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Problem: Is there significantly more common for companies that have received a note in the 
audit report to go out of business compared to those companies who have not received a note? 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate whether it is significantly more common 
for companies that have received a qualified audit report to go out of business compared with 
those companies who have received a clean audit report? 
 
Methodology: The thesis hypothesis tested using chi-square tests dealing with results from 
the quantitative data consisting of the audit reports that been collected. The tests is based on a 
comparison between two sample groups, a study group and a control group. 
 
Theoretical perspectives: The essays theoretical basis intends to build a theoretical 
foundation for the studys analysis. The framework deals with laws, theories (economics and 
sociology) and models (stakeholder model and the severity scale) concerning auditing. 
Previous research on the subject will also be illustrated in this section. 
 
Empirical findings: The empirical section presents a summary of the selection process 
followed by tables with aggregated data and a further explanation of the outcome of the data. 
 
Result & Conclusion: The results demonstrate that there is a clear significant relationship 
between that a company receives a qualified audit report and that the business is discharged 
by bankruptcy. The results of the study group shows that the largest share of the companies 
that have gone out of business or is being wound up doing this are doing it in the form of a 
bankruptcy and a bankruptcy commenced. For the control group, however, bankruptcy is the 
least common reason for a company disposed of its business. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sammanfattning 
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Program/kurs  Ekonomie Kandidatprogrammet, Företagsekonomi C, 

Kandidatuppsats 15 poäng, VT - 2012 
Författare             Sabina Hedlund & Karolina Lövström 
Handledare             Bengt Lindström & Jurek Millak 
Nyckelord     Oren revisionsberättelse, ren revisionsberättelse, konkurs, 

samband, anmärkning 
 
Problem: Är det signifikant vanligare att företag som har fått en anmärkning i 
revisionsberättelsen går i konkurs jämfört med företag som inte har fått en anmärkning? 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det är signifikant vanligare att företag som har 
fått en oren revisionsberättelse går i konkurs jämfört med företag som har fått en ren 
revisionsberättelse? 
 
Metod: Uppsatsens hypotes prövas med hjälp av chi-tvåtester som behandlar resultat från de 
kvantitativa data som tagits fram bestående av revisionsberättelser. Testerna grundar sig i en 
jämförelse mellan två urvalsgrupper, en studiegrupp och en kontrollgrupp. 
 
Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska underlag har för avsikt att bygga en teoretisk 
grund för studiens analys. Referensramen behandlar lagar, teorier (nationalekonomi och 
sociologi) och modeller (intressentmodellen & allvarlighetsskalan) som berör ämnet revision. 
Även tidigare forskning rörande ämnet belyses i detta avsnitt. 
 
Empiri: Empiriavsnittet redovisar en sammanfattning av urvalsprocessen följt av tabeller med 
sammanställd data samt en bredare förklaring av utfallet. 
 
Resultat & Slutsats: Studiens resultat visar att det existerar ett tydligt signifikant samband 
mellan att ett företag får en oren revisionsberättelse och att verksamheten avslutas genom 
konkurs. Resultatet från studiegruppen visar att den största andelen av de företag som har 
avvecklats eller håller på att avvecklas gör detta i form av en konkurs eller en inledd konkurs. 
För kontrollgruppen är konkurs den minst förekommande anledningen till att ett företag 
avvecklat sin verksamhet. 
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1. Inledning 

 I detta inledande kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till studien samt 
en problemdiskussion och problemformulering. Vidare följer studiens syfte och avgränsning. 
 

1.1. Problembakgrund  
Den verksamhet som revisorer bedriver har stor betydelse för samhället vilket tydligt visar sig 

utifrån olika markeringar från dess sida. Den starkaste markeringen är att revisionen, precis 

som redovisningen, omgärdas av och styrs utifrån lagar och kompletterande regelverk. 

Lagstiftning är samhällets sätt att signalera att revision är ett viktigt verktyg. Igenom det, av 

staten, sanktionerade regelverket skapas en efterfrågan på revisionstjänster och branschen 

samt yrkeskåren får en stark position (Power, 1997). År 1895 lagstiftades det för första 

gången i Sverige om att ett bolags räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor 

(Wallerstedt, 2005). Lagarna som reglerar revision har med tiden blivit fler och mer 

omfattande och de övergripande bestämmelserna för revisorernas olika uppdrag; revision, 

rådgivning, utredningar, etc. regleras i Revisorslagen (2001: 883). 

 

Revision innebär en granskning av företagets redovisning och av styrelses förvaltning i syfte 

att styrka uttalanden gällande bolagets ekonomiska ställning. I ett aktiebolag utförs revisionen 

i enlighet med god revisionssed och utifrån internationella revisionsstandarder. I samband 

med ett företags årsredovisning ges en revisionsberättelse ut och det är i den revisorn lämnar 

sina slutsatser från revisionen. I denna ingår rekommendationer om fastställande av resultat- 

och balansräkning respektive ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. En 

revisionsberättelse kan vara antingen ren - utan anmärkning, eller oren - innehållande 

anmärkning, den sistnämnda innebär att revisorn har påträffat oegentligheter av något slag 

som inte ligger i linje med lagstiftning eller god redovisningssed. Det finns 

standardutformningar för hur en ren respektive en oren revisionsberättelse skall se ut. År 2011 

anpassades den svenska standarden till den internationella redovisningsstandarden IAS. 

Anmärkningarna lyfts numera fram tydligare i revisionsberättelsen med hjälp av en egen 

rubrik istället för, som tidigare, utmärkt med ett annat typsnitt (se bilaga 1). 
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De anmärkningar som förekommer i en oren revisionsberättelse kan vara av olika 

allvarlighetsgrad (Gometz, 1991). Revisorn kan uttala sig på följande tre sätt beroende på hur 

allvarlig anmärkningen är:  

 

1) Ge en reservation 

2) Låta bli att uttala sig i viss sak 

3) Ge ett uttalande med avvikande mening 

 

Det sistnämnda alternativet är det “allvarligaste” och innebär att redovisningen är 

vilseledande, ofullständig eller felaktig (Carrington, 2010). Tidigare forskning visar på att de 

orena revisionsberättelserna stadigt ligger kring 12 procent per år i Sverige (Skough & 

Brännström, 2007).   

 

Det är sällan som det i revisionsberättelsen förekommer anmärkningar avseende fel i bolagets 

resultat- och balansräkning. Den typen av fel, det vill säga värderings- och, eller 

periodiseringsfel rättas ofta till redan under revisionens gång. Vissa brister i företaget är dock 

”opåverkbara” och kan inte rättas till i efterhand då de i huvudsak har sin grund i 

uppkommande underskott respektive bristfälliga rutiner (Skough & Brännström, 2007). 

 

Branschorganisationen FAR anger att det finns vissa huvudanledningar till varför en 

anmärkning delas ut i samband med en revision och därmed leder till en oren 

revisionsberättelse: 

 

• Företagsledningen har överträtt ABL (eller tillämplig lag för den företagsform som är 

aktuell), ÅRL eller bolagsordningen. 

• Företagsledningen har misskött förvaltningen av företaget på ett sätt som kan leda till 

ersättningsskyldighet mot företaget. 

• Företaget har inte fullföljt vissa skyldigheter enligt Skattebetalningslagen 

(FAR 2012-03-15). 
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En revisionsberättelse är adresserad till bolagets ägare men har stor betydelse för många fler 

av företagets intressenter. Investerare, leverantörer, banker och myndigheter har ett intresse av 

årsredovisningen, som i många fall är den enda rapport som visar intressenterna hur företagets 

ekonomiska ställning ser ut. Det är därför av största vikt att revisorns granskning genomförs 

opartiskt och självständigt (FAR 2012-04-30). 

 

Det är styrelsen för företaget som bär ansvaret för att de fel som påträffas i redovisningen 

åtgärdas. Det är även deras ansvar att avgöra bolagets förmåga till fortsatt drift. Revisorns 

ansvar är att belysa sådana fel som kräver en åtgärd, inte att besluta i frågor kring företagets 

fortsatta verksamhet. Om det finns tvivel angående företagets överlevnad skall revisorn se till 

att detta tydligt framgår i årsredovisningen och oftast skall omständigheterna också belysas i 

revisionsberättelsen (Carrington, 2010). I de fall revisorn anser att problemen i företaget är så 

pass allvarliga att de äventyrar företagets fortsatta drift skall de råda företaget att inleda 

kontakt med sina advokater och långivare för att vidta åtgärder. Desto tidigare samtal inleds 

desto bättre är förutsättningarna för att hitta lösningar som ökar chanserna för företagets 

överlevnad (Carlsson, 2009). Konkurser i företag med många ägare har visat sig ha särskild 

betydelse för allmänhetens förtroende avseende redovisning och revision (Power,1997; Porter 

et al., 2003). 

 

Revisorns insatser och agerande för att säkerställa redovisningens kvalitet kritiseras ofta 

offentligt, ”affärsmisslyckanden”  kopplas ihop med ”revisionsmisslyckanden” oavsett hur 

revisorn har handlat. (Power, 1997; Porter et al., 2003). Ett icke önskvärt uttalande från 

revisorn, eller avsaknad av uttalande, kan leda till att kritik riktas mot revisorn. Ett exempel 

på detta är om revisorn inte har ifrågasatt företagets förmåga till fortsatt drift och företaget går 

i konkurs. Det finns även en risk för att ett uttalat tvivel mot företagets överlevnad bidrar till 

en befarad konkurs. Till exempel kan företaget få svårigheter att ta lån och krediter vilket ökar 

risken för konkurs (Carrington, 2010).  

 

Den kritik och det tvivel som riktas mot revisorn bottnar i ett så kallat förväntningsgap. Det 

innebär att investerare, media och andra aktörer har en tendens att förvänta sig mer av 

revisorn än den tjänst som revisorn faktiskt tillhandahåller enligt lagar och 

revisionsstandarder. Revisorer tenderar att se förväntningsgapet som ett utbildningsproblem. 

