undersökningen visar att de företag som mottar  

redovisningsrapporter med anmärkningar i, är betydligt mindre lönsamma, har lägre likviditet 

och att skuldsättningsgraden hos dessa företag ökar.64  

Man har även kunnat påvisa att om revisionsberättelsen har anmärkningar så ökar 

sannolikheten för att revisorn kommer att förlora sin kund. Medan om en ren 

revisionsberättelse utfärdas så ökar sannolikheten för att revisorn får stå till ansvar inför ägare 

och andra intressenter.65

3.4.1 Soliditeten/ Skuldsättningsgrad 

                                               
61 Öhman  P (2006) Perspektiv på revision:tankemönster, förväntningsgap och dilemman, s 22 
Doktorsavhandling, Universitetstryckeriet i Sundsvall.
62 Samtal med Mikael Eklund, Indatachef UC 2009-11-27.
63 Öhman  P s 28.
64 Chan, Walter (1996) Qualified audit reports and costly contracting, s 37
65 Ibid s 38
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Desto högre skuldsättningen är hos ett företag desto högre är företagets finansiella risk. 

Revisorn har incitament för att vara mer vaksam i sitt uppdrag när den finansiella risken hos 

ett företag ökar. Enligt tidigare studier reagerar revisorerna när en klients risk ökar. De 

besvarar den ökade risken genom att öka sina ansträngningar i och med detta ökar 

sannolikheten för att revisorerna kommer att hitta eventuella felaktigheter. Den ökade 

granskningen leder till att revisionen blir mer exakt. Klientens redovisning och rapportering 

kommer att granskas noggrannare så eventuella felaktigheter troligtvis kommer att 

upptäckas.66 När soliditeten sjunker, dvs. när skulderna i ett företag stiger och utgör en allt 

större del av det totala kapitalet och när kostnaderna för dessa skulder stegras då ökar 

samtidigt företagsledningens intresse för vilka redovisningsmetoder som används, för att 

kunna undvika extra kostnader. Ett exempel på detta är att man kan byta redovisningsmetoder 

för att uppnå ett lånevillkor, ett så kallat debt covenants. Det innebär att man har villkor i sitt 

lånekontrakt för hur lågt resultatet, soliditeten eller något annan finansiellt mått får sjunka 

innan kreditgivaren tar tillbaka lånet.  Det är inte säkert att de förändrade 

redovisningsmetoderna leder till en anmärkning direkt men om den finansiella utvecklingen 

för företaget fortsätter att avta, kan det bli att svårare att hitta legitima redovisningslösningar 

som samtidigt gör att företagets lånevillkor uppnås.67 Författarna har kommit fram till att 

företag som fått anmärkningar har en signifikant lägre soliditet.68

3.4.2 Likviditeten 

Balanslikviditet, current ratio, omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, 

används som ett mått på likviditet.

Likviditeten används som ett mått på företagets förmåga att uppfylla sina kortsiktiga 

betalningsåtaganden. Det är dock ingalunda en perfekt indikator på förmågan att betala sina 

skulder när de förfaller eftersom det kan vara svårt att veta vad som kommer att generera ett 

kassaflöde och vad man har för outnyttjade kreditmöjligheter. Likviditeten finns ofta med i 

olika finansiella rapporter trots dessa begränsningar.69

                                               
66 Ibid s 39
67 Ibid s 39
68 Ibid s 47
69Ibid s 40
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Sannolikheten för att aktieägarna ska hamna i rättstvister ökar när likviditeten sjunker 

eftersom det innebär en högre sannolikhet för att företaget kommer att misslyckas. Chan och 

