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Sammanfattning

Uppsatsens titel: Undantag från revisionsplikten i Norge och revisionens 
framtid i små företag.

Författare Martin Adolfsson & Christoffer Berggren

Handledare Bengt Bengtsson

Ämne/kurs Företagsekonomi, c-uppsats 15 högskolepoäng

Syfte Klargöra varför aktiebolaget i det övre skiktet av de 
kvantitativa kraven av Aksjeloven § 7-6. Punkt 1 med tre 
eller fler aktieägare och en omsättning på över 2 miljoner, 
väljer att använda/ inte använda sig från undantag från 
revisionsplikten?

Informationen används för att belysa auktoriserad 
redovisningskonsult och revisorns roll i aktiebolaget, och 
på den grunden klargöra revisorns framtid i 
undersökningens segment.

Metod Kvalitativ enkätundersökning har genomförts för att
åstadkomma empirisk data. Litteratur, lagar, 
propositioner, artiklar, samt elektroniska källor har 
använts för att belysa empirin, och bidragit till underlag 
för analys och slutsats.

Teori Referensramen innehåller teorier om intressentmodellen 
och agentteorin. Presentation av diverse lagar, samt
konsekvensen av undantag från revisionsplikten i andra 
länder.

Empiri/analys Respondentens svar om undantag från revisionsplikten, 
reflekteras och diskuteras i relation till den teoretisk 
referensram.

Slutsats Revisionsföretag som arbetar med små företag kommer 
att tappa fler marknadsandelar.



Abstract

Title: Excluding audit requirement in Norway
and the auditors future in SME´s.

Author: Martin Adolfsson & Christoffer Berggren

Advisor: Bengt Bengtsson

Course Business Administration, Bachelor Thesis 15 ECTS

Purpose Clarify why Corporation in the upper layer of the quantity 
requirement of Aksjeloven § 7-6. Paragraph 1 with three 
or more shareholders and a turnover of over 2 million, 
choose to use / not to use the exemption from the audit 
requirement? 

The information would be used to brighten an authorized 
accountant and auditor's role in the corporation, and on 
that basis clarify the auditor future in the study segment.

Methodology Qualitative survey was carried out to provide an empirical 
data. Literature, laws, propositions, articles, and electronic 
sources used to illuminate the empirical, and helped
to support the analysis and conclusion.

Theory The framework holds theories about the stakeholder 
model and agency theory. Presentation of various laws, 
and consequence of exemption from the audit 
requirement in other countries.

Empirical foundation The candidate's response for exemption from the audit 
requirement, reflected and discussed in relation to the 
theoretical framework.

Conclusions: Audit firm that works with small businesses will lose more 
market share.
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1. Inledning

1.1. Upptakten och konsekvensen till införandet av undantag från 
revisionsplikten

Både nationellt och internationellt har det de sista åren varit ökat fokus på 
förenkling och tillrättaläggning av regelverk och offentliga tjänster som ett medel till 
att öka näringslivets konkurrenskraft. Den norska regeringen verkställde därför år
2006 ett projekt ledd av Nærings- og handelsdepartementet där målet var att uppnå 
en väsentlig reduktion i näringslivets kostnader knutna till efterlevnad av 
informationskrav (Prop. 51 L (2010-2011)).

Även internationellt har det de sista åren genomförts regeländringer för att reducera 
näringslivets administrativa kostnader. Utveckling med hänsyn till revisionsplikten 
har de senare åren medfört en upphävning av revisionsplikten för små aktiebolag 
och andra företag med begränsat ansvar i länder där man tidigare har haft
revisionsplikt för samtliga av dessa företag. I Sverige och Danmark har det varit ett 
av målen att reducerade de administrativa kostnader för näringslivet med 25 % i 
linje med Lissabon-strategin, och lättnader i revisionsplikten som är införda i dessa 
länder är bland annat gjorda för att bidra till att uppnå denna målsättning (Prop. 51 
L (2010-2011)).

På bakgrund av den ökade fokuseringen på förenkling blev det år 2007 utsett ett 
revisionspliktsutskott för att utreda undantag från revisionsplikten för företag i 
Norge. Som resulterade i Norges offentlige utredninger (NOU) 2008:12 där flertalet 
av revisionspliktsutskottet och höringsinstanserna föreslog att vidareföra dagens 
plikt till finansiell revision och även införa för norskregistrerade utländska företag
(NUF). Minoriteten gick in för att upphäva revisionsplikten för de minsta 
aktiebolagen (Prop. 51 L (2010-2011)).

Finansdepartementet konkluderade med att det bör läggas avgörande vikt på hänsyn 
till förenkling för de minsta aktiebolagen och hänsyn till internationell utveckling, 
och la då bland annat den grunden den 17 december 2010 fram Prop. 51 L (2010-
2011) till Stortinget om den lagstadgade revisionen för små företag (Prop. 51 L 
(2010-2011)).

1 maj 2011 trädde lagändringen om undantag från revisionsplikten i kraft med 
möjlighet att avregistrera redan för redovisningsåret 2011.
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Förandringen av Aksjeloven § 7-6. Punkt 1. innebär att aktiebolag och NUF-er med 
begränsat ansvar som uppfyller samtliga tre följande villkor kan välja bort 
revisionsplikten:

∑ Nettoomsättning mindre än 5 miljoner NOK

∑ Balansomslutningen mindre än 20 miljoner NOK

∑ Medelantal anställda inte överstiger 10 anställda.

(Regjeringen 2011a).

Företaget måste göra ett aktivt avstående av revisionsplikten genom en majoritet på 
årsstämman, jfr Aksjeloven § 7-6. punkt 1. Vid tillslutning av en tredjedel av 
aktieägarna kan revision införas igen, jfr Aksjeloven § 7-6. punkt 3. Eller vid 
tillslutning av en tiondel av aktieägarna kan förenklad revisorkontroll krävas, jfr
Aksjeloven § 7-7. punkt 2.

Innan beslutet hade alla norska aktiebolag revisionsplikt, medan norskregistrerade 
utländska företag så kallade NUF-etablerade var undantagna från revisionsplikt i 
Norge om årlig omsättning var under fem miljoner NOK (Prop. 51 L (2010-2011)).
Konsekvensen av lagändringen var att aktiebolag och NUF-er med begränsat ansvar 
blev likställda när det gäller krav till revision (Regjeringen 2010).

Lagändringen innebar också en väsentlig lättnad i administrativa kostnader för de 
små aktiebolagen. Uppskattat av Statistisk sentralbyrå (SSB) till 10 000 – 15 000 
NOK. Samt de internationella konkurrensvillkoren blev också förbättrade (Prop. 51
L (2010-2011)).

Baserat på utarbetade redovisningstal från SSB för år 2008 var det ca 137 386 (68 %) 
av totalt 202 038 icke finansiella aktiebolag som kunde använda sig av undantag från
revisionsplikten (Prop. 51 L (2010-2011)).

Totalt valde 48 236 aktiebolag bort revision mellan 1 maj och 31 december 2011. 
21,5 % av dessa företag hade ingen omsättning, 22,5 % hade en omsättning under 
500 000 NOK, och 26 % hade en omsättning mellan 500 000 och 2 000 000 NOK. 
Antal aktieägare var utslagsgivande. 51 % av företagen som valde bort revision hade 
enbart en aktieägare. Företagen med två aktieägare, var aktieägarna i många tillfällen
har en nära relation till varandra, utgjorde 21 %. Enbart 13,5 % av företagen hade 
tre eller flera aktieägare (revisorforeningen 2011a).

http://www.revisorforeningen.no/?did=9578555
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Det vill säga ca 35 % av företagen som uppfyllde de kvantitativa kraven för 
undantag från revisionsplikten hade vid årsskiftet 2011-2012 använt sig av denna 
rätt. 