Problemet är att det inte tillräckligt tydlig framgår vad revisorn egentligen gör och att den 

intresserade delen av allmänheten behöver upplysas om detta (Carrington, 2010). 
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Historiskt sett finns det flera exempel på att revisionen inte har kunnat leva upp till samhället 

förväntningar. Den revisionsskandal som väckt störst uppmärksamhet är förmodligen den 

finansiella kris som utbröt i USA i oktober 1929 (Hendriksen & van Breda, 1992) . Men även 

senare händelser har fått stor publicitet världen över, som till exempel Enron, Global 

Crossing, WoldCom, Sunbeam och Waste Management . Alla skandaler har lett till att 

kvaliteten på revisionen ifrågasatts och förväntningsgapet växt. England skakades av Royal 

Mailfallissemanget och Sverige av Kreugerkraschen. I båda konkurserna ifrågasattes 

revisorernas insatser kraftigt (Wallerstedt, 2005) och en stor del av ansvaret för aktieägarnas 

förluster las på redovisningen och revisionen som ansetts oförmögen att ge varningssignaler i 

tid (Hendriksen & van Breda, 1992). 

 
1.2. Problemdiskussion  
Efter de omdiskuterade revisionsskandalerna stod det klart att många av de utsatta företagens 

intressenter drabbats hårt, då de förutsatt att revisorns uttalanden gav en rättvisande bild av 

företagen. Aktieägare såg sina placeringar bli värdelösa, finansiärer och kreditgivare fick inte 

tillbaka sina utlånade pengar, anställda miste sina jobb och flera berörda myndigheter fick ett 

bryskt uppvaknande. Många frågor ställdes i redovisningsskandalernas kölvatten; bland annat 

hur företag kunde missköta sin redovisning så grovt utan att revisorerna slog larm? (Peter 

Öhman, 2006) 

 

Frågan om vad nyttan med revision är och vad som kan förväntas av en revisor är ett 

bekymmersamt område både för revisorerna och för de intressenter som tar del av 

revisorernas uttalanden. Revisionsteorier belyser olika synsätt som behandlar nyttan med 

revision, till exempel idén om revision som en försäkran för företaget och dess intressenter. 

Revisorn förväntas göra riktiga uttalanden om företagets aktuella ställning och gärna också en 

bedömning av framtiden, något som i praktiken inte är fullt möjligt. Det förväntningsgap som 

existerar är en bekräftelse på samhällets bristande kunskap om och därmed förtroende för 

professionen. 
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Utifrån detta problem är det av intresse att närmare undersöka nyttan med revision. Hjälper 

revisionsberättelser intressenter i deras bedömningar av ett företag? Bör man som intressent ta 

en anmärkning som en varning på att det finns en ökad risk för konkurs hos företag som fått 

en oren revisionsberättelse? Kan intressenterna känna sig trygga med att revisorn alltid påtalar 

fel. Hur ofta går företag i konkurs utan att revisorn har påtalat fel - gett en anmärkning?  

 

Kort beskrivet; finns det ett samband mellan att ett företag går i konkurs och att det tidigare 

har fått en anmärkning i revisionsberättelsen? 

 

1.3. Problemformulering 

Är det signifikant vanligare att företag som har fått en anmärkning i revisionsberättelsen går i 

konkurs jämfört med företag som inte har fått en anmärkning? 

 

Hypotesprövning 

H0 = Det finns inget samband mellan en anmärkning i revisionsberättelsen och en senare 

konkurs. 

 

H1 = Det finns ett samband mellan en anmärkning i revisionsberättelsen och en senare 

konkurs. 

 

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om företag som har erhållit en oren revisionsberättelse 

oftare går i konkurs jämfört med företag som har erhållit en ren revisionsberättelse. 

 

1.5. Avgränsning  

Studien har avgränsats till att behandla enbart aktiebolag i Sverige. Företagen skall ha ett 

registreringsdatum innan 2007-01-01. På grund av den lagändring som infördes under 2010 

gällande revisionsplikt för mindre aktiebolag, omfattar studien årsredovisningar som lämnats 

för år 2007 till och med år 2010. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt har för avsikt att bygga en teoretisk grund för studiens analys.  
Avsnittet behandlar lagar, teorier och modeller som berör ämnet revision. Även 
tidigare forskning behandlas som grund för undersökningen. 
 

2.1. Tidigare forskning  
Revisionsforskningen anses ha inletts så sent som i början av 1960-talet, då främst i USA och 

England. (Solomon & Shilds, 1995). Tilltron till experiment, strukturerade enkäter och 

statistik var stor i början och kom att användas frekvent för att väcka kunskap om 

revisionsyrket (Mautz & Sharaf, 1961). Det har i olika sammanhang, under 

revisionsforskningens utveckling, betonats att revisionen har en viktig uppgift att fylla i 

samhället och att den berör en rad olika intressenter till företaget (Flint, 1988; Gometz, 2005), 

intressenter som kan tänkas påverkas av revisionen presenteras nedan.  

 

I takt med att psykologin blev en allt starkare inspirationskälla för samhället under 1970-talet 

tog den kognitiva inriktningen över inom forskningen. Denna inriktning dominerar 

revisionsforskningen än idag. Det bakomliggande system av lagar, regler, rekommendationer 

och normer tas förgivet inom den kognitiva inriktningen (Power, 2003) vilket har bidragit till 

att även institutionell teori fångat ett visst intresse (Scott, 2001; Power 2003). Det finns 

argument för att den kognitiva inriktningen inte ser till alla delar av den omgivning som 

revisionen berör (Solomon & Shilds, 1995). Studier som behandlar frågor om revisorers 

oberoende och förväntningsgapet fokuserar på intressenternas uppfattningar om vad som är 

revisorernas viktigaste uppgifter och skyldigheter. Däremot diskuteras sällan kring hur 

parterna agerar, tolkar och förstår sammanhanget. Resultat av psykologiska modeller som har 

lånats till revisionsforskningen sätts ofta in i sammanhang som har sin utgångspunkt i 

nationalekonomisk eller sociologisk tradition, dessa två begrepp behandlas mer ingående 

nedan.  

 

Revisionsforskning som är inriktad på revision i sitt vardagssammanhang efterlystes redan av 

Tomkins och Groves (1983). På senare tid har en sociologiskt orienterad revisionsforskning 

börjat växa fram. Där tas inte det bakomliggande systemet av lagar, regler, rekommendationer 

och normer för givet (Power, 2003). Istället fokuserar man på revision i praktiken där 

ambitionen är att komma nära ämnet och de som är verksamma. Revisorernas arbete ses i sitt 
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sociala, organisatoriska och ekonomiska sammanhang. Den forskning som placerar revisorer 

och revision i sitt sammanhang är fortfarande sparsamt förekommande och få studier på fältet 

har genomförts (Gendron & Bédard, 2001; Power, 2003).  

 

Artikeln ”An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK” skriven av 

Jennifer Ireland, 2003, analyserar författaren revisionsberättelser över ett brett spektrum av 

både privata och offentliga bolag. Ireland påpekar att tidigare studier av revisionsberättelser i 

Storbritannien endast belyser antingen mycket små privata företag eller stora börsnoterade 

företag.  Dessutom fokuserar de på snävt definierade typer av anmärkningar från 

standardutformningen av revisionsberättelsen samt det "lilla företagets” 

revisionsförutsättningar, och fortlevnadsrelaterade anmärkningar. Ireland har tagit 

forskningen ett steg längre och analyserar de faktorer som påverkar fortlevnadsrelaterade 

anmärkningar i revisionsberättelsen som visar sig skifta beroende på vilken typ av 

anmärkning det gäller. 

 

I en doktorsavhandling, ”Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och 

dilemman” skriven av Peter Öhman vid Mittuniversitetet som publicerades 2006, framför 

författaren att bristen på forskning inom revisionsområdet har påtalats av 

vetenskapssamhället. Till exempel har redaktörer för internationella tidskrifter efterlyst 

forskning som bidrar till att innehållet i revisionens ”svarta låda” synliggörs (Hopwood, 

1996). Trots att man kan se ett ökat nationellt intresse för revisionsfrågor i Sverige och övriga 

världen så måste revisionsbranschen och dess verksamhet ändå betraktas som otillräckligt 

genomlyst (Öhman, 2006). 

 

2.2. Allvarlighetsskalan - graderingsmodell 
Ulf Gometz har under sitt yrkesverksamma liv arbetat bland annat som auktoriserad revisor på 

Ernst and Young, varit adjungerad professor i revisionsrätt och varit ordförande i FAR. Han 

ses som en av de ledande experterna inom revision i Sverige (Julander, 2009). 

 

På FAR:s begäran har Gometz tagit fram en allvarlighetsskala som utefter 

väsentlighetskriterierna kategoriserar olika anmärkningar. Anledningen till att denna 

graderingsmodell tagits fram är att revisorernas bedömningar i vissa fall kan skilja sig åt. 
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Syftet med denna modell är att få revisorerna att utgå ifrån en och samma ståndpunkt, det vill 

säga väsentlighetskriterierna (Gometz, 1991). 

 

Vad revisorn gör  Vad det betyder i huvudsak  Grad av allvarlighet 

Avstyrker ansvarsfrihet  Skadestånd  10 

Avstyrker ansvarsfrihet eller 

lämnar ansvarsfrågan öppen 

Skadestånd  9 

Anmärkning i RB  Skada, brott mot ABL & bolagsordning, slarv 

med skatt & avgifter 

7‐8 

Upplysning i RB  Föreskriven information saknas i 

årsredovisningen 

6 

Erinring enl. ABL till styrelsen  Mindre allvarlig men ej oväsentlig  5 

PM till styrelsen  Kritik, förslag  4 

PM till VD  Kritik, förslag  3 

Tillsägelse  Lindrig kritik, förslag  1‐2 

Ingenting  ‐  0 

*KOMMENTAR: Tabellen förutsätter att kravet på väsentlighet är uppfyllt när revisorn 

rapporterar i en eller annan form. 

 

Figur 3: Allvarlighetsskalan. Gometz har klassificerat anmärkningarna efter dess 

allvarlighet, där de rangordnas från 0-10 där 10 är allvarligast . 