Walter tar i sin forskning upp att revisorns ökade ansträngningar leder till ökade risker för 

klienten. Man kan beskriva revisorns granskning som en negativ funktion av ett företags 

likviditet. I värsta fall kommer allvarliga likviditetsproblem leda till fortlevnadsproblem, och 

revisorn kan ge ett going concern utlåtande eller andra anmärkningar.70 Chan och Walters 

forskning visar att likviditeten är lägre hos de företag som fått anmärkningar, dock är inte 

skillnaden signifikant.71

3.4.3 Lönsamhet 

Lönsamhet är avgörande för ett företags framtida livskraft. Den kompensation som 

företagsledningen får utgör också ett positivt samband till företagets lönsamhet dock finns det 

vissa belägg som tyder på att företagsledare har incitament att anta de redovisningsmetoder 

som minskar intäkterna (speciellt från USA), för att på så vis även sänka sina skattekostnader 

men det finns inga belägg för att ett sådant beteende i företag i Singapore.72

Man kan se på påståendet att en redovisning med anmärkningar i ökar sannolikheten för att 

lönsamheten kommer att sjunka ur flera perspektiv. Först, sjunkande vinster ökar 

sannolikheten för konkurs. För det andra, med sjunkande vinster är det mer sannolikt att 

företagsledningen sysslar med ”kreativ bokföring” i ett försök att behålla sin ersättning. För 

det tredje, dåligt skötta företag har större risk att få publicitet i samband med konflikter 

mellan aktieägare och företagsledning. För det fjärde, är sannolikheten för tvister mellan 

aktieägare och revisor större när den finansiella lönsamheten hotas. För det femte, riskablare 

kunder kommer sannolikt att ses över mer noggrant, och därför är det större risk att 

revisorerna kommer att lämna anmärkningar för att undvika att förlora eventuella framtida 

tvister.73 Deras undersökningsresultat visar också att lönsamheten är signifikant lägre hos de 

företag som har fått anmärkningar. Man har även hittat bevis för att de fel i redovisningen 

som leder fram till anmärkningar i genomsnitt har funnits i fyra år innan företaget får sin 

anmärkning74.

                                               
70 Ibid s 40
71 Ibid s 47
72 Ibid s 41 
73 Ibid s 41
74 Ibid s 51
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3.4.4 Storlek 

Det finns empiriska studier tyder på att små företag är mer benägna att misslyckas, så 

följaktligen kan man hävda att små företag är mer benägna att få anmärkningar. Men ur en 

revisors perspektiv kan man se på sambandet mellan företagets storlek och orena 

revisionsberättelser ur en annan synvinkel, desto större företag desto större är den potentiella 

förlusten.75  

3.4.5 Ägarförhållanden

Enligt tidigare forskning ökar sannolikheten för att ett företag frivilligt kommer att anlita en 

revisor när  kostsamma upphandlingar genomförs eftersom företagsledningens ägande 

minskar. Detta argument innehar en implicit hävstångseffekt (leverage) av företagets 

konstant. Det har utvecklats en hypotes om den hävstångseffekten som förespår att 

revisorerna kommer att användas oftare när skulderna att öka. Samspelet mellan ägande och 

inflytande är inte testad.76

Desto större andel aktier som ägs av företagsledningen, desto mindre är den potentiella 

kostnaden för ett negativt revisionsutlåtande. Eftersom redovisningsrapporterna, som 

utarbetats av ledningen och som riktade till aktieägarna, alltmer blir förvaltningsrapporter till 

ägarna. Förvaltningsfunktionen är mindre viktig för ett företag där chefer äger en större andel 

av eget kapital.77  Man har även hittat ett samband mellan företag som drivs av ägaren och en 

högre andel anmärkningar i revisionsberättelsen.78

3.4.6 Revisorns identitet 

När revisorn beslutar om han ska lämna en anmärkning eller inte, innebär det en avvägning 

mellan de fördelar och nackdelar som uppkommer för revisorn om han utfärdar en avvikande 

mening. Problemet för revisorerna är den ökade sannolikheten för att förlora kunden om en 

anmärkning lämnas, eller den ökade risken att förlora en möjlig rättstvist om anmärkning inte 

lämnas. Det kan förväntas att desto större revisionsföretag, desto större är varumärket och 

effekterna av ett dåligt rykte kan bli allt större. Dessutom kan stora revisionsbyråer få större 