I förbindelse med regeringens arbete för att förbättra ramvillkoren för norska 
näringslivet, var ytterligare åtgärder att förbättra konkurrenskraften för 
aktiebolagsformen, med sikte på att bland annat reducera antal NUF-er. Kravet till 
minsta aktiekapital blev justerat ned från 100 000 till 30 000 NOK vid lagändringen
år 2012 (regjeringen 2011b).

Första kvartalsresultatet för år 2012 blev det registrerat en ökning med 60 % av 
nyregistrerade aktiebolag i förhållande till 2011. Samtidigt minskar nyregistreringen 
av NUF (revisorforeningen 2011b).

Tabell 1

Aktiekapital Antal totalt % av total Antal
undantag

Undantag i 
%

Aktiekapital 
30'

3978 61 3162 80

Aktiekapital 
30' - 100'

390 6 290 74

Aktiekapital 
100'

1377 21 612 44

Aktiekapital 
100' +

817 12 313 12

Sum 6562 100 4377 67

72 % av de nyetablerade företagen blev bildade med minimumskapital på 30 000 
NOK. Av dessa valde 80 % bort revision. För nyregistrerade aktiebolag i första 
kvartal sett under ett, var andelen som valde bort revisionen 67 %
(revisorforeningen 2011b).

De flesta som väljer att etablera är fortfarande enmansföretag. I första kvartal 2012 
utgjorde enmansföretag 45 % av alla nyregistreringar. Detta är likväl en nedgång på 
10 % i förhållande till samma period i 2011. Störst ökning är det i antal aktiebolag, 
som nu utgör 37 % av nyregistreringarna, upp 60 %. Störst nedgång är det för NUF. 



11

Det är nu drygt 5 % som väljer denna företagsform, en nedgång på över 43 % 
(revisorforeningen 2011b).

Tabell 2

Företagsform Antal Andel i % Förandring i %

Enmansföretag 8010 45 -10

Aktiebolag 6562 37 60

NUF 953 5 -43

Andra 2284 13 -

Sum 17809 100 0,5

1.2. Problemformulering och syfte

Ett av argumenten för att göra undantag från revisionsplikten var att för lagpålagd 
revisionsplikt måste det krävas att dessa kostnader står i rimligt förhållande till 
nyttan vid revision (prop. 51 L (2010-2011)).

Redovisningen är ofta den enda insyn intressenten har i företaget. Revisorns roll är 
då genom revisionsberättelsen att påpeka om redovisningen är tillförlitlig. För små 
aktiebolag är det ofta få eller bara en aktieägare med full insyn och man kan därför 
säga att revisionen inte tillför någon nytta i förhållanden till kostnaden.

Statistiska resultat för år 2011 och första kvartalet för år 2012 visar att utvecklingen 
går i linje med argumentationen. Då majoriteten av aktiebolagen med en eller två 
aktieägare och andra intressenter väljer att använda sig av undantag från 
revisionsplikten, medan aktiebolag med tre eller flera aktieägare och andra
intressenter, är det enbart minoriteten som väljer att använda sig av undantag från 
revisionsplikten. 

Men då man kan anta att revisionen faktiskt tillför ett värde, varför väljer några 
aktiebolag trots detta att använda sig av undantag från revisionsplikten?

Med NOU 2008: 12, Prop. 51 L (2010-2011), Aksjeloven, Regnskapsloven, 
Bokføringsloven, Regnskapsførerloven, Forskrift om autorisation av 
rekenskapsförare m.v, Revisorloven, argumentation för- och statistisk data av
temporär konsekvens av införande av undantag från revisionsplikten som 
utgångspunkt belysande genom agent- och intressentteorin, är syfte med denna 
uppsats att klargöra faktorer på -
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∑ Varför minoriteten i det övre skiktet av de kvantitativa kraven av Aksjeloven 
§ 7-6. Punkt 1. med tre eller flera aktieägare och en omsättning på över 2 
miljoner, väljer att använda sig av undantag från revisionsplikten?

∑ Varför majoriteten i det övre skiktet av de kvantitativa kraven av Aksjeloven 
§ 7-6. Punkt 1. med tre eller flera aktieägare och en omsättning på över 2 
miljoner, väljer att inte använda sig av undantag från revisionsplikten?

Informationen används för att belysa auktoriserade redovisningskonsulter och 
revisorers roll i aktiebolaget, och på den grunden klargöra revisorns framtid i 
undersökningens segment.
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2. Metod

2.1. Induktiv

Induktiv forsknings metod används med att sätta sig in i NOU 2008: 12 och Prop. 
51 L (2010-2011). Vidare fördjupning blev gjord i den norska Aksjeloven, 
Bokføringsloven, Regnskapsførerloven, Forskrift om autorisasjon av regnskapsfører 
m.v. Revisorloven samt statistisk data används för att se den omedelbara 
konsekvensen av införande av undantag från revisionsplikten och utvecklingen 
inom redovisningskonsult branschen.

Agent- och intressentteorin används för att tydligöra samanhanget mellan 
aktiebolag, årsredovisning, intressenter och revision.

På bakgrund av denna information blev aktiebolagen som omfattas av lagändringen 
i Aksjeloven § 7-6. Punkt 1. segmenterad och  intressanta teman uppdagas och 
problemformuleringen definierad. 

För att identifiera relevanta företag kontaktades den norske Revisorforeningen 
(DNR), Statistisk sentralbyrå (SSB), Brønnøysundregistrene (2012) motsvarande 
svenska Bolagsverket, Purehelp Business Search Engine (2012), RavnInfo (2012)
och Sticos Kompetansesenteret for regnskap, Lønn og personal (2012). Med 
undantag av Brønnøysundregistrene (2012) gav samtliga förfrågningar negativt 
resultat i form av inget svar eller negativt svar. 

Efter kontakt med Brønnøysundregistrene (2012) och vägledning skapades och 
segmenterades databasen. På den grunden identifierades relevanta aktiebolag som 
hade och inte hade använt sig av undantag från revisionsplikten. 

2.2. Kvalitativ enkätundersökning.

Kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor genomfördes på fyra aktiebolag där 
Aksjeloven § 7-6. punkt 1. är gällande, aktiebolagets ägarstruktur omfattar 3 eller 
flera aktieägare och omsättning är på över 2 000 000 NOK. Aktiebolag ett och två 
har inte valt att använda sig av undantag från revisionsplikten medan aktiebolag tre 
och fyra har valt att använda sig av undantag från revisionsplikten.

Det blev även genomförd en kvalitativ enkätundersökning mot en revisionsbyrå.

2.3. Generaliserbarhet

Metod för insamling av data har alltid konsekvenser för resultatet av en 
undersökning. Därför är det viktigt att vi är klara över vilka val vi gör och hur de 
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kan påverka resultatet. Kvalitativa ingående intervjuer tar ofta lång tid, med 
begränsade resurser och tid måste vi ofta nöja oss med få respondenter (Jacobsen 
2002) Det finns dock ingen garanti för att de utvalda företagen avspeglar hela 
segmentet. 

Kvantitativ enkätundersökning hade resulterat i ett bättre dataunderlag än kvalitativ 
enkätundersökning, Speciellt då det inte fanns tid att genomföra intervjuerna 
muntligt. Men då kriterierna för aktiebolagen blev så specificerade blev det inte 
genomförbart med kvantitativ enkätundersökning, då det tog för lång tid att 
identifiera och kontakta aktiebolagen. Det betyder inte att en kvantitativ 
undersökning leder till ett annat resultat. Men respondentunderlaget ger bättre 
underlag för att generalisera (Jacobsen 2002).