 

Ovan visas Gometz tabell i sin helhet och de konsekvenser som följer med respektive 

anmärkning. Tabellen ger ett helhetsintryck utifrån vad som kan drabba ett företag om det inte 

följer den tillförordnade revisorns råd. De fem sistnämnda punkterna är inget som ger en 

anmärkning i revisionsberättelsen, dock kan dessa komma att klättra i graderna om inga 

åtgärder sätts in. Av den anledningen är de inkluderade i modellen (FAR förlag, 2005). 
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2.3. Upplösning av aktiebolag - fusion, konkurs och likvidation. 
Det finns flera anledningar till att ägarna av ett aktiebolag frivilligt väljer eller blir tvungna till 

att avveckla sin verksamhet. Det är en process som kan vara utdragen till exempel om 

företaget har gått i konkurs och brott föreligger så skall den juridiska processen först avklaras. 

En beskrivning av de olika sätt som finns för att upplösa ett aktiebolag enligt lagen följer: 

 

2.3.1. Fusion 

Fusion innebär att ett företag upplöses i samband med att dess tillgångar och skulder övertas 

av ett annat bolag. Enligt ABL 23:1 existerar två former av fusion - absorption som innebär 

att ett bolag uppgår i ett annat bolag och kombination där ett eller flera bolag uppgår i ett 

nybildat bolag. En fusion förutsätter att styrelsen röstar igenom förslaget med två tredjedelars 

majoritet ABL 23:17 samt 24:19. 

 

2.3.2. Konkurs 

Enligt konkurslagen kan ett företag försättas i konkurs genom att företaget själv ansöker om 

det (inledd konkurs), företaget antas då vara på obestånd och oförmöget att betala sina 

kostnader och skulder. Då en utomstående ansöker om att ett företag skall försättas i konkurs 

säkerställs först att bolaget inte rätteligen kan betala sina skulder och oförmågan får inte vara 

endast tillfällig. Ett bolag är upplöst om det finns ett underskott av kapital då konkursen 

avslutas. Skulle det finnas pengar kvar i företaget efter konkursförfarandet, vilket är mycket 

ovanligt, skall företaget istället gå i likvidation för utskiftning av överskottet enligt ABL 25 

kap. 

 

2.3.3. Likvidation 

Om ett företag går i likvidation är det vanligtvis ett frivilligt beslut från aktieägarna 

(likvidation beslutad). Beslutet måste fattas med en omröstning som kräver enkel majoritet 

(ABL 25:1-9). Vid en tvångslikvidation är omständigheterna sådana att företaget måste 

likvideras, ett exempel på detta är om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften. Fler 

omständigheter återfinns främst i ABL 25 kap. När likvidationen är avslutad är bolaget 

upplöst . Detta skall genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. 
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2.4. Intressentmodellen 

Det har ofta betonats att revisionen har en viktig uppgift att fylla i samhället och att den berör 

många olika intressenter (Flint, 1988; Gometz, 2005). Ett företags intressenter utgörs av alla 

de individer, företag och organisationer som har en utbytesrelation med företaget. Syftet med 

årsredovisningen och revisionsberättelsen är att förmedla uppgifter om hur företagets 

ekonomiska ställning ser ut till de intressenter som är en intern del av företaget (så som 

anställda) samt de utomstående. Olika intressenter har olika informationsbehov, revisorns 

plikt är att ta till vara de olika intressenters behov samt att agera opartisk i förhållande till 

dessa (Smith, 2006). Den information intressenterna tar del av skall ge en rättvisande bild av 

företaget och hjälpa dem till beslutsfattande på bästa sätt utifrån deras specifika behov. 

 

 
Ett företags olika intressenter åskådliggörs här genom intressentmodellen: 
 

 

Figur 2: Intressentmodellen 
 

 

Företaget 

Ägare 

Anställda 

Företagsledning 

Leverantörer Kunder 

Långivare 

Stat & Kommun 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2.5. Två traditioner: Nationalekonomi och Sociologi 
Forskningen inom revision bygger i huvudsak på två traditioner; sociologi och 

nationalekonomi. Den senaste är ledande inom dagens forskning där utgångspunkten är 

nationalekonomiska antaganden och problemställningar. Problemet i studien är starkt kopplat 

till den nationalekonomiska traditionen, speciellt ur det perspektiv som ser på revision som en 

försäkran. Den socioligiska traditionen tas även upp till viss del, dock inte med lika stark 

utgångspunkt 

Figur 1: Traditioner, teorier och perspektiv på revision (Carrington, 2010:13) 

 

2.5.1. Sociologiskt perspektiv; komfort och legitimering 

Revisionsforskningen ur ett sociologiskt perspektiv handlar om maktfrågor; relationen mellan 

revisorn och de olika intressenterna. Man ser på samspelet mellan revisorn och andra 

organisationer i samhället och förklarar ofta perspektivet utifrån två begrepp; komfort och 

legitimering. Komfort innebär känslan av trygghet som intressenter upplever endast av 

vetskapen om att revisorn finns. Legitimitet betyder att företaget litar till kårens profession - 

den expertis som revisorn besitter. Revisorn förväntas göra korrekta uttalanden och 

bedömningar om företagets ställning. (Carrington, 2010). 

 

2.5.2. Nationalekonomiskt perspektiv; försäkran, förbättring och försäkring 

Perspektivet nationalekonomi har sitt ursprung i antaganden om hushållning med knappa 

resurser och människors rationella tänkande. Rationalitet är ett viktigt begrepp som beskriver 

hur aktörer bör handla i olika situationer för att utbytet dem emellan skall ses som effektivt. 

Teorier om 
revision 

Na^onalekonomi 

Försäkran  Förbä_ring  Försäkring 

Sociologi 

Komfort   Legi^mering 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Aktörerna, företaget och revisorn, får ett effektivt utbyte då företagsledningen är införstådd i 

revisorns roll samt dess begränsningar och att det yttersta ansvaret för bedömningen av 

företagets överlevnad ligger hos ledningen i företaget. Revisorns jobb är att ta ställning till om 

bedömningen som gjorts är riktig. Om revisorn är av avvikande mening ges en anmärkning i 

revisionsberättelsen. Det Nationalekonomiska synsättet kan förklaras utifrån tre begrepp; 

försäkran, förbättring och försäkring. 

 

Försäkran handlar om att ägarna i företaget inte är direkt verksamma men skall känna sig 

trygga med att ledningen sköter företaget på bästa sätt då en oberoende tredje part, revisorn i 

detta fall, granskar arbetet (Carrington, 2010). 

 

Förbättring innebär att revisorn förmedlar och kvalitetssäkrar den information som redovisas. 

Det förutsätts att företagsledningen vidtar åtgärder om kritik riktas (Carrington 2010). Som 

tidigare nämnts undviks ofta anmärkningar i revisionsberättelsen genom att åtgärda fel i ett 

tidigare skede av revisionsprocessen. 

 

Teorin om försäkring ser på revisorn som om denna vore ett “försäkringsbolag” där ägarna 

har rätt till ersättning i situationer då felaktigheter uppkommer från revisorns sida. Revisorn 

förutsätts göra en korrekt bedömning av läget i ett företag. Visar sig bedömningen felaktig 

kommer revisorn att kritiseras och förväntas stå till svars för sina tidigare uttalanden om 

företagets framtida överlevnad. Ett bra exempel från verkligheten är Enron-fallet (Carrington, 

2010). 
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3. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av hur undersökningen genomförts. I slutet av 

kapitlet diskuteras även studiens. 
 
3.1. Val av metod 

Ofta ställs två ytterligheter mot varandra i forskningens diskussioner rörande verkligheten och 

kunskapens natur (Campbell, 1988). Verkligheten kan beskrivas som att det vi får kunskap 

om är; objekt, föremål och fenomen i världen som sägs existera oberoende av våra 

uppfattningar. Ett annat sätt att se på saken är att det vi får kunskap om - objektets eller 

subjektets existens eller egenskaper, är beroende av vårt medvetande och vår sociala 

interaktion. 

                      

Inom samhällsvetenskapen råder delade meningar om det ens är möjligt att utgå från skilda 

verklighetsuppfattningar något som även gäller inom redovisnings- och revisionsforskningen 

(Tomkins & Groves, 1983). 

 

Forskningars tillvägagångssätt beskrivs ofta utifrån två synsätt. I det deduktiva synsättet utgår 

man från teori och över till empirisk prövning och i det induktiva synsättet går man från 

empiri till teori. Samhällsvetenskapliga studier kan innehålla inslag av båda 

tillvägagångssätten. För att få en god överensstämmelse mellan teoretiska och empiriska 

observationer kan det vara lönsamt att låta deduktiva och induktiva inslag växelverka 

(Wigblad, 1997). I denna studie används hypoteser som härletts från den teoretiska 

referensramen och resultaten av studien kommer generaliseras till populationen. 

 

Forskningsstrategier delas vidare in i kvantitativa och kvalitativa strategier (Bryman, 2001). 

Denna studie kommer att genomföras utifrån en kvantitativ ansats, genom granskning av 

årsredovisningar, närmare bestämt revisionsberättelser. Kvantitativ forskning kännetecknas av 

att många enheter studeras och mäts på ett standardiserat och strukturerat vis. Genom att 

samla in och analysera information på detta sätt kan resultaten användas för att göra 

generaliseringar (Bryman, 2001). 
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Ett stratifierat urval av företag görs för en studiegrupp och en kontrollgrupp. Det stratifierade 

urvalet är en blandning mellan ett slumpmässigt urval och urval med utgångspunkt i bestämda 

egenskaper. I denna studie utgörs de bestämda egenskaperna av de orena 

revisionsberättelserna för en studiegrupp och de rena revisionsberättelserna för en 

kontrollgrupp. Ur dessa grupper med de specifika egenskaperna görs ett slumpmässigt urval 

vilket innebär att chanserna ökar för att urvalet representerar ett tvärsnitt av populationen 

(Denscombe, 2009). Revisionsberättelserna utgör den empirisk data som kommer att 

sammanställas och granskas för att sedan analyseras. En hypotesprövning kommer att 

genomföras med hjälp av chi-tvåtest. 