                                               
75 Ibid s 41
76 Ibid s 42
77 Ibid s 42
78 Ibid s 54
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synergieffekter när de genomför revision och kan då lättare upptäcka att rapportera avvikelser 

jämfört med små revisionsbyråer.79

3.4.7 Förändrade redovisningsprinciper och omvärderade tillgångar

Redovisningsprinciper måste bytas när de principer och riktlinjer som utgör god 

redovisningssed (GAAP) förändras. Sådana förändringar av redovisningsprinciper krävs för 

att ge rättvisande bild i de finansiella rapporterna. Dock förekommer det att företag med 

dåliga ekonomiska resultat kan utnyttja detta och göra ett teknisk byte av redovisningsprincip 

för att förbättra det rapporterade resultatet.80

3.5 Nyckeltal

Nedan har vi gjort en kort sammanfattning av de nyckeltal vi kommer att studera i vår 

undersökning. 

3.5.1 Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som ger uttryck för den finansiella risken. Det kan också sägas vara 

ett mått på företagets förmåga att uthärda förluster. Om förlusternas storlek antas vara 

relaterade till sysselsatt eller totalt kapital, ger soliditeten ett mått på hur länge verksamheten 

kan fortgå innan nettotillgångarna är helt förbrukade.81 Soliditeten anger hur stor del av de 

totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Förändringen av soliditeten 

mellan två år visar normalt om företagets lönsamhet har varit tillräcklig i förhållande till 

tillväxten. Vid mycket snabb tillväxt kan en tillfällig försämring av soliditeten vara 

acceptabel. Dålig tillväxt och försämrad soliditet är däremot en varningssignal.  Soliditeten 

räknas ut genom att man delar eget kapital med det totala kapitalet.82

3.5.2 Kassalikviditet

Kassalikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Kan ett företag inte betala sina 

löpande utgifter så hamnar det snart i stora ekonomiska problem. Formeln för att räkna fram 

kassalikviditeten lyder:

Omsättningstillgångar – varulager/ Kortfristiga skulder

                                               
79 Ibid s 42f
80 Ibid s 43.
81 Smith D Resultat kapital och kassaflöde 2002, s 128.
82 Ibid s 128
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3.5.3 Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital är detsamma som räntabilitet på totalt kapital. Det är ett mått på 

företagets avkastningsförmåga och det visar produktionens effektivitet. Det ger en bild av 

företagets lönsamhet som inte är beroende av det sätt på vilket det är finansierat, d.v.s. ett 

mått som är oberoende av andelen skulder respektive eget kapital.83  Avkastning ska ge bidrag 

till både långivare och aktieägare och på lång sikt är det av betydelse att avkastningen 

överstiger den ränta företaget betalar på lånat kapital, skuldräntan. Formeln är: Resultat efter 

finansiella intäkter/Värdet av tillgångarna enligt balansräkningen(balansomslutningen)

3.5.4 Årets Resultat före avskrivningar

Detta resultat är det första man hittar i resultaträkningen. Siffrorna visar resultat innan några 

justeringar har gjorts på resultatet. Justeringar som görs kan vara till exempel avskrivningar.

                                               
83 Ibid s 124
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4 Empiri

4.1 Resultat nycketal 

Soliditeten

Undersökningen visar att mellan 2007 och 2008 har soliditeten minskat hos 65 stycken, av de 

företag med rena revisionsberättelser det vill säga 54,2 %. Hos de företag med orena 

revisionsberättelser har soliditeten minskat hos 70 stycken vilket utgör 58,3  %.

Årets Resultat före avskrivningar

Hos bolagen med rena revisionsberättelser har 66 stycken, 55 %, försämrat sitt resultat 2008  

jämfört med föregående år. Motsvarande siffra hos bolagen med orena revisionsberättelser är 

60 stycken alltså 50 %.

Kassalikviditet

Kassalikviditeten har minskat från år 2007 till 2008 hos 63 stycken, 52,5 % av de bolagen 

med ren revisionsberättelse. I den andra gruppen, de med orena revisionsberättelser har 

kassalikviditeten minskat hos 61 bolag vilket utgör 50,8 %.