Syftet med undersökning är dock inte att kunna generalisera utifrån respondenterna 
till hela undersökningens segment för att svara på problemformuleringen. Men vid 
hjälp av respondenterna klargöra faktorer på varför aktiebolagen gör sina val och på 
den grunden försöka klargöra revisorbranschens framtid i segmentet, jfr 
problemformulering och syfte. 
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3. Teoretisk referensram

3.1. Aktiebolag

Aksjeloven definierar aktiebolag i § 1.1 punkt 2. 

”Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har 
personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen 
utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.”

Aktiebolaget betraktas alltså som en självständig (juridisk) enhet där ingen av 
deltagarna har personligt ansvar för företagets förpliktelser (Altinn 2012).

Aktieägaren ansvarar inte över kreditgivare för företagets förpliktelser, jfr
Aksjeloven § 1-2. Punkt 1. Alltså aktieägaren riskerar i utgångspunkt bara att förlora
aktiekapitalet. Kreditgivaren kan bara gå till företaget med sina krav (Altinn 2012).

Därför är det ett antal regler i Aksjeloven som begränsar aktieägarens mjölighet att 
ta pengar ur bolaget. I praktiken kan ägaren i små aktiebolag enbart ta ut pengar från 
företaget i form av aktieutdelning eller hävda ordinär lön för arbetsinsats i företaget
(Altinn 2012).

Ägare i små och nystartade aktiebolag måste dock ofta gå i borgen för företagets 
skuld. Därmed påtar de sig likväl ofta ett personligt ansvar för företagets 
förpliktelser (Altinn 2012).

3.1.1.Stiftelse av aktiebolag

För att stifta ett aktiebolag måste grundarna tillsammans skjuta in aktiekapital i 
företaget på minimum 30 000 NOK, jfr Aksjeloven § 3-1 punkt 1.

För företaget meddelar till Foretaksregisteret ska aktieinskottet vara tillhandahållit
fullt ut, jfr Aksjeloven § 2-18. punkt 2. Företaget kan använda aktieinskottet att
täcka utgifter vid stiftelse i den utsträckning utgiften inte överstiger aktieinskottet, jfr
Aksjeloven § 2-5. punkt 1. Mottagit aktieinskott ska bekräftas av revisorn, även 
finansinstitutioner kan bekräfta under förutsättning av att aktieinskottet endast är 
kontanta medel, jfr Aksjeloven § 2-18. punkt 2.

3.1.2.Aktiebolagets styre

Aksjeloven § 6-1. punkt 1 och 2. Sätter krav till styret struktur ved aktiekapital över 
3 millioner.
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Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer. I selskaper med aksjekapital 
på mindre enn tre millioner kroner kan styret likevel ha færre enn tre medlemmer.
Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Daglig 
leder kan ikke velges til styreleder i selskaper som etter første ledd skal ha et styre 
på minst tre medlemmer. Har styret ett medlem, anses han eller hun som styreleder.

Alltså en och samma person kan äga samtliga aktier i företaget, vara ordförande,
daglig ledare och dessutom den enda anställda så länge aktiekapitalet är mindre än 
tre miljoner NOK. Bolaget kan fortsatt ha en aktieägare när aktiekapitalet blir större
än detta, men då kan inte styrets ledare och daglig ledare vara samma person och 
styrelsen måste bestå av minst tre personer (Altinn 2005).

3.2. Redovisningsplikt

Enligt Regnskapsloven § 1-2. punkt. 1. är alla aktiebolag redovisningspliktiga.
Revisionsplikten följer då av Revisorloven § 2-1. punkt 1. Undantag från 
revisionsplikten uppkommer om aktiebolaget uppfyller de kvantitativa kraven i 
Aksjeloven § 7-6. punkt 1, och årsstämman med majoriteten gör ändringsförslag
som ger styrelsen fullmakt om att årsredovisningen inte ska revideras, jfr Aksjeloven 
§ 7-6. Punkt 1.

Regnskapsloven §§ 1-5. och 1-6. skiljer mellan stora och små företag. Som stora 
företag räknas enligt Regnskapsloven § 1-5. –

Allmennaksjeselskaper,

regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på 
børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, eller,

andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet.

Som små företag räknas enligt Regnskapsloven § 1-6. –

Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som 
på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

salgsinntekt: 70 millioner kroner,

balaansesum: 35 millioner kroner,

gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.
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3.2.1.Bokförningsplikt

Redovisningsplikt medför bokförningsplikt, jfr Bokføringsloven § 2. punkt 1.

Enhver som har regnskapsplikt etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. 
har bokføringsplikt etter denne loven.

Alla transaktioner företaget utför ska registreras i företagets redovisningssystem. 
Bokförningen ska enligt Bokføringsloven omfatta alla upplysningar som har 
betydelse för utarbetandet av årsredovisning och annan redovisningsrapportering 
som följer av lag eller föreskrift (pliktig rapportering). Upplysningen skall minst 
omfatta: 

∑ dokumentationsdatum (det datum fakturan eller liknande utsändes)

∑ belopp och/eller mängd

∑ dokumentationshänvisning (bilagsnummer) 

∑ kontokod (kontonummer) 

∑ andra relevanta behandlingskoder (f.eks. mva-kode)

∑ eventuell kod för köpare/säljare (reskontroføring)

Lagen ställer stränga krav till dokumentationen av de registrerade upplysningarna
(Altinn 2011a).

3.2.2.Årsredovisning

Redovisningspliktiga ska enligt Regnskapsloven § 3-1. punkt 1. utarbeta 
årsredovisning och årsberättelse för varje redovisningsår enligt Regnskapsloven
(NOU 2008:12). Små företag kan vid utarbetandet av årsredovisningen och 
årsberättelsen följa de undantagsbestämmelser som framgår av Regnskapsloven, jfr
Regnskapsloven § 3-1. punkt 2.

Årsredovisningen ska innehålla resultaträkning, balansräkning, noter och eventuellt 
kassaflödesanalys, jfr Regnskapsloven § 3-2. punkt 1. Små företag kan utelämna att 
utarbeta kassaflöderäkning, jfr Regnskapsloven § 3-2. punkt 2. Årsredovisningen ska 
ge en rättvisande bild av de redovisningspliktigas tillgångar och skulder, finansiella 
ställning och resultat, jfr Regnskapsloven § 3-2a.

Regnskapsloven § 3-3. tar för sig årsredovisningens innehåll –
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I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor 
virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.

Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og 
resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis 
opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter.

I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt 
drift, jf. § 4-5:

1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, 
skal det bekreftes at forutsetningen er til stede.

2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, 
skal det redegjøres for usikkerheten.

3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold 
til aksjeloven eller allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er 
besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å 
oppløse selskapet.

4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det 
redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette 
ikke framgår i note til årsregnskapet.

Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av 
tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet.

Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som 
har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. 
Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg 
opplyse særskilt om sykefravær.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i 
virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i 
strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er 
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i 
diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
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Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens 
innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av 
det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved 
virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for 
å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

For små foretak som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke 
virksomheten i konsernet

Årsredovisningen ska utarbetas i enlighet med de grundläggande 
redovisningsprinciperna transaktionsprincipen, periodiseringsprincipen,
matchningsprincipen, försiktighetsprincipen, jfr Regnskapsloven § 4-1. och 
kongruensprincipen, jfr Regnskapsloven § 4-3.