 

Chi-tvåtest eller X2-test är en statistisk metod för att analysera data då variabler har 

ordinalskala eller nominalskala. Nominalskala innebär att det man mäter endast kan delas in i 

grupper utan inbördes ordning och variablerna kan endast beskrivas med ord. I studien 

kommer variablerna utgöras av företagens aktuella position: 

• Fortsatt drift 

• Fusion 

• Likvidation 

• Likvidation (beslutad) 

• Konkurs 

• Konkurs (inledd) 

 
Syftet med chi-tvåtest är att ta reda på om det finns ett signifikant samband mellan 

variablerna; anmärkning i revisionsberättelsen och konkurs. Resultatet av chi-tvåtesten 

kommer att bekräfta eller förkasta nollhypotesen (Denscombe, 2009). 
 
3.2. Population och urval 
Studiens population utgörs av alla aktiebolag i Sverige som har ett registreringsdatum tidigare 

än 2007-01-01 samt har ett sista inlämnat årsbokslut tidigast för bokslutsår 2007. 

 

Populationen delas in i två grupper - alla företag med anmärkning samt alla företag utan 

anmärkning. Vidare görs ett slumpmässigt urval om 1 000 stycken företag från varje grupp 

som kommer att representera en studiegrupp och en kontrollgrupp. Studiegruppen består av 
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1 000 stycken företag som har fått en anmärkning i revisionsberättelsen mellan år 2007 och 

2010. Kontrollgruppen består av 1 000 stycken företag som inte har fått en anmärkning i sin 

revisionsberättelse under samma tidsintervall. 

 

Alla företag, både inaktiva och aktiva är inkluderade i studien även företag med kalenderår 

som räkenskapsår och företag med ett brutet räkenskapsår. 

 

 

3.3. Datainsamling  

De data som studien baseras på kommer att hämtas från databasen Retriever Business utifrån 

specifika parametrar. För hela populationen gäller följande parametrar: 

• Aktiebolag 
• Inklusive inaktiva bolag 
• Registrerade före 2007-01-01 

 

Specifikt för studiegruppen gäller; samma parametrar som ovan utökat med parametern 

anmärkningar i revisionsberättelsen. 
 

Revisionsanmärkningarna i Retriever Business är indelade på följande vis: 
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Följande bolagsinformation exporteras till en Excel-fil för jämförbarhet: 

• Bolagsnamn                 
• Organisationsnummer 
• Datum för sist inlämnad årsredovisning 
• Omsättning 
• Registreringsdatum 
• Eventuellt avregistreringsdatum 
• Bolagets status (aktivt eller inaktivt). 

 
När all data för studiegruppen och kontrollgruppen sammanställts i Excel-dokument plockas 

slumpmässigt företag ut till urvalsgrupperna. 

 
3.4. Studiens tillförlitlighet 
Data för studien plockas fram med hjälp av databasen Retriever Business som hämtas 

information direkt från Bolagsverket, SCB, Skatteverket och UC. Möjlighet att kombinera 

sökparametrar gör att endast företag som ingår i populationen kan sorteras fram. Retriever 

Business har också en funktion som gör det möjligt att sortera fram enbart företag med 

anmärkningar i revisionsberättelsen. Detta bidrar till att urvalet till studiegruppen och 

kontrollgruppen görs från hela populationen av företag och där med kan studiens resultat på 

ett mer tillförlitligt sätt generaliseras. 

 

Dock finns det vissa brister i databasen Retriever Business, avgränsning av företagens 

årsredovisningar till specifika bokslutsår är inte möjlig, vilket leder till att bokslut och 

årsredovisningar från 2007 till 2010 plockats fram på manuell väg. Vid kontakt med Retriever 

Business påpekar de att den sökfunktionen inte fungerar tillsammans med andra parametrar 

för att uppnå önskat resultat.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt redogörs för de data som studien baseras på och vad för resultat denna visar 
med hjälp av tabeller samt diagram. 
 

A. Totalt antal inlämnade årsredovisningar från Aktiebolag per år enligt 

Bolagsverket (2012-05-14) 

Antal 

2007 320 652 

2008 340 186 

2009 350 903 

2010 372 097 

 

4.1 Urvalsprocess  
Följande data (tabell B och C) är hämtad från databasen Retriever Business (2012-04-21). De 

två sista stegen är gjorda för hand med hjälp av Excel på grund av att de data som togs fram 

även inkluderade årsbokslut med brutna räkenskapsår som inte stämmer överens med det 

urval studien baseras på. 

 

Avgränsning från population till urval redovisas här stegvis: 

    

B. Avgränsning, företag med anmärkning i revisionsberättelsen (inkl inaktiva) Antal 

Registrerade före 2007-01-01     982 506 

Endast aktiebolag                            327 483 

Företag med anmärkning i revisionsberättelsen (2000-2010) 53 850 

Sista inlämnat bokslut efter 2007        45 605 

Slumpmässigt utvalda företag 1 000 
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C. Avgränsning företag utan anmärkning i revisionsberättelsen (inkl inaktiva) Antal 

Registrerade före 2007-01-01     982 506 

Endast aktiebolag                            327 483 

Sista inlämnat bokslut efter 2007   273 774 

Slumpmässigt utvalda företag (kontrollerat för hand att det är rena) 1 000 

 

För tabell C, som redovisas ovan, har ett omfattande manuellt arbete genomförts då de företag 

som har plockats fram från databasen inte kunnat avgränsas till att endast omfatta rena 

revisionsberättelser. Där av har de 1 000 revisionsberättelserna för företagen som plockats ut 

till urvalet kontrollerats manuellt. 
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4.2 Sammanställd data            

 D. Med anmärkning, företag sorterat på sist inlämnat bokslut. 

Sista bokslut inlämnat år: Population % Urval % 

2007 2 966 6,50 85 8,50 

2008                3 273 7,18 80 8,00 

2009                  3 107 6,81 73 7.30 

2010 21 826 47,86 459 45,90 

2011                  14 433 31,65 303 30,30 

Summa 45 605 100 1 000 100 

 

E. Utan anmärkning, företag sorterat på sist inlämnat bokslut. 

Sista bokslut inlämnat år: Population % Urval % 

2007 11 186 4,09 38 3,80 

2008                10 905 3,98 34 3,40 

2009                  9 093 3,32 37 3,70 

2010      125 677 45,91 461 46,10 

2011                  111 683 40,79 428 42,80 

Ingen info 5 230 1,91 2 0,20 

Summa 273 774 100 1 000 100 

 

Tabell D och E visar när företaget sist lämnat in ett bokslut till Bolagsverket. Hela 

populationen samt endast urvalet är presenterade var för sig. Resultatet för urvalet följer 

populationens procenttal väl, vilket indikerar att urvalet är representativt för populationen. 

 

Samtliga årsredovisningar för bokslutsår 2011 är, på datumet för inhämtandet av data, ännu 

inte inlämnade och registrerade hos bolagsverket. Därför skall ingen skillnad göras mellan 

företaget som lämnat årsredovisning senast år 2010 eller år 2011. 

 

Alla aktiebolag skall enligt lag lämna en årsredovisning till Bolagsverket varje år. Det är 

därför troligt att företagen som ännu inte lämnat bokslut för år 2010 är på väg att i någon form 

avveckla sin verksamhet. 
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4.3 Jämförande data. 

F. Företag uppdelat på aktiv eller inaktivt 

Status Oren % Ren % 

Aktiva 842 84,20 870 87,00 

Inaktiva 158 15,80 130 13,00 

Summa 1000 100 1000 100 

 

Tabell F visar hur fördelningen av företagen ser ut i respektive grupp, företag med rena - samt 

orena revisionsberättelser, uppdelat på status aktivt eller inaktivt. 

 

Aktiva - inkluderar företag med position; fortsatt drift, inledd konkurs och beslutad 

likvidation. 

Inaktiva - inkluderar företag med position; fusion, avslutad konkurs samt avslutad likvidation. 

 

Resultatet för företag som fått en oren respektive en ren revisionsberättelse skiljer sig inte 

nämnvärt i fördelningen mellan antal företag som är aktiva respektive inaktiva.  

 

Skillnad i aktiva företag -  28 st. 1,64 %  

Skillnad i inaktiva företag - 28 st.  9,72 % 

 

G. Aktiva företag 

Position Oren % Ren % 

Fortsatt drift 730 86,70 856 98,40 

Inledd konkurs 48 5,70 7 0,80 

Likvidation beslutad 64 7,60 7 0,80 

Summa 842 100 870 100 
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H. Inaktiva företag     

Position Oren % Ren % 

Avslutad fusion 21 13,29 55 42,31 

Avslutad konkurs 106 67,09 13 10,00 

Avslutad likvidation 31 19,62 62 47,69 

Summa 158 100 130 100 

 

I tabell G och H är företagen uppdelade på vilken position de har den aktuella dagen för 

undersökningen (2012-04-21). 

 

Det är en markant skillnad mellan de orena och rena företagen. Andelen företag som har gått i 

konkurs eller inlett konkurs är betydligt högre hos de företag som fått en oren 

revisionsberättelse. 
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5. Analys 

I detta kapitel prövas studiens hypotes med hjälp av chi-tvåtest. Vidare analyseras utfallet av 
testerna.  
 

I denna del analyseras de ovanstående data utifrån chi-tvåtest. Data är hämtad från tabell G 

och H ovan och analyseras var för sig samt sammanslaget. Avslutningsvis accepteras eller 

förkastas nollhypotesen. 

5.1. Chi-tvåtest  
Hypotes 

H0 = Det finns inget samband mellan en anmärkning i revisionsberättelsen och en senare 

konkurs. 

H1 = Det finns ett samband mellan en anmärkning i revisionsberättelsen och en senare 

konkurs. 