Årets avkastning av totalt kapital

Avkastningen av totalt kapital har minskat hos 70 stycken 58,3 % av bolagen med rena 

revisionsberättelser. Motsvarande siffra hos bolagen med orena revisionsberättelser är 64 

stycken, 53,3%. 

2 av våra företag i urvalet med rena revisionsberättelser år 2007 gick i konkurs under 2008. 

Det kan jämföras med 9 av de med orena revisionsberättelser. I sammanhanget kan vara värt 

att nämna att endast i endast två av fallen hade revisorn uttryckt oro över företagets framtida 

fortlevnad så kallat going-concern utlåtande.
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Figur 2 Översikt över skillnaden mellan rena och orena revisionsberättelser.

4.2 Resultat anmärkningar

För att få en uppfattning om hur vanligt det är med anmärkningar eller påpekanden hos 

aktiebolag så har vi kontaktat Upplysningscentralen. Enligt Mikael Eklund, indatachef hos 

UC så fick de in 318 000 bokslutsrapporter (inklusive koncernbokslut) år 2006. Av dessa 

hade 41500 stycken anmärkningar eller påpekanden från revisorn. Det motsvarar cirka 13 %. 

Här följer en översikt i procentsats av fördelningen över de vanligaste anmärkningar vi fann 

vid vår undersökning, observera att ett företag kan få flera sorters anmärkningar i samma 

revisionsberättelse.
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Figur 3 Översikt över vilka anmärkningar som är vanligast.

Anmärkningen som rör oklarheter inom kassahanteringen finner vi extra intressant och anser 

att den är typisk för bolag inom kontantbranschen. Hos våra bolag hade ca 11 % tveksam 

kontanthantering. I flertalet revisionsberättelser med den anmärkningen hade revisorn gjort 

uttalanden med reservationer liknande de som vi skrev om i avsnittet om revisionsberättelser i 

kontantbranschen. 
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5 Analys

Det resultatet vi fått i fram i vår undersökning stämmer inte alls överens med vad vi hade 

förväntat oss. Vi trodde att vårt undersökningsresultat skulle bli relativt likt de resultat som 

Chan och Walter fått i sin forskning. När det gäller antalet orena revisionsberättelser i 

förhållande till de rena kom vi i vår undersökning fram till att 32 % av aktiebolagen i 

restaurangbranschen med 5-10 anställda hade en anmärkning. Genomsnitt för samtliga 

aktiebolag i riket var år 2006 endast 13 %. Flera tidigare studier visar att det är vanligare med 

anmärkningar i små bolag med få anställda det stämmer bra in på vårt resultat. 

5.1 Soliditeten

Förändringen av soliditeten hos de företag som vi har undersökt skiljer sig marginellt mellan 

de företagen med rena och de med orena revisionsberättelser. Bland dem som hade rena 

revisionsberättelser hade soliditeten sjunkit hos 54,2% vid nästa års årsredovisning. Hos 

företagen med anmärkningar var minskningen av soliditeten istället 58.3%.      

Resultatet av Chan och Walters forskning visar att det finns ett signifikant samband mellan 

låg soliditet och orena revisionsberättelser. Anledningen till detta enligt dem är att revisorn 

ökar sina insatser och sin noggrannhet i takt med att den finansiella risken ökar (risken ökar 

när företaget finansieras till allt större del av lånade pengar). 

Vi tror att vårt undersökningsresultat kan vara påverkat av den bransch vi valt att undersöka. 

Som vi nämnt tidigare är restaurangbranschen speciell. Den är en av de branscher där det 

förekommer mycket svarta pengar och staten undanhålls stora belopp.84 Det är inte alla 

revisorer som vill åta sig uppdrag från restauranger då de kan vara svåra att kontrollera.85  Vi 

misstänker att det kan vara så att de revisorer som granskar denna typ av företag ofta är extra 

noggranna i sin granskning då de vill undvika att drabbas av skadeståndsansvar. Om så är 

fallet kan det förklara varför det är en så marginell skillnad i soliditeten mellan våra två 

undersökningsgrupper.   