Utarbetning av årsredovisningen ska ske enligt god redovisningsed, jfr
Regnskapsloven § 4-6. God redovisningsed kompletteras av Norsk 
regnskapsstandarder (NRS) utgett av Norsk RegnskapsStiftelse (RSS)

Styret, daglig ledare eller deltagare ska underskriva årsredovisningen och 
årsberättelsen, jfr Aksjeloven § 3-5. Punkt 1. och står därför personligt ansvarigt för 
att redovisningen är utförd enligt Regnskapsloven.

Förmålet med årsredovisningen är att förmedla nyttig och relevant information om 
en verksamhets samlade ekonomiska utveckling och finansiella ställning på ett 
sådant sätt att användaren av informationen kan fatta goda beslut
(Altinn 2011b).

Årsredovisningen är den viktigaste och i vissa tillfällen den enda informationen 
företaget ger till sina intressenter. Den externa redovisningen används av olika 
intressenter såsom nuvarande och potentiella aktieägare, långivare, leverantörer, 
kunder, anställda statliga myndigheter och samhället i övrigt (Sundgren et al. 2009).

Intressent teorin uttyder.

3.3. Intressentteorin

Rhenman (1967) ger en definition av vad som menas med intressenter i följande 
citat:

”Intressenterna i organisationen är de individer eller grupper som är beroende av 
företaget för att förverkliga sina egna personliga mål och av vilket företaget är 
beroende för sin existens.”
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Intressenterna omfattar, aktieägare, kreditgivare, företagsledning, anställda, kunder, 
leverantörer och staten. Varje grupp tillför firman med kritiska resurser och i utbyte 
förväntar de sig att deras intressen kommer att bli uppfyllda (Hills & Jones 1992).

Aktieägarna tillför firman med kapital. I utbyte förväntar de att företaget maximerar 
risken på avkastningen på deras investering (Hills & Jones 1992).

Kreditgivarna förser företag med finansiering och i utbyte förväntar de sig att deras 
lån återbetalas enligt plan. Deras primära behov av information hjälper dem att 
bedöma ett företags möjligheter att betala räntor och amorteringar (Hills & Jones 
1992 ; Sundgren et al. 2009).

Leverantörer är intresserade av information som kan användas för att få en bild av 
risken hos ett företag. En leverantör är intresserad av ett företags förmåga att betala 
sina förpliktelser inom en relativ snar framtid, dvs. dess likviditet. Likviditeten kan 
analyseras med t.ex. nyckeltal som uttrycker förhållandet mellan relativt likvida 
tillgångar och skulder som förfaller till betalning inom en snar framtid (Sundgren et 
al. 2009).

Kunder har, om de förväntar sig en långsiktig relation med en leverantör, behov av 
att få en bild av företagets förmåga att överleva på lång sikt (Sundgren et al. 2009).

Anställda förser företaget med tid, kunskap och humankapital (Hills & Jones 1992). 
Anställda har ett intresse av information för att få en bild av arbetsgivarens risk och 
lönsamhet. Informationen ger möjlighet att bedöma företagets förmåga att betala 
löner och andra förmåner samt att erbjuda arbetstillfällen (Sundgren et al. (2009).

Staten i form av allmänheten och där även skattebetalare, ger företag en nationell 
infrastruktur. I utbyte förväntar de att invånarna förstärker eller åtminstone inte 
försämrar välbefinnandet och inte bryter mot spelreglerna fastställs av offentliga 
tjänster - genom sina lagstiftande agenter (Hills & Jones 1992).

Företagsledningen är den enda grupp av intressenter med direkt kontroll över 
beslutsfattandet i företaget (däremot har aktieägare och kreditgivare indirekt 
kontroll). Det är därför viktigt att cheferna fattar strategiska beslut och fördelar 
resurserna på det sätt som bäst överensstämmer med kraven i de andra 
intressentgrupperna. Den unika rollen hos företagsledningen gör att de kan anses 
som agenter för andra intressenter (Hills & Jones 1992).

Det är viktigt för företagsledningen att veta hur olika intressenter kan försöka 
påverka företaget, för att chefen ska kunna planera vilka åtgärder företaget ska ta till 
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förutsätter att han har en uppfattning om hur intressenterna i företagtes omgivning 
kommer att agera (Frooman 1999).

3.4. Auktoriserade redovisningskonsulter

Många små aktiebolag använder externa redovisningskonsulter för att utföra 
lagstadgade uppgifter inom redovisning (NOU 2008: 12). Om redovisningen utförs
av externa som har detta som näring, måste den som utför redovisningen vara 
auktoriserad redovisningskonsult och godkänd av Finanstilsynet, jfr
Regnskapsførerloven § 1. punkt 1.

Den offentliga auktorisationsordningen för redovisningskonsulter och 
redovisningsföretag blev införd genom Regnskapsførerloven av 1993. För att säkra 
användaren av redovisningskonsultstjänsten en betryggande akademisk kvalitetsnivå 
och tillsyn med att redovisningskonsulten uppfyller sina plikter enligt lagar och 
föreskrifter (NOU 2008: 12).

3.4.1.Behörighetskrav till auktoriserade redovisningskonsulter

För att uppnå och behålla auktorisation som redovisningskonsult måste
Regnskapsføreloven §§ 4 och 5, närmare specificerad i Forskrift om autorisasjon av 
regnskapsførere m.v. §§ 1-1, 1-2 Och 4-1, vara uppfylld.

För att uppnå auktorisation ställer lagen utbildningskrav på Bachelor grad i ekonomi 
och administration på 180 STP med närmare specificerade kurs. Finansregnskap, 
skatt- og avgiftsrett och rettsvitenskap, jfr Forskrift om autorisasjon av 
regnskapsførere m.v. § 1-1.

Det ska vidare dokumenteras 2 års relevant praxis inom redovisnings- och 
bokförningslaggivningen härunder utförning av uppdragsgivare plikter och 
utarbetning av uppgifter och upplysningar för uppdragsgivare som denna ska ge 
enligt lag eller förskrift eller, revision av sådan värksamhet, jfr Forskrift om 
autorisasjon av regnskapsførere m.v. § 1-2.

Som villkor för auktorisation måste redovisningskonsulten vara bosatt i en EÖS-
stat, ha fast kontorsadress i Norge, vara ekonomiskt robust, ha fört en hederlig 
vandel och inte vara omyndigförklarad, jfr Regnskapsførerloven § 4.

För att behålla auktorisationen som redovisningskonsult ställer Regnskapsførerloven
§ 5. krav till att redovisningskonsulten till en var tid ska kunna dokumentera 
tillräcklig vidareutbildning. Tillräcklig vidareutbildning definieras i Forskrift om 
autorisation av regnskapsførere m.v. § 4-1.
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Autorisert regnskapsförer skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer 
etterutdanning i löpet av de tre foregående kalenderår.

3.4.2.Redovisningskonsultens roll

Regnskapsførerloven § 2. punk 1. tar upp vilka uppgifter som omfattas av
auktorisationsplikten 

Som regnskapsföring etter denne lov regnes utföring av oppdragsgivers plikter etter 
regnskaps- og bokföringslovgivningen og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for 
oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift.

Redovisningskonsulten vill i praktiken ofta kunna framstå som kundens 
ekonomiavdelning och representera kunden externt, ensam eller tillsammans med 
kunden, i så väl möte med skattemyndigheten som banker osv. (NOU 2008: 12). 

I tillägg till att utföra kundens lagpålagda plikter är ofta den auktoriserade 
redovisningskonsulten också en rådgivningsresurs inom ekonomiområdet 
(finansiering, likviditet, budgetering, effektivisering m.m.). Då det inte är några 
bestämmelser i lag eller förskrift om oberoende som är till hinder för att 
auktoriserade redovisningskonsulter kan ha både redovisning och vara rådgivare för 
en kund. Frånvaro av oberoendesregler är en konsekvens av redovisningskonsultens
roll som kundens förlängande redovisning- och ekonomiavdelning (NOU 2008: 12).