Frihetsgrader 

 

Signifikansnivå = 5 % 

Gränsvärde = 3,84 

Förväntat värde 
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Resultat av chi-tvåtest: 32,99 (bilaga 4) 

 

Resultatet överstiger klart gränsvärdet på 3,84. Det finns ett samband hos aktiva företag 

mellan att få en anmärkning i revisionsberättelsen och att inleda en konkurs. 

 

Resultat av chi-tvåtest: 95,89 (bilaga 4) 

 

Resultatet överstiger klart gränsvärdet på 3,84. Det finns ett samband hos inaktiva företag 

mellan att få en anmärkning i revisionsberättelsen och att ha avslutat en konkurs. 

 

Resultat av chi-tvåtest: 113,04 (bilaga 4) 

 

Resultatet överstiger klart gränsvärdet på 3,84. Det finns ett samband hos aktiva och inaktiva 

företag mellan att få en anmärkning i revisionsberättelsen och att inleda eller avsluta en 

konkurs. 

I. Andel aktiva företag med inledd konkurs. 

 Oren (f0) fe Ren (f0) fe  

Inledd konkurs 48 27,05 7 27,95 55 

Fortsatt drift 794 814,95 863 842,05 1657 

Summa 842  870  1712 

J. Andelar inaktiva företag med avslutad konkurs 

 Oren (f0) fe Ren (f0) fe  

Avslutad konkurs 106 65,28 13 53,72 119 

Fortsatt drift 52 92,72 117 76,28 169 

Summa 158  130  288 

K. Andel av inaktiva och aktiva företag med inledd och avslutad konkurs. 

 Oren (f0) fe Ren (f0) fe  

Inledd eller avslutad konkurs 154 87 20 87 174 

Fortsatt drift 846 913 980 913 1 826 

Summa 1 000  1 000  2 000 
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Då resultatet i samtliga chi-tvåtest klart överstiger gränsvärdet förkastas H0 vilket innebär att 

H1 accepteras i samtliga test; det finns ett signifikant samband mellan en anmärkning i 

revisionsberättelsen och en senare konkurs. För att undvika missuppfattning är möjligtvis en 

annan formulering mer lämplig; det finns ett samband mellan att ett företag går i eller inleder 

en konkurs och att de tidigare har fått en anmärkning i revisionsberättelsen. 

 

Som konstaterats ovan är resultatet av antal företag som avvecklat sin verksamhet likvärdigt i 

jämförelse mellan studiegruppen och kontrollgruppen. Hur företagen har avvecklats skiljer sig 

dock åt mellan grupperna. För studiegruppen är konkurs den vanligaste anledningen till att 

företagen lämnar marknaden. Resultatet visar att 67 % av de inaktiva företagen med en 

anmärkning (tabell H) har gått i konkurs. Motsvarande siffra för kontrollgruppen, företag utan 

anmärkning, är 10 %. Konkurs är där den minst frekvent förekommande anledningen till att 

verksamheten avvecklas, då det istället är betydligt vanligare att företagen som inte fått en 

anmärkning i revisionsberättelsen antingen fusioneras eller likvideras. I och med detta bör 

intressenter och ägare ta en anmärkning i revisionsberättelsen på stort allvar då det finns en 

ökad risk för att företaget går i konkurs efter att en anmärkning utfärdats av revisorn. Alla 

intressenter till företaget har med andra ord nytta av revisionsberättelsen i sina bedömningar 

av företaget. 

 

Resultatet av studien visar även att många företag som har fått en anmärkning i 

revisionsberättelsen senare inte gått i konkurs. Detta tyder på att företagsledningar lyssnar till 

revisorns råd och tar till sig deras uppmaningar. Resultatet bekräftar teorin om revision som 

förbättring då ledningen får sig ett ”wake-up-call” och förbättrar och åtgärdar sina problem 

innan de inte längre är hanterbara. Här är nyttan med revision tydlig och ökar känslan av 

trygghet i och runt företaget.  

 

Det är en ovanlig omständighet att ett företag går i konkurs om inte revisorn påtalat något fel 

tidigare - i form av en anmärkning i revisionsberättelsen. I undersökningen har endast 20 

stycken (11,50 procent) av de 174 stycken företag som gått i konkurs inte fått en anmärkning i 

revisionsberättelsen. Detta skall inte tolkas som att revisorn kan förutspå en konkurs. Ett 

konkursförfarande är inte en plötslig händelse, företagen visar rimligen tecken på att något är 

fel innan det är ett faktum. Däremot bör intressenterna, i enlighet med teorin om försäkran, 

känna sig mer trygga bara av vetskapen om att revisorn granskar företaget och varnar - i form 



25 
 

av en anmärkning, om något inte står rätt till i företagets redovisning. Resultatet från denna 

studie visar att revisorn vanligtvis påtalar fel i förväg. I de fall där plötsliga konkurser inträffat 

utan att revisorn “flaggat” innan och som sedan lett till att branschen kritiserats offentligt är 

inte vanligt förekommande. 

 

Denna studie bekräftar att revisorn är en viktig länk mellan företaget och dess intressenter. Då 

revisionsberättelsen är det enda dokument som ger ett uttalande angående företagets 

finansiella ställning är det viktigt att intressenterna känner tillit till att revisorn gör en korrekt 

bedömning något som resultatet av studien bekräftar. Även om ingen djupare analys av exakt 

hur väl och med vilka verktyg revisorn kan spå företagets framtid är denna studie ändå bevis 

för att man bör lyssna på vad revisorn säger.  

 

Den nationalekonomiska traditionen har en tydlig koppling till resultaten i denna studie, 

särskilt när man diskuterar revision som en försäkran och förbättring (Carrington 2010). Ur en 

mer övergripande syn av resultatet kommer den socioligiska traditionen också in. Det är 

viktigt att samhället, speciellt intressenterna till ett företag, känner sig trygga med att revisorn 

finns där, denna känsla av komfort blir starkare om uppfattningen i allmänhet är god gentemot 

professionens expertis. Studiens resultat bekräftar att revisorer i allmänhet gör korrekta 

bedömningar av företags aktuella och till viss del framtida status. 

 

Gällande det existerande förväntningsgapet kommer det nationalekonomiska traditionen åter 

igen väl till pass. Aktörerna - företaget och revisorn, får ett mer effektivt utbyte då 

företagsledningen är införstådd i revisorns roll samt dess begränsningar och att det yttersta 

ansvaret för bedömningen av företagets överlevnad ligger hos ledningen i företaget. Revisorns 

jobb är att ta ställning till om bedömningen som gjorts är riktig. Om revisorn är av avvikande 

mening ges en anmärkning i revisionsberättelsen. 
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5.2 Kritisk analys 
I studien är företag med en sisa inlämnad årsredovisning år 2010 inkluderade. Om ett företag 

fått sin första anmärkning 2010 är det möjligt att detta företag är på väg mot svårare tider och 

en eventuell konkurs. Då konkursförfarandet kan ta flera år är det troligt att detta ännu inte 

framkommer av företagets aktuella position. Det är möjligt att en konkurs inleds senare än 

tidpunkten för undersökningen vilket påverkar det resultatet som studien grundas på. 

 

L. Företag med anmärkning, sist inlämnat bokslut 2010  

Position Status Antal 

Fortsatt drift Aktiv 427 

Fusion Inaktiv 3 

Likvidation  Inaktiv 7 

Likvidation beslutad Aktiv 3 

Konkurs Inaktiv 4 

Konkurs inledd Aktiv 15 

Summa  459 

 

I tabellen ovan åskådliggörs att 427 stycken företag har en anmärkning i revisionsberättelsen 

någon gång mellan 2007 och 2010 med position fortsatt drift. Företag med sista inlämnat 

årsbokslut 2010 står för en stor del av antalet företag i studien - hur många av dessa företag 

som inte inkommer med en årsredovisning för bokslutsår 2011 är oklart. Därmed kan det inte 

heller sägas något om hur anmärkningar i dessa revisionsberättelser kommer att ha en 

koppling till en eventuellt förändrad position. Denna omständighet bidrar troligtvis till att det 

är en liten skillnad i resultatet mellan företag med och utan anmärkning sett till status, aktivt 

eller inaktivt. 
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6. Slutsats & diskussion 

I detta avslutande kapitel redovisas den slutsats som kan dras utifrån resultatet av insamlad 

data och den presenterade analysen. Vidare ges en avslutande diskussion utifrån författarnas 

synvinkel och förslag på vidare forskning. 

 

Studien visar att det är signifikant vanligare att företag som har fått en anmärkning i 

revisionsberättelsen går i konkurs jämfört med företag som inte har fått en anmärkning. 

 

Antalet företag med orena revisionsberättelser jämfört mot antalet företag med rena 

revisionsberättelser som avvecklar sin verksamhet skiljer sig inte nämnvärt. Detta resultat 

påverkas troligtvis av att undersökningen inkluderar företag med revisionsberättelser som 

innehåller anmärkning men som ännu inte påverkat företagets status.  

 

Trots att antalet inte skiljer grupperna nämnvärt åt kan urskiljas en tydlig skillnad i hur 

företagen har avvecklat sin verksamhet. Av de studerade företagen visar resultatet för 

studiegruppen på att den största andelen av företag som avvecklats eller håller på att 

avvecklas gör detta i form av en konkurs respektive en inledd konkurs. För kontrollgruppen är 

däremot konkurs den minst förekommande anledningen till att företag avslutar sin 

verksamhet. För denna grupp är det betydligt vanligare att verksamheten avvecklas genom 

likvidation eller fusion. 

 

Studien visar att det är ovanligt att en konkurs inträffar utan att revisorn tidigare har påtalat 

felaktigheter och gett en anmärkning i revisionsberättelsen. Av de 174 företag som gått i 

konkurs i studien hade endast 20 företag inte fått en anmärkning i revisionsberättelse. 