                                               
84 Roos R, Svarta löner största skatttefusket – och det är småföretagen som är värst
   Veckans affärer 2005-11-07
85 Hagnell A ,Revisorerna flyr fuskbransch Göteborgsposten 2007-05-06 
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5.2 Kassalikviditeten

Även förändringen i kassalikviditeten skilde sig marginellt mellan våra två 

undersökningsgrupper.  Det visade sig att likviditeten hade sjunkit hos en större andel av de 

företag utan anmärkningar jämfört med dem som hade fått anmärkningar. 52.5% av företagen 

med rena och 50.8% orena revisionsberättelser hade lägre likviditet ett år senare. 

Enligt Chan och Walter finns ett samband mellan försämrad likviditet och orena 

revisionsberättelse, dock är inte detta samband signifikant. En av de vanligaste 

anmärkningarna som de företag vi har undersökt fått var att de inte hade betalat skatter och 

avgifter i tid. Betalar man inte dessa i tid tror vi att det är sannolikt att man låter bli att betala 

även andra åtaganden i tid också. Detta kan vara en förklaring till likviditeten har försämrats 

mindre oss de företag som fått anmärkningar, eftersom de helt enkelt inte har betala sina 

åtaganden i tid och att de då har kvar mer likvida medel i företaget. 

5.3 Årets resultat före avskrivningar

Av bolagen som hade rena revisionsberättelser hade 55 % ett försämrat resultat 

nästkommande år, hos bolagen med orena revisionsberättelser var siffran 50 %. Än en gång 

visar det sig att de företag som fått anmärkningar går något bättre jämfört med 

kontrollgruppen, dock är det en marginell skillnad.   

Chan och Walters däremot har i sin forskning funnit att det finns ett signifikant samband 

mellan anmärkningar i revisionsberättelsen och ett försämrat resultat.  Man tar upp flera 

faktorer som förklarar varför en försämrad lönsamhet bör leda till fler anmärkningar. Chan 

och Walter har bedrivit sin forskning i Singapore, och även om de inte funnit några belägg för 

det i sin population tar de upp att det i USA finns teorier som ger en motsatt syn på lönsamhet 

och anmärkningar i redovisningen. Där menar man att företagsledarna försöker hålla resultatet 

nere för att på så vis undvika beskattning.  

Vi anser detta skulle kunna vara en förklaring till det förvånande undersökningsresultat vi fått. 

Som vi tidigare tagit upp finns det en del oseriösa företagare inom restaurangbranschen, ett 

tecken på det är lagen om personalliggare och den nya lagen om kassaregister som har skapats 

för att kontrollera företagarna. Om det finns vissa företagare som sysslar med ”kreativ 

bokföring”, anser vi det inte vara så konstigt om de lämnar ett missvisande resultat.    
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5.3 Avkastning på totalt kapital

Än en gång visar det sig att de företagen som fått orena revisionsberättelse i vår undersökning 

går bättre än kontrollgruppen. 58.3% av företagen utan anmärkningar och 53.3% av företagen 

med anmärkningar hade minskat sin avkastning på det totala kapitalet nästkommande år.  

Chan och Walter menar att även storleken på företaget påverkar sannolikheten för att man ska 

få anmärkningar i sin revisionsberättelse. Små företag är mer benägna att få anmärkningar 

men konsekvenserna av anmärkningarna inte lika stora för dem eftersom potentiella förluster 

för olika intressenter inte lika omfattande. 

Vi har i vår undersökning undersökt relativt små företag som bara har mellan 5-10 anställda. 

Vi tror att detta kan spela en stor roll i det oväntade resultat vi fått, eftersom det är små 

företag som inte omsätter så mycket pengar så tror vi inte att leverantörer och andra 

intressenter bryr sig om de får anmärkningar. På så viss kan man förklara varför det har gått 

bättre för företag som fått anmärkningar på tre av fyra punkter. 

Chan och Walter har också visat att det finns ett samband mellan företag som drivs av ägare 

och en högre andel anmärkningar. Detta samband tas även upp i agentteorin, så vi kommer att 

diskutera detta närmare längre fram i analysen. 