3.4.3.Genomförande

Regnskapsførerloven § 2. punkt 2. reglerar hur redovisningskonsultens arbete ska 
genomföras (NOU 2008: 12).

Autoriserte regnskapsførere skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i og i 
medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Gott redovisningssed definieras i –

∑ GRFS 0 – Allment om regnskapsföringsoppdrag, 

∑ GRFS 1 – Bokföring og årsoppgjör, 

∑ GRFS 2 – Lönn och 

∑ GRFS 3 – Fakturering.

Branschstandarderna är utarbetade av Norges Autoriserte Regnskapsføreres 
Forening (NARF) och Økonomiforbundet.
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3.4.4.Rapporteringsplikt 

Redovisningskonsulten och medarbetare har tystnadsplikt om allt de under sin 
verksamhet får kännedom om, med mindre annat följer av eller i medhåll av lag, 
eller den upplysningen gäller har samtycket till att tystnadsplikten inte ska gälla, jfr
Regnskapsförerloven § 10. punkt 1. Det är dock flera undantag från tystnadplikten. 
Bokføringsloven § 14. redovisningskonsult i likhet med uppdragsgivare finns
skyldigheten att ge offentliga kontrollmyndigheter nödvändigt bistånd till insyn i 
redovisningssystem och redovisningsmaterial och ställa till disposition utrustning
och programvara för detta (NOU 2008: 12). Redovisningskonsulten ska underrätta
polisen därom det i förbindelse med redovisningskonsultens uppdrag eller andra 
tjänster framkommer förhållanden som ger grund till misstanke om att det är utfört
en straffbar handling, jfr Regnskapsførerloven § 10. punkt 4. Redovisningskonsulten
har också rapporteringsplikt efter Hvitvaskingsloven (NOU 2008: 12).

Om uppdragsgivaren väsentligt åsidosätter sina plikter efter uppdragsavtalen så att 
redovisningskonsulten inte har möjlighet till att producera eller ge grund för avtalad
lagreglerad rapportering, åligger det redovisningskonsulten att frånsäga sig
uppdraget, jfr Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. § 3-1. punkt 3.
Redovisningskonsulten åligger även att ge upplysningar till ny redovisningskonsult 
om förhållanden som tyder på att ny redovisningskonsult inte bör ta sig an
uppdraget därom ny redovisningskonsult frågar om detta, jfr Forskrift om 
autorisasjon av regnskapsfører m.v. § 3-1. punk

3.4.5.Redovisningskonsulter. En bransch i utveckling

Utvecklingen i antal auktorisationer från redovisningskonsultregistren visas i 
nedanstående tabell (Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte 
regnskapsförer hösten 2010).



24

Tabell 3: Antal auktorisationer.

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Redovisningskonsulter 9 260 8 780 8 340 7 966 7 472 7 179

Redovisningskonsultföretag 2 691 2 693 2 676 2 691 2 652 2 632

Årlig genomsnittlig nettoökning i antal auktoriserade redovisningskonsulter har i 
perioden från 2005 till 2010 varit på 416 redovisningskonsulter. Detta motsvarar en 
genomsnittlig nettoökning på 5,8 % per år. Antal redovisningskonsultföretag har 
hållit sig stabilt (Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsförer 
hösten 2010).

Totalt antal uppdrag i redovisningskonsultbranschen är sammanställd i 
nedanstående diagram.

Tabell 4

Diagrammet visar att det var 311 370 uppdrag i redovisningskonsultbranschen per 
31.12.2009. Antal uppdrag har ökat med 5,1 % från redovisningsåret 2007 till 2009. 
Vidare visar diagrammet att antal uppdrag har ökat med 50 % från redovisningsår 
1999 till 2009 (Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsförer 
hösten 2010).

2007 blev 104 894 av dessa uppdrag utfört mot aktiebolag medan 2009 blev 113 093 
av dessa uppdrag utfört mot aktiebolag. Majoriteten av uppdragen jämnt över de 
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sista åren, omfattar komplett redovisningen (Rapport etter dokumentbasert tilsyn 
med autoriserte regnskapsförer hösten 2010).

Det är en ökning i antal auktoriserade redovisningskonsulter som också har 
godkännande som revisor. Dock har antal godkända revisorer i procent av antal 
auktoriserade redovisningskonsulter varit rimlig konstant på 13 % de sista åren
(Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsförer hösten 2010).

Tabell 5: Auktoriserade redovisningskonsulter som också har godkännande som revisor

Godkännande 2010 2008 2006 2004

Registrerade 
revisorer

815 798 733 720

Statsauktoriserade 
revisorer

329 287 246 214

Summa revisorer 1144 1085 979 834

I efterkant av lagförslaget (Prop. 51 L (2010-2011)) rapporterade Finanstilsynet en 
stor ökning i antal revisorer som ansökte om auktorisation som 
redovisningskonsulter. Från tidpunkten 17 december 2010 då propositionen blev 
framlagd fram och till 6 juni 2011 var det 267 revisorer som hade fått auktorisation 
som redovisningskonsulter (Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte 
regnskapsförer hösten 2010). Nästa ”Rapport etter dokumentbasert tilsyn med 
autoriserte regnskapsförer hösten 2012” kommer att ge mycket intressanta tal då 
den behandlar perioden i efterkant av när undantag från revisionsplikten blev införd.

3.5. Varför finns revision

Bakgrunden till att revision uppkom var främst att under 1800-talets slut i 
Storbritannien blev tillåtet för företag att fritt söka kapital genom att sälja andelar i 
verksamheten på ett sätt som liknade det moderna aktiekapitalet. Det var inte alls 
ovanligt att uppemot en tredjedel av dessa företag gick under. Revision av 
företagens finansiella rapporter blev tvingande år 1900 (Carrington 2010).

Från första halvan av det nittonde århundradet började banker och försäkringsbolag 
att kräva attestationer av sina kunders redovisningsupplysningar. Det fanns inga 
normer för vem som skulle få göra sådana attestationer, i praxis blev attestationerna 
vanligtvis utförda av bankfolk och räkenskapsförare och arbetsmetoden bestod 
huvudsakligen av bilagskontroll (NOU 2008: 12).
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Den första lagbestämmelsen som reglerade revision kom vid en ändring i dåvarande 
konkurslag år 1899. Rätten kunde efter lagändringen utse en person som granskade 
gäldenärens redovisning. Personen var tvungen att vara sakkunnig och oberoende av 
gäldenären. Det hade redan vid den tidspunkten framkommit förslag för 
godkännande för auktorisation, som fanns i England, men förslaget följdes aldrig 
upp (NOU 2008: 12).

I Aktielagen som blev antagen 1910, var det bestämmelser om revision för att säkra 
att redovisningen var i ordning av hänsyn till aktieägare och kreditgivare. För företag 
har det varit revisionsplikt sedan dess. Det blev i första omgången inte ställt några 
krav på revisorns kvalifikationer eller habilitet, och det var heller inte några regler 
om hur revisionen skulle utföras (NOU 2008: 12).

Oslo Börs och de praktiserande revisorerna ingick samma år ett avtal om regler för 
ett godkännande för auktorisation. Reglerna innehöll normer för revisorernas arbete 
och blev också infört i fyra andra byar fram till 1929. Det blev totalt beviljat 
auktorisation till 267 revisorer efter denna ordning (NOU 2008: 12).