 

De slutsatser som författarna drar utifrån undersökningen är att revisorn i många fall har rätt i 

sitt påpekande om att något inte står rätt till i företaget. Denna studie är ett bidrag till den 

något outforskade revisionsbranschen där empiriska undersökningar från fältet efterfrågas 

(Gendron & Bédard, 2001; Power, 2003). Resultatet talar för att företaget och intressenterna 

har nytta av revisionen i form av en “pekpinne” - revision som förbättring (Carrington 2010) 

och som “varnings klocka” för intressenterna runt företaget.  
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6.1. Diskussion och reflektion 

I sökandet efter tidigare studier som behandlar sambandet mellan konkurs och anmärkning i 

revisionsberättelsen har endast ett fåtal studier med ett snävare perspektiv, än denna 

undersökning, hittats. Internationella studier styrker att det finns ett samband mellan 

företagsstorlek och konkurser. Forskare menar att större företag har en mer välutvecklad 

intern kontroll vilket medför att sannolikheten för att få en oren revisionsberättelse är lägre än 

för de mindre företagen som har en sämre utarbetad intern kontroll och inte samma kunskap 

om redovisningsarbetet (Keasey et al, 1988; Ohlson, 1980; Charitou et al, 2004). En av 

fördelarna med revision är förbättringseffekten, något som faller bort för mindre företag som 

efter lagändringen 2010 inte behöver ha en revisor. Samtidigt visar tidigare studier på att det 

är just mindre företag som oftare är okunniga inom redovisning och behöver hjälp. I denna 

studie har kopplingen mellan företagsstorlek och konkurs inte kartlagts men efter att granskat 

de data som utgör empirin i undersökningen la författarna märke till att förekomsten av de 

orena revisionsberättelserna blev mycket mindre ju större företaget var.  

 

Kan det vara så att resultatet i studie är en “spinn of”-effekt? Om revisionsberättelsen 

innehåller en anmärkning kan risken öka för att företaget går i konkurs. Om intressenterna får 

en indikation på att något inte står rätt till - ett illavarslande uttalanden från revisorn, är det 

möjligt att de aktörer som har ett intresse i företaget “överger det sjunkande skeppet”. Detta 

kan tänkas bidra till en “nedåtgående spiral” för företaget, om en intressent lämnar följer de 

andra efter.  

 

Efter de skandaler och skriverier som har skakat revisionsbranschen krävs det att revisorerna 

själva bidrar till att bygga upp sitt rykte och återta en stabil position. Detta genom att upplysa 

allmänheten om att det efter skandalerna har vidtagits åtgärder i form av lagändringar och 

djupgående genomgångar av de regler, seder och normer som styr revisionen.  

 

6.2. Vidare forskning 
En tydligare kartläggning över de företag som fått en anmärkning i revisionsberättelsen bör 

göras. Man kan bland annat se på när den första respektive den sista anmärkningen påträffats 

och om företaget fått en eller flera anmärkningar upprepade gånger. Även sambandet mellan 

typ av anmärkning borde vara av intresse.   
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Då tidigare studier om ämnet revision är en bristvara anser författarna att det skulle vara av 

intresse att göra en liknande studie om ett par år för att se om antalet konkurser har sjunkit 

statiskt sett på grund av den lagändring som infördes för små aktiebolag under år 2010. Det 

vore intressant att se om en sådan studie kan bekräfta tidigare forskning om att små företag 

mer frekvent går i konkurs jämfört med större bolag och om detta har att göra med 

småföretagares okunskap avseende redovisning? 
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Bilaga 1 

 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Jag (Vi) har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ 

(räkenskapsåret.....) med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna x1-y1. [Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 

sidorna x–y.][1] 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

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

årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en 

koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder, 

såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 

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

oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och koncernredovisningen på 

grundval av min (vår) revision. Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska 

krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

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

information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 

ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 

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

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
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kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 

finansiella ställning per den 31 december 201X och av dess finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

koncernens finansiella ställning per den 31 december 201X och av dess resultat och 

kassaflöden enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och 

årsredovisningslagen. Mina (Våra) uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 

sidorna x1-y1. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

moderbolaget[2] och koncernen[3]. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även 

reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret.....). Jag 

(Vi) har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

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

förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna x1-y1 är 

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Revisorns/Revisorernas ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår) 
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revision. Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för 

mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 

detta för att kunna bedöma][4] om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision 

av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) inhämtat enligt ovan är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden. 

Därutöver har jag (vi) läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och min 

(vår) kunskap om bolaget och koncernen anser jag (vi) att jag (vi) har tillräcklig grund för 

mina (våra) uttalanden. Detta innebär att min (vår) lagstadgade genomgång av 

bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 

med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige har. 

Uttalanden 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 

i aktiebolagslagen.] 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

[Namn på revisionsföretaget][5] 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 
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Bilaga 2 

Organisationsnummer. Företag med anmärkning i revisionsberättelsen mellan år 2007-2010 
             

5566804042 5563481190 5564143633 5566581939 5567143770 5565695128 5565297628 

5565884326 5565032306 5566071071 5562761857 5566143417 5567055917 5562374776 

5567190532 5566474564 5566862347 5566553094 5562918283 5563436467 5561796151 

5565867743 5562617364 5566783121 5566586276 5565677134 5566444807 5562270982 

5567146377 5565348033 5566351812 5566795406 5565279436 5566298799 5567007041 

5566364351 5564591534 5566323746 5567155733 5564550951 5564830122 5564559762 

5566624689 5566828074 5564929783 5561341347 5565000717 5566388301 5567081491 

5566437181 5564478831 5561118455 5565660734 5566755590 5564098456 5565386637 

5567094445 5566718374 5565891537 5566631569 5566301726 5566881065 5561106872 

5566376330 5563229797 5560879800 5563200921 5567142764 5567064893 5563519684 

5565468096 5562298090 5565419271 5563927614 5564978855 5563534626 5561183756 

5563491611 5564077633 5566437249 5565605747 5567078422 5562795160 5561250175 

5562645639 5566091483 5566837224 5567147417 5561037689 5564299781 5563191930 

5567185177 5561998997 5563824126 5564297959 5564201217 5566321898 5566367297 

5566024765 5563465300 5566442165 5565458139 5564667797 5566192315 5564630266 

5566994603 5563991255 5565587812 5566994678 5562138627 5565674412 5567186951 

5566308663 5566027834 5567168108 5563556009 5566034590 5566397922 5565494183 

5566617998 5565935607 5566226147 5566101886 5566597828 5566412572 5563986073 

5566653522 5563492841 5565069050 5564652633 5565957551 5564439759 5564035516 

5565008066 5566822101 5566098462 5565757183 5565245270 5566320544 5562606813 

5565494118 5565476230 5564534138 5566141338 5566174610 5560452749 5564558475 

5566854682 5566872379 5560821265 5566188354 5564387230 5566160940 5563956225 

5567182026 5564404837 5566337258 5565677167 5565587432 5566053244 5562671247 

5566991534 5566705314 5562577584 5565843876 5565539201 5561425157 5567016323 

5564748555 5561677377 5565146262 5566367842 5567166995 5566706577 5566865043 

5566782438 5561199992 5566165048 5564057338 5566805635 5566129242 5566928965 

5567076509 5562750389 5566375803 5567103097 5564182367 5567017040 5565967006 

5564932886 5561996074 5566258512 5566795398 5566935077 5563915510 5565244174 

5564075314 5566141213 5566953427 5564958758 5564725660 5562869130 5563825776 
 
5565756656 5562701044 5565056412 5563991560 5567026421 5562641828 5566808761 

5566135140 5565348678 5566769468 5566110473 5566925573 5566324371 5566307475 

5566666656 5565022927 5564655362 5565590501 5566767652 5565021168 5561791087 

5565209045 5565230363 5566194618 5566159652 5565501979 5566850748 5565317079 

5566105598 5562493485 5562151430 5566300660 5567045850 5566047048 5566699921 

5563246072 5566030101 5564119898 5567022487 5566450291 5561596767 5564617768 

5566300926 5565974382 5565287074 5566900816 5565524641 5562846195 5566244181 

5566262001 5562004555 5564176187 5567046395 5565760161 5565679858 5566223599 

5564473204 5564498144 5561185678 5563388007 5567081509 5563286359 5564222924 

5565077152 5564680907 5564337979 5562777754 5564320256 5566468111 5566585864 

5562543701 5566974324 5566428800 5563712016 5565241550 5566560412 5566922653 
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5566169016 5561037432 5564137098 5562925601 5564041233 5566983705 5565343513 