Enligt tidigare refererade artikeln av Chan och Walter tyder empiriska studier på att små 

företag är mer benägna att misslyckas och att man då följaktligen kan hävda att små företag är 

mer benägna att få anmärkningar i sin redovisning. Vår undersökning visade som sagt på att 

32 % av bolagen hade orena revisionsberättelser. Detta kan jämföras med uppgiften från UC 

som rapporterar att av de 318000 bokslutsuppläggen som inkom till dem år 2006 hade 41500 

av dem anmärkningar eller påpekanden i sin revisionsberättelse. Det motsvarar cirka 13 %.86

Där stämmer vårt resultat väl överens med det som Chan och  Walter synpunkter

5.4 Anmärkningarna

Resultatet av vår undersökning stämmer väl överens med tidskriften Balans undersökning 

som gjordes 2006. Vår undersökning visade att den absolut vanligaste anmärkningen var att 

årsredovisningen hade lämnats in för sent. Den förekom hos 162 stycken företag. En annan 

ofta förekommande anmärkning var att bolagets egna kapital understeg hälften av det 

                                               
86 Samtal med Mikael Eklund, Indatachef på UC 2009-11-27.
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registrerade aktiekapitalet samt att skatter eller avgifter inte hade betalats in i rätt tid. Dessa 

tre anmärkningar hade också tidskriften Balans i topp. Vidare fann vi anmärkningar om oklara 

värderingar, oklar kassahantering vid kontant försäljning. Den sist nämnda anmärkningen 

försöker staten att åtgärda genom att det enligt Lagen om kassaregister från 1 januari 2010 är 

obligatoriskt för alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning att 

registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister. Syftet med lagen är att skydda seriösa 

företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets 

kontrollmöjligheter ökar.87 Vi har inte hittat någon uppgift om hur vanlig den anmärkningen 

är i allmänt men i och med att restaurangbranschen består mycket av kontanthantering så kan 

vi förstå att just den anmärkningen förekommer relativt ofta. I några fall hade revisorn uttalat 

oro över företagets fortlevnad så kallat going concern utlåtande. Författarna till artikeln i 

Balans menade också att det var mycket sällan det förekom anmärkningar avseende fel i 

bolagets balans- eller resultaträkning, att värderingsfel oftast rättas till följd av påpekanden 

under revisionens gång.88 I vår undersökning hittade vi 22 stycken sådana anmärkningar. Det 

förekom alltså hos 6,6 % av bolagen. Enligt den finska studien vi har nämnt tidigare i 

uppsatsen var det en markant skillnad mellan företagen som hade en anmärkning och de 

utan.89 Vi har inte hittat någon sådan skillnad. Det kan bero på att studien i Finland avsåg 

stora företag som var noterade på Helsingforsbörsen och vår små företag inom 

restaurangbranschen. Det är mindre förekommande med anmärkningar hos stora företag än 

hos små.

5.5 Intressemodellen

Enligt intressemodellen är det aktieägarna som är den viktigaste intressenten när det kommer 

till företagets externa redovisning, eftersom det är de som ska välja om de vill fortsätta 

investera sina pengar i verksamheten eller inte. Detta kan vi koppla till vår undersökning där 

vi har studerat små företag inom restaurangbranschen, som ofta drivs ägaren själv. Om den 

huvudsakliga aktieägaren är den som själv bedriver verksamheten, anser vi inte att det är 

troligt att han kommer sluta investera i sin verksamhet bara på grund av att företaget fått en 

anmärkning i sin årsredovisning. Så vi tror att den bransch vi har valt att undersöka skiljer sig 

                                               
87http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister/lagenomkassaregister.4.69ef368911e1304a62
580008655.html [ Hämtad 2009-11-17]
88 Skogh B & Brännström D, Balans 12/2007 s 21
89  Laitinen E & Laitinen T (1998) Qualified audit reports in Finland: evidence from large companies The 
European Accounting Review 7:4
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från hur det generellt ser ut och att det kan vara det som gjort att vi fått ett så oväntat 

undersökningsresultat. 