Efter 1910 utvecklades revisonen från att vara ren bilagsrevision till att omfatta 
analys och utvärdering (NOU 2008: 12).

Baserat på ett förslag från en kommitté som utsetts i 1918 blev lagen om 
auktoriserade revisorer antagen den 22 september 1929. Lagen var i kraft fram till 
1964 och den innehöll bestämmelser för statligt tillstånd av revisorer. År 1936 blev 
revisorerna tillåtna att bistå med slutförandet av skattedeklarationer, nærings 
uppgifter, överklaganden av skatt och andra meddelanden till skattekontor. I 1950 
fick revisorn skyldighet att underteckna årsredovisningen till skattemyndigheten
(NOU 2008: 12).

Agentteorin kan användas vidare för att belysa varför revisionen uppkom. 

3.6. Agentteorin

Hatch (2002) definierar agentteorin som ett avtal där ägarna (principal), anlitar en 
annan person (agent), för att dessa ska agera på deras vägnar, eftersom de själva inte 
kan eller vill vara ständigt närvarande för att skydda sina intressen.

En viktig förutsättning för agentteorin är att det uppstår en informationsasymmetri 
där agenten har mer information än principalen som förhindrar principalens 
förmåga att kontrollera om deras intressen förvaltas av agenten på ett effektivt sätt. 
Ett annat agentproblem uppstår när principalen inte har tillgång till all tillgänglig 
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information när viktiga beslut ska fattas av ledningen och därmed oförmögen att 
fatta beslut som är det bästa för företagets intressen (Adams 1994).

Agentteorin förutsätter även att man inte alltid kan förlita sig på att agenterna agerar 
på det sätt man kommit överrens om, de kan smita från sitt arbete eller att inte ta 
sitt ansvar (Hatch 2002). Situationen uppstår om båda parterna i relationen är 
nyttomaximerare, då finns det goda skäl att tro att agenten kommer att tjäna sina 
egna intressen snarare än principalens. Principalen kan begränsa avvikelserna från
sitt intresse genom lämpliga incitament för agenten och genom att lägga 
övervakningskostnader som är utformade för att begränsa den avvikande
verksamheten för agenten (Jensen & Meckling 1976).

I agentteorin tar man sig an problemet med skilda intressen med hjälp av kontrakt 
där principalen delegerar arbete till sina agenter för ett överrenskommet pris, som 
ser till att agentens egenintressen hamnar i linje med principalens intressen. 
Kontraktet specificerar åtgärder och utlovar belöningar så att agenten kommer att 
tjäna sina egna intressen när de uppfyller kontraktets krav. Detta gör man genom att 
utlova belöningar som agenterna eftersträvar, och baserar dessa belöningar på 
utfallet av aktiviteter som gynnar principalernas intressen (Hatch 2002).

Ur ett agentteoretiskt synsätt uppstår revision som en metod för att kontrollera att 
agenterna fullföljer sina förpliktelser och skydda principalernas ekonomiska 
intressen (Adams 1992).

Eisenhardt (1985) beskriver att principalen kan köpa information om agentens 
beteende och belöna dessa beteenden. Detta kräver inköp av 
övervakningsmekanismer såsom åtgärder för kostnadsredovisning, system budget, 
eller ytterligare lager av ledningen. Alternativt kan principalen belöna agenten 
baserat på utfallet, t.ex. lönsamhet. Sådana resultat är surrogatmått för beteenden. 
Men i det här fallet kan agenten bli bestraffad eller belönad för resultat delvis 
utanför hans kontroll. Med andra ord kan goda resultat uppstå, trots dåliga insatser 
och dåliga resultat kan uppstå trots goda insatser. Även detta system uppmuntrar 
arbete hos agenten, den gör det till priset att flytta en del av risken för företaget till 
agenten. Det optimala valet mellan de två alternativen vilar på avvägning mellan 
kostnaden för att mäta beteende och kostnader för att mäta resultat och överföra 
risk till agenten.

Bolagsledningen fungerar även som en agent för bolagets ägare (principalerna). Den 
grundläggande utgångspunkten för denna syn är att det skett en separation mellan 
ägande och förvaltningen av bolaget. Samtidigt finns det en inbyggd motsättning 
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mellan bolagsledningens intressen och principalernas. Båda grupperna har intresse 
av att maximera sitt eget välstånd. Bolagsledningen kan komma att göra detta på 
bolagets bekostnad. Incitamentet kan i detta enskillda fall leda till att 
bolagsledningen väljer att agera i sitt eget intresse till skada för bolagets ägare
(Diamant 2004).

För att minimera risken för att bolagsledningen kommer att åsidosätta sina 
skyldigheter mot bolagets ägare måste ledningens lojalitet säkras. Antingen kan 
personer i ledande ställning belönas så att deras ställning kommer att vara jämställd 
med ägarnas eller så övervakas bolagsledningen. Trots att det anses vara möjligt att 
utjämna förhållandet mellan principalen och agenten genom någon form av 
belöningssystem anses det dock vara svårt att hitta ett belöningssystem som är 
tillräckligt effektivt och som samtidigt är lika billigt och funktionellt som 
övervakning. Revisorns uppgift blir därmed att kontrollera om de personer som fått 
bolagsstämmans uppdrag att sköta bolagets förvaltning uppfyller sina åtaganden mot 
de relevanta intressenterna. Detta skall ske genom att revisorn verifierar att den 
lämnade informationen på ett adekvat sätt avspeglar bolagets verkliga ekonomiska 
ställning och agentens agerande vid handhavandet av bolagets förvaltning. Revisorn 
är således ett principalernas och andra intressenters verktyg vars uppgift är att 
kontrollera att bolagsledningen uppfyller sin avtalsenliga lojalitetsplikt. Revisorerna 
skall genom sitt arbete skapa ett incitament för bolagsledningen att i sin förvaltning 
agera lojalt (Diamant 2004).

3.7. Årsredovisning och revision.

Information som blir given om företagets finansiella ställning, resultat och
utveckling i årsredovisningen, årsberättelse, kvartalsrapporter, vinstvarningar, 
prospekt och annan finansiell rapportering har stor betydelse för beslut bland annat 
om att investera i eller ge kredit till ett företag. Det är därför viktigt att investerare, 
kreditgivare och andra intressenter kan ha tillit till att informationen är korrekt och 
täckande. Därför är det nödvändigt med goda redovisningsregler, effektiva 
kontrollmekanismer och stränga reaktioner i tillfällen där redovisningen och annan 
finansiell information blir manipulerad (Regjeringen 2006).

3.7.1.Behörighetskrav till revisorer

Finanstilsynets godkänningsordning omfattar två nivåer, registrerad och 
statsauktoriserad revisor. För att bli godkänd måste kraven i §§ 3-2. Utdanning till 3-
3. Praksis och 3-4. Vandel vara godkänd, jfr revisorloven § 3-1.



29

För att bli godkänd som registrerad revisor ställer lagen utbildningskrav på 
Bachelorgrad enligt ram plan för revisorutbildning. Medan för statsauktoriserad 
revisor ställer lagen krav på Mastergrad i redovisning och revision, jfr Revisorloven 
§ 3-2. punkt 1 och 2.

Det ska vidare dokumenteras 3 års varierad praxis i revision av årsredovisning eller 
tillsvarande ekonomiske avveckling, varav minst två av åren ska genomföras efter 
utbildning och hos en godkänd statsauktoriserad eller registrerad revisor. Det ska 
också vara avlagt och bestått ett praktiskt prov i Norge för att bli godkännande som 
registrerad eller statsauktoriserad revisor, jfr Revisorloven § 3-3. Punkt 1, 2, 3 och 5. 