5567114110 5566064159 5567003578 5565857538 5563910180 5564757747 5566513742 

5566005210 5567083646 5567006993 5566635578 5563499218 5564750049 5566753645 

5567116115 5562992882 5565733879 5566120522 5566771290 5564848702 5562619527 

5566267745 5564749496 5565084471 5563137990 5566661251 5567043269 5566384003 

5565750162 5562821115 5566059886 5565979811 5567166888 5564997624 5565694196 

5564874658 5566529904 5566966684 5566367925 5564573110 5567025696 5561884379 

5566215868 5567149967 5563317055 5565332953 5565959508 5567176903 5566973565 

5566299649 5566583448 5563322048 5565974309 5562608538 5564615374 5565698155 

5562092667 5565040234 5566888466 5561316182 5565265120 5566195565 5564685963 

5564221272 5567009674 5566279369 5563751295 5561216853 5564438934 5564214384 

5563357192 5565315263 5566501713 5562822972 5565212726 5561722249 5562874619 

5562880798 5563720340 5565511523 5565337010 5566002837 5564918968 5564096153 

5563837268 5566988712 5566096995 5565489357 5564753951 5566579032 5564178522 

5566178058 5564432655 5566909148 5563427672 5566517289 5565960050 5566978788 

5563842896 5561190546 5563604593 5565327532 5566917992 5563255776 5565151809 

5566336789 5565302063 5566853668 5564549094 5561266494 5562664952 5567165666 

5565984852 5565064242 5565074092 5565725610 5566905948 5566381363 5565437554 

5566046164 5565352761 5566297700 5562714740 5567149264 5563371102 5562627959 

5566817838 5567142830 5565246930 5565806998 5565958765 5566280458 5566343512 

5563308831 5563593804 5566595020 5565839353 5563455160 5565440525 5564194065 

5566492046 5565694154 5565891511 5566875190 5564091204 5565254827 5566210505 

5564131885 5566744164 5567007843 5562824978 5566890629 5565710273 5563219723 

5563817021 5566842034 5566444922 5566413679 5564055001 5562430347 5565628921 

5564863487 5566055538 5566717442 5565529095 5566655584 5565644415 5565917514 

5566887021 5566620935 5564807047 5566788948 5564640836 5561794297 5566268594 

5564632676 5562456391 5567114144 5566521224 5564350170 5561183707 5566757208 

5565114542 5561403071 5565222386 5565606240 5563256014 5566025317 5565043964 

5566156526 5565368825 5566317250 5565904520 5562420496 5560526195 5567113641 

5565507224 5566875935 5566918081 5566520101 5566009832 5562741362 5566298740 

5565448965 5564060779 5564962719 5563163467 5565713590 5563820835 5567172373 

5562532324 5566982681 5565265112 5565662615 5564340528 5566529292 5564831963 

5566713177 5564292828 5566835962 5564447612 5564148269 5566116082 5562679398 

5567109656 5564687860 5565889036 5564979382 5561585539 5566169057 5566605183 

5560688870 5566546411 5564378684 5566494133 5565988986 5561913483 5567181283 

5566640230 5565524260 5564861085 5560834367 5567180640 5566604996 5567188312 

5565761169 5564571569 5567147714 5561533174 5566322979 5561647867 5567004840 

5566132402 5566120522 5564245214 5561245472 5566068317 5567034730 5563105005 

5563579027 5566009626 5565913240 5566435052 5565050449 5563366862 5566862156 

5562930643 5561284737 5566877956 5567139059 5562153295 5566666102 5564595725 

5566643721 5566899596 5565044665 5565089819 5564686045 5563337681 5566669528 

5565067088 5565912762 5567033567 5563532398 5565206918 5566766001 5561928150 

5563865335 5566270061 5565848321 5560668286 5566685243 5562761535 5566538830 

5562379981 5566983754 5566720610 5564343845 5564364700 5567135321 5567095319 

5566012687 5564835196 5567093991 5563699304 5565974457 5561564344 5563665289 

5567150031 5566686837 5566820568 5564250784 5563927838 5562423789 5564937059 



3 
 

5566350137 5564349453 5564630753 5565766457 5565654331 5566286794 5560607854 

5566728530 5563600823 5565784369 5566146295 5564522414 5564658689 5565199816 

5566053483 5566286075 5566190798 5566503503 5565459574 5564044856 5566074588 

5564259488 5563436244 5565190526 5566997176 5566543178 5562818251 5563134856 

5562127679 5566883988 5564893260 5566769526 5566227814 5567048755 5566931167 

5561875849 5563524965 5566539853 5560929886 5566369624 5566654462 5567006050 

5564467420 5563922250 5567174452 5566795323 5565649786 5565285409 5561942722 

5566793476 5566016324 5567149165 5565283057 5565978557 5562407253 5567099188 

5565710000 5563934131 5565664264 5566642533 5566986831 5563120897 5566687579 

5566645940 5564273216 5566158563 5566074315 5566236526 5564572161 5565353058 

5561228767 5566328885 5563707487 5562519354 5566712286 5564338696 5566267679 

5562278456 5565769956 5563286318 5564060514 5566437140 5563613198 5566129366 

5562761451 5564178951 5565776845 5564617966 5560606567 5563466183 5565471462 

5562291483 5563295756 5565211686 5563909992 5565188298 5566868021 5566388384 

5566035399 5566895198 5564996014 5563525426 5565940037 5566159744 5561994384 

5564610276 5564917036 5566245840 5564248028 5563047876 5562677020 5567153985 

5565192159 5563957173 5567113153 5564021474 5565203709 5567156533 5565818175 

5566745302 5566187711 5566991294 5566976972 5565936902 5565795597 5566596820 

5566262084 5562371558 5567016125 5565705794 5566246368 5566141882 5563048635 

5565378865 5562147677 5566684501 5565363198 5564029287 5566182092 5565030284 

5564735016 5565399200 5565903969 5564704137 5567012108 5565817607  

5564951175 5566836994 5566849146 5563497493 5567127997 5566704911  

5565099875 5564561032 5566827399 5565814174 5566853221 5563911220  

5564270063 5566305446 5566950944 5566190251 5561885509 5564134160  

5566937917 5567023121 5566376520 5562989623 5561830802 5562302041  

5565071361 5565659389 5562848266 5566711478 5566776794 5562878347  

5565824850 5566095492 5565855235 5564160868 5567140701 5566986195  

5564156304 5566336722 5566713037 5566815329 5564220530 5567041867  

5565253266 5561235515 5565329371 5566363080 5562995224 5560456948  

5565744272 5565195137 5565101531 5564818721 5566693312 5567079271  

5565144176 5561138701 5566612205 5562663392 5566698980 5564001682  

5566240205 5563002814 5567089486 5562520725 5567020283 5566765854  

5565576948 5561008029 5566483961 5566939517 5565127262 5564090016  

5564598281 5566323159 5562742915 5567151310 5564682614 5562007624  

5566167614 5561949362 5565484010 5566164991 5567123970 5566139209  

5565319240 5566258066 5564010543 5566184957 5565989265 5566802970  

5564727773 5566564109 5565789210 5565953097 5562564327 5565045407  

5565697975 5565684932 5566665849 5566070115 5567004972 5565032546  

5561171900 5566419189 5566863832 5565020277 5564959533 5565854188  

5566527585 5565839650 5560992173 5563473353 5562964428 5565352365  

5561732529 5563961720 5563295210 5562855956 5566559992 5566376090  

5564217866 5565476933 5566860614 5565624318 5564689858 5563863173  

5562424209 5565097358 5566236658 5567101745 5566641824 5565068946  

5564853777 5566470299 5563634988 5565374666 5565530705 5565498721  

5562438951 5565709838 5566542345 5561535054 5566401849 5567053227  

5566205422 5566143862 5564609484 5566426580 5566996061 5562303957  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5565379145 5567165989 5566991989 5566564778 5562706241 5565798054  

5565175477 5566930102 5564138583 5562896182 5566967161 5563895423  

5565504288 5565165551 5563739621 5563356343 5563957546 5563878197  

5564046075 5563294304 5566295977 5565409041 5565922456 5563154615  

5562912708 5566994587 5564199619 5565364220 5566016308 5566240700  

5562436120 5561486860 5567077846 5565244034 5562152313 5563285450  

5562826072 5564116969 5566344452 5565550521 5567130975 5565320602  

5563464741 5566827480 5566706544 5567076327 5563548030 5567148779  

5565087516 5565251955 5566864178 5567014229 5566495650 5565966164  

5564663390 5566383617 5567069983 5565939021 5564300357 5564156726  

5566331061 5560927435 5564496742 5565011714 5565229639 5564806247  

5564300787 5563153294 5566342977 5560371782 5563971984 5564038791  

5567088470 5566782602 5566355540 5565481099 5563664530 5566602727  

5564743010 5565202263 5563605657 5565950358 5562167469 5567087977  

5566583356 5560357633 5565739132 5562468040 5566399175 5565124400  

5564479110 5563595775 5566842273 5563700201 5565159117 5564839081  

5566685318 5566805148 5566684170 5560963265 5565692844 5562302611  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Bilaga 3 

Organisationsnummer. Företag utan anmärkning i revisionsberättelsen mellan år 2007-2010 
           

5566968383 5561714717 5565764783 5565073227 5566347745 5566446166 5566081468 

5566992938 5561940361 5566896196 5566076229 5562499193 5566534557 5562288018 

5562349786 5567135297 5565321279 5566731187 5561820969 5564304375 5562873587 

5562422393 5563866929 5562697572 5560516485 5565680450 5561044016 5566786421 

5564967783 5565729570 5567008908 5566567441 5563777969 5566758750 5565349296 

5565556197 5563724664 5566784251 5563175537 5562302744 5560474941 5562189273 

5566655873 5565262333 5565964482 5567113062 5561868281 5566553367 5563469476 

5566283312 5565933248 5560236290 5567891105 5565351425 5563288645 5566479092 

5566130166 5566836515 5565633145 5561463042 5566201934 5561004960 5566966478 

5566639315 5563970853 5566961396 5564692035 5563415321 5563937647 5563684603 

5564119971 5565520268 5566058102 5563807154 5565720702 5564036647 5564655305 

5561265207 5565325726 5564333986 5560942699 5565461539 5566979265 5566634720 

5564218807 5564378429 5563542199 5564259264 5566539770 5561926691 5565890299 

5566135827 5565686176 5561824888 5565574265 5563566222 5566361365 5566211719 

5566531488 5563087724 5566999859 5564094224 5564366671 5565643342 5565222535 

5564026119 5566538582 5566075346 5562124429 5564749298 5564692704 5565898136 

5562428986 5561994632 5561641274 5560900556 5562960848 5563858876 5567162820 

5564301991 5566211446 5566980925 5564315322 5566573506 5562511955 5564919172 

5562065168 5561698035 5563366912 5566383948 5565413050 5563492759 5566584057 

5563223964 5561317628 5563115699 5562520162 5562732783 5566290002 5563708386 

5561603498 5563395408 5566661624 5562724491 5564983681 5565023487 5566249115 

5565735486 5566943030 5564281466 5564543519 5565046991 5562472885 5564057593 

5563701258 5567176846 5565183653 5566368246 5562863729 5566306659 5560693946 

5565512380 5563118016 5562940428 5560872607 5563945178 5565943544 5567397327 

5566373717 5566208988 5560311234 5564354305 5566454426 5565900205 5565391439 

5564977725 5563575595 5562563634 5562814391 5560962325 5566387774 5566893904 

5565824975 5566340948 5566164967 5564867686 5566699913 5564126455 5560265141 

5564072675 5564878089 5564755485 5560796285 5563828424 5563598522 5564942034 

5562384866 5562767797 5566181458 5566145081 5561167452 5565936290 5564092459 

5566060488 5567190672 5566808175 5565816328 5566201967 5566968326 5564951498 

5566717004 5560441767 5560333261 5567111454 5563837615 5562101799 5562463538 

5566380159 5562107069 5565719985 5566672134 5564218898 5562665009 5564854379 

5566910443 5565735148 5566421680 5565970893 5563921468 5565844643 5561997429 

5564571825 5563468528 5565468567 5561753434 5564982006 5560747627 5566823596 

5562779016 5560709395 5564791753 5562652510 5566940572 5562261437 5567023030 

5566580634 5561090530 5567069439 5566876362 5562513357 5565246013 5565547808 

5562403062 5560634866 5564278561 5566145677 5565492286 5563158087 5566292834 

5563846558 5565304523 5566222419 5562846302 5563463453 5565800017 5563438141 

5567168967 5560711029 5566981634 5566864020 5566516539 5567039424 5566509633 

5566724992 5562228022 5560999723 5565733473 5563749570 5563254571 5566635693 

5563054260 5562381524 5567052088 5565532065 5563179547 5566111018 5565345682 
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5560817362 5560550146 5565204657 5560588450 5566735519 5565999397 5562190057 
 