Andra viktiga intressenter enligt intressemodellen är kreditgivare, leverantörer, kunder och 

anställda. Kunder intresserar sig för företagets finansiella ställning om de planerar att ha en 

långvarig relation till företaget, t.ex. för att kunna få garantiarbeten, reklamationer med mera 

utfört. Detta är inget som påverkar kunderna till en restaurang där varje specifik relation 

mellan kunden och restaurangen avslutas så fort kunden har ätit upp sin måltid och lämnar 

restaurangen. Kunden kan inte återkomma efter ett halvår och klaga på måltiden. Om kunden 

är nöjd med restaurangen så fortsätter den att besöka den, på så vis kan man förklara varför 

dessa företag påverkas mindre av att få en oren revisionsberättelse. Vi tror att leverantörerna 

fortsätter att leverera till restaurangen så länge som de får betalt för sina leveranser. I 

restaurangbranschen rör dig sig oftast om mindre belopp därför tror vi inte att anmärkningar i 

revisionsberättelsen har så stor betydelse när det gäller dem. Kreditgivarna kan nog påverkas i 

viss mån särskilt om restaurangen ska ansöka om nya lån och krediter. Inom 

restaurangbranschen råder det hög omsättning av personal, de är ofta timanställda och en stor 

del av personalen är under 30 år. Vi tror inte att en anmärkning i revisionsberättelsen påverkar 

de anställdas beslut om att arbeta kvar eller inte.    

5.6 Agentteorin 

Agentteorin handlar till stor del om den intressekonflikt som finns mellan ägare och 

företagsledning. Som vi tidigare nämnt har vi undersökt små företag inom 

restaurangbranschen som ofta drivs av ägaren själv. I en sådan situation är ägaren och 

företagsledaren samma person och givetvis kan det inte finnas någon konflikt mellan dem.

Enligt agentteorin finns det färre incitament för små företag, som har samma ägare och 

företagsledare, att följa de normer och principer som styr redovisningen. Detta kan vara 

förklaringen till varför det är vanligare med anmärkningar hos denna typ av företag.  Här 

tycker vi oss se en tydlig koppling till vår undersökning. Vi misstänker att det kan vara så att 

effekterna av anmärkningar kan bli mindre för dessa företag, jämfört med stora bolag, då 

företagets intressenter vet att de inte har lika starka incitament att inte få anmärkningar. 

Möjliga anledningar till att vi fått detta oväntade undersökningsresultat kan vara att vi bara 

har jämfört företagens resultat ett år efter att de fått sin anmärkning. Det kan vara så att det 

behöver gå längre tid innan man kan se de slutgiltiga effekterna som en anmärkning kan ge. 
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Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska för aktiebolag vara inlämnad till Bolagsverket 

senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.90 Eftersom det tar en viss tid innan företaget 

lämnar in sin årsredovisning från räkenskapsårets slut, kan det vara så att olika intressenter 

inte fått ta del av informationen i årsredovisningen förrän större delen av det nya året har 

passerat. Självklart kan inte intressenterna bli påverkade av informationen innan de fått ta del 

av den. 

Ett skäl till att vi inte fick de resultaten som vi hade förväntas oss kan också vara det faktum 

att Sverige sedan en tid tillbaka befinner sig i en lågkonjunktur och i en global finanskris. I 

dåliga tider är restaurangbesök något som allmänheten i först hand drar in på. Det finns 

mycket pengar att tjäna genom att istället ta med sig egen matlåda. Många företag har också 

sparat in på sina representationsbjudningar och väljer kanske något enklare som kostar mindre 

pengar. Minskningen av besökare har tvingat flera restauranger att sänka sina priser för att 

locka till sig folk. Detta leder till lägre inkomster men utgifterna är detsamma. Det som talar 

emot detta är undersökningen från tidskriften Balans år 1997. Där fann de ingen skillnad 

mellan lågkonjunktur och högkonjunktur utan de trodde istället att den fortsatt höga andelen 

orena revisionsberättelser berodde på att revisorerna hade blivit försiktigare i och med att det 

har blivit allt vanligare med skadeståndsanspråk emot dem.91  Det kan även vara så att 

resultatet blivit påverkat av strukturella fel i vår urvalsprocess, när vi tog ut varannan oren och 

var femte ren årsredovisning i vår population.  Dock tror vi att det är väldigt osannolikt att 

vårt resultat beror på detta.