Som villkor för godkännande måste revisorn ha fört en hederlig vandel och inte vara 
omyndigförklarad, jfr Revisorloven § 3-4.

3.7.2.Revisorns uppgift

Revision är i stor grad harmoniserad internationellt. Revisorns uppgift och ramar vid 
revision av årsredovisningen är definierad i revisorloven kap. 5. Revisorloven §§ 5-1 
och 5-2 definierar och innehåller enkla särnorska element (NOU 2008: 12).

«Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov 
og forskrifter, og om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal vurdere om opplysninger i 
årsberetningen og i eventuell redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-
3 b om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av 
overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om 
opplysningene er konsistent med årsregnskapet.

Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en 
betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Jfr Revisorloven § 5-1.”

Revisorn ska alltså ge en oberoende och objektiv bekräftelse av företaget, som gör 
att användaren av årsredovisningen kan lita på att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga fel (NOU 2008: 12).

Revisorloven § 4-1. punk 1. sätter de generella kraven till oberoende, objektivitet 
och etik -
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«Har en revisor eller en revisors nærstående (jf. fjerde ledd) en slik tilknytning til 
den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke 
revisors uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den 
revisjonspliktiges årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor.

Revisorn ska utföra sitt arbete i linje med gott revisionsskick. Kraven är inskrivna i 
revisorloven § 5-2. Punkt 1 och 2.

Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn, herunder vurdere risikoen for at det 
kan foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil. Revisor 
skal påse at vedkommende har tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det foreligger 
brudd på lover og forskrifter av vesentlig betydning for årsregnskapet.

Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk.

Gott revisionsskick är en rättslig standard definierad i ISA i clarity format gällande 
från 2010. (Revisorforeningen 2010)

Revisionsstandarden har till syfte att säkra att revisorn utför tillräckliga och 
ändamålsmässiga revisionshandlingar, så att revisorn och användarna uppnår den 
betryggande säkerhet som revisionsberättelsen ger uttryck för (NOU 2008: 12).

Revisorns huvuduppgift är att skaffa sig betryggande säkerhet för att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Genom att planera, granska och 
rapportera med en professionell skeptisk hållning och anta att årsredovisningen kan 
innehålla väsentliga fel, måste revisorn systematisk bedöma risken för att det kan 
uppstå väsentliga fel i årsredovisnigen. Påträffar risk av betydelse måste revisorn
genomföra revisionshandlingar för att reducera risken till en acceptabel nivå genom 
att inhämta tillräckliga och lämpliga revisionsbevis (NOU 2008: 12).

Revisorns arbete är alltså inte så omfattande att alla fel nödvändigtvis blir upptäckta. 
Ett fel är väsentligt om användaren av redovisningen hade tagit ett annat beslut om 
felet inte hade varit där (Revisorforening u.å).

Revisionen ska genom årsredovisningen och avgivning av revisionsberättelse i vara 
ta behovet till flera olika användningsintressenter, och har genom sin revisions 
verksamhet rollen som allmänhetens tillitsperson (NOU 2008: 12). jfr Revisorloven 
§ 1-2. 

Revisor är allmanhettens tillitsperson ved utövning av revision. Revisor ska därför utöva 
sin verksamhet med integritet, objektivitet och aktsamhet.
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3.7.3.Revisionsberättelse

När styrelsen har fastslagit årsredovisningen och årsberättelsen för översändelse till 
årsstämman, skall revisorn avge revisionsberättelsen där revisorn med hög säkerhet 
bland annat uttalar sig om årsredovisningen och om ledningen har uppfyllt sina 
plikter när det gäller registrering och dokumentation av redovisningsupplysningar.

Från och med 2010 blev revisionsberättelsen internationaliserad och tvådelat enligt 
ISA clarity format (Revisorforening u.å).

I första delen uttalar revisorn sig om årsredovisningen, revisorn konkluderar här på 
om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och 
att årsredovisningen är avgett i enlighet med lagar och föreskrifter. Medan del två 
handlar om övriga förhållanden revisorn är pålagd att uttala sig om efter norsk lag. 
Osäkerhet om fortsatt drift och hur resultatet disponeras är bland de förhållanden 
revisorn ska uttala sig om. Revisorn ska också bedöma om lagar och regler följs, och 
om upplysningar som ges i årsberättelsen enlighet med det som framgår av 
årsredovisningen. I tillägg är revisorn pålagd att uttala sig om företagets ledning har 
följt upp plikterna för ordentlig och översiktlig registrering och dokumentation av 
redovisningsupplysningar (Revisorforening u.å). 

Internationaliseringen har bidragit till en längre berättelse, men till gengäld enklare 
att begripa (Revisorforening u.å).

Om revisorn är oenig i presentationen av redovisningsposter, om det fattas 
upplysningar i noter till redovisningen, eller han inte har varit i stånd att skaffa sig 
tillräckligt underlag för sin slutsats, redogör revisorn närmare för detta i 
revisionsberättelsen. Därmed tar revisorn in en precisering i revisionsberättelsen om
det är upplysningar i årsredovisningen som en användare av årsredovisnigen bör 
vara speciellt uppmärksammad av (Revisorforening u.å).

Om revisorn menar att årsredovisningen inte är avlagd enligt lagar och föreskrifter, 
eller inte ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, konkluderar
revisorn negativt i revisionsberättelsen. Revisorn rekommendera då årsstämman att 
inte fastsätta årsredovisningen som företagets årsredovisning (Revisorforening u.å).

3.8. Konsekvensen av undantag från revisionsplikten i andra länder.

EU har, som en del av Lissabon-strategin, ett mål om att reducera näringslivets 
administrativa kostnader. Lissabon-strategin antogs på EU:s toppmöte våren 2000 
och är EU:s strategi för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Målet är att EU 
innan år 2010 ska bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
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ekonomin i världen (NOU 2008: 12). Ett av målen var att reducera de administrativa
kostnaderna för näringslivet med 25 %, och lättnader i revisionsplikten som är 
införda är bland annat gjorda för att bidra till att uppnå denna målsättning jfr kap 
1.1.

EU definierar enligt fjärde företagsdirektivet artikel 11 små företag som på 
balansdagen i två efterföljande år inte överstiger två av följande tre villkor. 

∑ Nettoomsättning mindre än 7,3 miljoner EURO.

∑ Balansomslutning mindre än 3,65 miljoner EURO.

∑ Medelantal anställda inte överstiger 50 anställda.

Företag under gränsvärden kan av den enkla medlemstat undantas från 
revisionsplikten. Gränserna är det maximala av vad en EU-stat får införa (NOU 
2008: 12).

3.8.1.Storbritannien

England var tidigt ute med undantag från revisionsplikten. Den infördes redan 1993 
för de minsta aktiebolagen. I efterhand har gränsvärdena för undantag av 
revisionsplikten höjts tre gånger; år 1997, år 2000 och år 2004 och ligger nu på det 
maximalt tillåtna tröskelvärden enligt EU-reglerna. 

∑ Nettoomsättning mindre än 5,6 miljoner pund. 

∑ Balansomslutning mindre än 2,8 miljoner pund. 

∑ Medelantal anställda inte överstiger 50 anställda. 

(NOU 2008: 12).

I England finns det ca 1 miljon aktiebolag varav ca 70 % har en till två anställda.
Det är ca 900 000 företag som är undantagna från revisionsplikt och av dessa väljer 
60 till 70 % att inte använda sig av revisor och indikationen är att andelen som 
använder sig av undantaget är störst bland de mindre företagen (NOU 2008: 12).