5561982058 5561832840 5564163789 5566517040 5566896097 5562899707 5562265180 

5563306868 5562709062 5564353364 5563972750 5561277731 5566789912 5561140467 

5565483863 5564612538 5566214994 5566198288 5566529250 5563272144 5562879048 

5564220951 5561768200 5567019814 5560992595 5566894928 5565675625 5565361572 

5564319118 5562508019 5563113389 5565819595 5563331577 5565834917 5566860622 

5564170792 5560989062 5563450542 5562444355 5566917745 5565954129 5566746177 

5562318757 5560708975 5566373527 5566781828 5566395470 5566738398 5562849157 

5566482096 5560388547 5561521583 5562227248 5565528436 5561003038 5560602467 

5561457440 5560442153 5565907887 5564335700 5563716397 5563982320 5560599010 

5562129279 5561100164 5567109359 5566025408 5565264404 5565141792 5562442508 

5565451852 5561256891 5563012177 5562308857 5566042262 5564048386 5567177380 

5566457841 5563449767 5562686419 5561989350 5566555867 5563064533 5566522768 

5562329739 5562238344 5561639161 5566115563 5566705884 5564057759 5566363155 

5562833714 5566107099 5561254789 5566639554 5566533484 5562991124 5561960609 

5563340636 5562520170 5562493576 5563963007 5565703237 5564095254 5565092664 

5564308160 5566138409 5564109154 5564939816 5563776037 5565189767 5564469483 

5563052785 5565806410 5566858949 5567092191 5564361854 5564655818 5561544148 

5566305024 5566023395 5565242681 5567071716 5564374402 5564427911 5566823406 

5566340898 5566298419 5565813002 5566092556 5560198854 5562502590 5562274000 

5564993516 5565966123 5564048220 5564608726 5567182083 5562587633 5563077634 

5566921069 5563290500 5565839585 5560919333 5566365473 5561944066 5563086742 

5566155346 5567031124 5565779260 5566576145 5565639399 5566064357 5564539657 

5566482120 5564323052 5566569314 5564170040 5563996031 5565950044 5563157816 

5565748570 5566301437 5561687087 5565946844 5566995881 5563860187 5565330890 

5563539229 5565451530 5565046462 5564727039 5564368768 5565483814 5563288975 

5565961389 5565456935 5560454786 5567048938 5564791175 5562777390 5566290598 

5561666503 5562319409 5566940861 5567107288 5561675926 5566387121 5566599444 

5565907630 5562246362 5565043550 5565490066 5562395425 5563324564 5566827357 

5565811907 5566670062 5565822482 5566021993 5563778447 5566839246 5566364146 

5563661411 5560382367 5564949047 5566253885 5566183421 5566876453 5566062377 

5562696384 5565522629 5566135892 5562561026 5561844084 5566762315 5564692282 

5566157318 5562685726 5566680095 5566681101 5566922588 5565306239 5566570601 

5567083802 5560484072 5566986187 5566595889 5566545629 5563816759 5563569515 

5565102539 5562979202 5565766796 5564705464 5563109809 5566777214 5563726164 

5561027649 5563209575 5566651005 5563437887 5568064827 5566721998 5560822503 

5563104461 5564016599 5567164107 5563521904 5565014940 5564493830 5563541910 

5566185285 5560515198 5566311303 5566806088 5566192950 5560737602 5567157127 

5561670752 5562879451 5567164685 5565616199 5566349360 5561049080 5563422293 

5565008322 5564321312 5565444733 5564489697 5563150407 5563008845 5563213924 

5566787817 5566438510 5563372704 5564502366 5566185558 5560968892 5561324715 

5566543905 5565217592 5566169594 5564893914 5564784246 5560728411 5564027521 

5566979109 5560473521 5566497250 5567035588 5562515345 5563004729 5563076297 

5566941943 5566762844 5565722484 5562108851 5563825115 5563356269 5565849618 

5565596227 5561986885 5561259333 5563119758 5564017738 5564179777 5566307913 

5563204220 5566435722 5565451282 5563819134 5567089098 5561393504 5561667170 
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5564394277 5565897484 5565576047 5564256815 5562246818 5564846953 5566466412 

5562056415 5562622125 5562442482 5564983749 5563836872 5565060364 5563512184 

5565295135 5560422254 5563517167 5564350717 5566538608 5561105536 5566857347 

5565246591 5564987070 5564469541 5562353838 5566290283 5566633607 5564225174 

5564322492 5560589722 5565777769 5562118280 5565549069 5565226452 5564325982 

5565748190 5565758215 5562170240 5566233010 5565789038 5566431234 5561136093 

5563345403 5565192472 5566399118 5563708428 5564228582 5566037833 5565470894 

5560025438 5562069129 5564383437 5565467478 5567127385 5566117007 5566361928 

5565448924 5565298493 5566767678 5561122655 5564161387 5560976762 5564812104 

5565948592 5563123768 5566165766 5565837837 5564875754 5566805700 5563463941 

5566030721 5567072656 5566221312 5565176061 5566422506 5560686957 5562603240 

5563498384 5565241691 5562618016 5560973306 5566226535 5565571857 5562940782 

5566338264 5567130264 5564646791 5565554424 5564114154 5567039705 5566264189 

5565892444 5563507457 5566324777 5564938784 5567175426 5565243135 5562646439 

5565255261 5563870194 5567091920 5566644141 5566612601 5564693058 5566598461 

5562816081 5565788311 5564955077 5566173463 5561424796 5567084628 5562292317 

5563426682 5562398569 5562169952 5566444534 5566336219 5563906329 5563531929 

5561026674 5566985858 5566276241 5560473042 5564715158 5565036034 5561909853 

5565520656 5566161443 5565854394 5563304277 5562923408 5566159231 5566155023 

5561809384 5561990796 5566608807 5564551124 5567017404 5563892859  

5564230521 5562389915 5561763086 5566644521 5565904843 5566439815  

5560987728 5565903233 5565270005 5566926316 5566182571 5563694453  

5567032775 5562658681 5561361469 5560597907 5566696091 5566934104  

5565897781 5567125967 5566757554 5567086227 5561730424 5566229612  

5566909452 5566924766 5565044566 5565142246 5563881092 5562166602  

5561672238 5563653178 5564811718 5564774569 5565356044 5564325461  

5560995648 5566053608 5564734506 5566062724 5563906303 5564724929  

5565633574 5561955500 5565727004 5562207398 5565727939 5560733932  

5562455039 5566653159 5563687481 5564321650 5566801402 5563408573  

5565306569 5566812235 5562641869 5560227729 5566742408 5565622106  

5566281449 5561041517 5564969441 5567165005 5566450473 5563474351  

5566390554 5567175384 5563725760 5564815727 5565384905 5563919033  

5562677814 5562258516 5566946207 5565963849 5566366802 5560670456  

5562495605 5565611786 5566621875 5566463666 5567034698 5561674606  

5566806773 5564694940 5566481254 5563369403 5567529374 5563408037  

5565773610 5564283728 5561355214 5564725967 5563592228 5564881778  

5566726450 5564853850 5563392587 5562334556 5561090290 5564487873  

5566528401 5564922499 5564109394 5566241146 5565054920 5562410869  

5565263521 5562476555 5567167498 5560445164 5563494672 5565922787  

5566079017 5565822995 5564554615 5561671099 5566792023 5567046015  

5566018890 5564679651 5566447644 5565383998 5562131598 5565919502  

5560456401 5565203477 5561588715 5567016430 5565320826 5564046919  

5563502649 5563823656 5566486949 5566456835 5564464062 5563510477  

5564465234 5565464566 5563768083 5563817161 5564600129 5563433530  

5565892790 5566318902 5566570114 5563320455 5561898965 5566123211  

5564563400 5565305397 5565924734 5564687811 5563585529 5563064285  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5566836317 5566582747 5564960127 5565803433 5563116812 5565413043  

5563577690 5565409215 5562844901 5567027668 5563735447 5566824610  

5566082268 5566501085 5567066187 5566899687 5566259205 5566871074  

5567108963 5561645879 5566605936 5565905428 5566211107 5566378518  

5566112412 5565847778 5560923475 5565680526 5565439352 5564285152  

5566363601 5566839006 5565645917 5561265306 5566778337 5565587846  

5565697504 5562471002 5565952487 5562260884 5566964408 5566237839  

5565849782 5560406190 5567148035 5560297441 5566218979 5564658978  

5566313515 5565424750 5567075303 5563762573 5565422887 5564898939  

5566001383 5560373671 5562451921 5566182464 5566233317 5560537531  

5566688262 5566733043 5563029007 5562433804 5562012699 5565870168  

5563874030 5560485863 5566342506 5566917877 5564139797 5564065661  

5563808855 5566007919 5562632553 5564344207 5566391313 5565961173  

5567102073 5566899968 5562691336 5565122701 5561568964 5563395507  

5564355773 5566592951 5565716544 5561024869 5564576295 5567010516  

5566569603 5566321492 5566878517 5564074622 5562523943 5565917746  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