                                               
90 ÅRL 8 kap 6§
91 Hasselberg S och Kehrer M (1997) Större andel orena revisionsberättelser 1996 än 1992 Balans nr11/1997
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6. Slutsats

Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen var att undersöka om aktiebolag i 

restaurangbranschen med orena revisionsberättelser klarade sig sämre än de med rena 

revisionsberättelser. Finns det något samband mellan orena revisionsberättelser och 

försämring av ett bolags nyckeltal? Slutsatsen av vår studie är att det inte finns något 

samband. Aktiebolag inom restaurangbranschen med 5-10 anställda påverkas inte nämnvärt 

under kommande år av att de fått en oren revisionsberättelse. Åtminstone påverkas inte 

företaget under det första året efter de fått sin anmärkning.     

Ett delsyfte var att kartlägga vilka anmärkningar som var ofta förekommande i branschen. Vi 

fann att de vanligaste var att årsredovisningen hade lämnats in för sent, att skatter och avgifter 

inte hade betalats in i rätt tid och att mer än hälften av det egna kapitalet var förbrukat. Här 

skiljer sig inte restaurangbranschen från bolag i övrigt. En anmärkning som skilde sig år var 

att den att det rådde oklarheter kring kassahanteringen. Vi drar slutsatsen att då det 

förekommer mycket kontanthantering i denna bransch faller det sig naturligt att det anmärks 

på detta. 

6.1 Avslutande diskussion

Vi tror att vårt undersökningsresultat går att applicera på företag i andra branscher som 

bedriver relativt småskalig verksamhet, där ägaren och företagsledaren är samma person och 

där det förekommer kontanthandel.  Exempel på sådana företag kan vara butiker och frisörer. 

Vi har i genomförandet av denna uppsats använt oss av den kvantitativa metoden när vi har 

studerat företagens årsredovisningar. Vi anser att detta är den bäst lämpade metoden för att 

svara på vår problemformulering. Dock skulle vi tycka att det vore intressant att se vilket 

resultat man skulle få om man gjorde om undersökningen, och istället jämförde hur det gått 

för företagen som fått anmärkningar inte bara ett år efter anmärkningen utan även 2-5 år 

senare. Vårt undersökningsresultat visar att en anmärkning inte påverkar dessa företag i någon 

större utsträckning, så det vore intressant att se om det är så anmärkningar faktiskt ger 

konsekvenser men att det tar längre tid än ett år innan dessa visar sig.  

I samband med slutsatsen av denna uppsats anser vi det aktuellt att nämna att revisionsplikten 

för små och medelstora företag kommer att avskaffas år 2010. Vi tror inte att ägarna till våra 

företag kommer att påverkas så mycket av detta då styrelsen, VD:n och ägaren ofta är samma 

person. Flera menar dock att det finns en risk med avskaffandet. Ekobrottsmyndigheten 
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fruktar att fler företag kommer att hamna hos dem, både på grund av oaktsamhetsbrott och 

uppsåtliga brott och samarbetet mellan ekobrottsmyndigheten och revisorer för att 

uppmärksamma generella brister som ger upphov till misstanke om brott försvinner.92

6.2. Förslag till fortsatt forskning

Det vore intressant att se vilken effekt införandet lagen om kassaregister kommer att få för 

företagen som hanterar mycket kontanter. Kommer den att påverka deras resultat? Vidare 

skulle man kunna undersöka om det skiljer sig något beroende på vilken revisor företaget har, 

påverkar storleken på revisorfirman antalet anmärkningar? Finns det några geografiska 

skillnader? Vi undrar också vad avskaffandet av revisionsplikten kommer att medföra för små 

företag. Kommer de att fortsätta att välja att låta sig granskas och har detta val någon 

koppling till resultatet? 

                                               
92 Halling Pernilla Revision i små företag: Revisionen fyller en viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten 
Balans nr 5/2005
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