3.8.2.Danmark 

Danmark införde undantag från revisionsplikten för små företag år 2006. Villkoren 
för att kunna göra undantag från revision är i två påföljande år att inte överskrider 
två av följande kriterier.

∑ Nettoomsättning mindre än 3 miljoner DNK.
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∑ Balansomslutning mindre än 1,5 millioner DNK.

∑ Medelantalet anställda inte överstiger 12 anställda.

(NOU 2008: 12).

26 april 2010 lades det fram ett lagförslag om att tröskelvärdena för 
balansomslutning och nettoomsättning skulle bli höjd till 4 miljoner och 8 miljoner 
DKK. Lagförslaget blev antaget 1 juni 2010 i lag nr 720 av 25/06/2010 om ändring 
av Årsregnskapsloven och Selskabsloven. Lagändringen innebär att verksamheter 
kan göra undantag från revisionsplikten om de inte överskrider två av tre gränser i 
två efterföljande redovisningsår.

∑ Nettoomsättning mindre än 8 miljoner DKK.

∑ Balansomslutning mindre än 4 miljoner DKK.

∑ Medelantal anställda inte överstiger 12 anställda.

(Prop. 51 L (2010-2011)).

I Danmark har drygt 25 % av företagen valt bort revisionen. 

Bolagsstyrelsen i Danmark som kontrollerar redovisningarna uppger att det inte är 
någon större skillnad i kvaliteten på redovisningarna mellan bolag som har revisor 
och bolag som inte har revisor (Danielsson 2012).

3.8.3.Sverige 

Sverige införde undantag från revisionsplikten för små företag strax före Norge år
2010. Av Prop. 2009/10:204 framkommer det att villkoren för att kunna göra 
undantag från revision föreslogs till att det skulle krävas att den angivna nivån har 
uppnåtts två år i rad. Gränsvärdena i redovisningslagstiftningen föreslogs hamna på
–

∑ Nettoomsättning mindre än 80 miljoner SEK.

∑ Balansomslutning mindre än 40 miljoner SEK.

∑ Medelantalet anställda inte överstiger 50 anställda. 

De slutliga reglerna som blev införd blev betydlig lägre och hamnade på

∑ Nettoomsättning: 3 miljoner kronor.
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∑ Balansomslutning: 1,5 miljoner kronor.

∑ Medelantalet anställda inte överstiger 3 anställda.

Minst 2 av 3 kriterier skall vara uppfyllda och det krävs att man i två påföljande år 
inte överskrider kriterier för att kunna göra undantag från revisionsplikten (Prop. 
2009/10:204).

Dessa gränsvärden skulle omfatta ca 95 000 aktiebolag (SOU 2008: 32)

Enligt Danielsson (2012) så väljer 76 % av de nyregistrerade företagen att inte att ha 
revisor, medan totala antalet aktiebolag, befintliga, nystartade och lagerbolag är 
enbart 15 % som väljer att inte ha revisor.
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4. Empiri och Analys

4.1. Revisionens värde?

Majoriteten av revisionsföretagen var vid införande av undantag från 
revisionsplikten emot. Detta var inte unikt för Norge, och förståligt då det 
medförde en signifikant inbrytning i företagens kundunderlag.

Ett av argumenten för att göra undantag från revisionsplikten var att för lagpålagd 
revisionsplikt måste det krävas att dess kostnad står i rimligt förhållande till nyttan 
vid revision (prop. 51 L (2010-2011)).

I undersökningen vid begäran om när revision tillför ett värde, gav respondenten i 
revisionsbyrån ett standard marknadsföringssvar genom att påpeka att 
revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel på redovisningen som kan användas 
externt mot intressenter. Revisorn med sin kompetens och kunskap om företaget 
som revideras kan bidra med råd på områden som skatt, avgift, redovisning och 
intern kontroll. Som bidrar till att tillpassa företagets verksamhet enligt gällande 
lagar och föreskrifter. Normalt en lite kostbar ”försäkring”.

Dock framkom det ett kriterium för värde.

”Avseende undersökningens segment rekommenderar inte revisor att använda sig av
undantag från revisionsplikten då revisor i tillfällen vid flera intressenter är en 
oberoende part som i vara tar aktieägarna och andra intressenters interesse genom 
en oberoende revision.”

Revisorbranschen verkar inte intresserad av att få fram en gränsdragning på när ett
värde uppkommer. Men då det marknadsförs med betydelse av revision vid flera 
intressenter kan man anta det framkommer en värdeminskning i takt med färre 
intressenter.

Statistiken för år 2011 och första kvartal 2012 visar en ansedd värdering bland 
aktiebolagen i takt med antal intressenter, jfr kap 1.1. I linje med revisionsföretagets
uttalande.

Aktiebolagen respons i undersökningen gav dock några andra indikationer. 

4.1.1.Aktiebolag 1

Aktiebolag 1 blev grundat år 2006 med syfte att importera, sälja och installera PVC-
fönster.
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Perioden 2007 – 2011 har omsättningen haft en jämn ökning från i underkanten av 
1 miljon till överkanten av 4 miljoner och 2011 var omsättningen i överkanten av 4 
miljoner. 2012 förväntade de att passera 5 miljoner NOK. 

Aktiebolaget var klar över införande av undantag från revisionsplikten, men valde 
med full uppslutning från aktieägarna att behålla revisionen då de förväntar att 
passera 5 miljoner i omsättning. Revisorarvodet låg sist på 17 000 NOK.

I tillägg till revisor använder aktiebolaget sig av en auktoriserad redovisningskonsult 

4.1.2.Aktiebolag 2

Aktiebolag 2 blev grundat år 2000 med syfte på att transportera 
petroleumprodukter. 

Perioden 2006 – 2010 har omsättningen legat mellan 3,5 och 4 miljoner och år 2010 
var omsättningen på 4 miljoner NOK.

Aktiebolaget var klar över införande av undantag från revisionsplikten, men då fyra 
av aktieägarna är passiva ägare blev det oenighet om att använda sig av undantag 
från revisionsplikten. Daglig ledare anser inte att revisionen tillför något värde.
Revisorarvodet låg sist på 18 000 NOK.

I tillägg till revisor använder aktiebolaget sig av en auktoriserad redovisningskonsult.

4.1.3.Aktiebolag 3

Aktiebolag 3 blev grundat år 1990 med syfte på att arbeta med kommunikation och 
reklam. 

Perioden 2006 – 2010 har omsättningen legat jämnt runt 2 - 2,5 miljoner och år
2010 var omsättningen i överkanten av 2 miljoner NOK. 

Aktiebolaget använde sig av undantag från revisionsplikten för redovisningsåret 
2011. Syftet var att reducera kostnaden. Senaste revisorarvode var på 20 000 NOK. 
Inga intressenter hade invändningar angående beslutet. Innan beslutet använde de 
sig av redovisningskonsult och i efterhand fortsätter de att använda sig av denna 
tjänst. I efterhand av undantag från revisionsplikten har de inte ökat användningen 
av tjänster från redovisningskonsulten. Men tidigare revisor används fortfarande för 
att kontrollera årsredovisningen utförd av redovisningskonsulten.
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4.1.4.Aktiebolag 4

Aktiebolag 4 blev grundat år 2010 med syfte på att arbeta som järnvägsentreprenör 
med fokus mot svetsning av spår på linjen, i tillägg till annat relevant 
överbyggningsarbete. Företaget bedriver också hyra av säkerhetspersonal.

År 2010 var omsättningen på 3,5 miljoner NOK.

Aktiebolaget använde sig av undantag från revisionsplikten för redovisningsåret 
2011. Syftet var att reducera kostnaden. Senaste revisorarvode framkom inte. Inga 
intressenter hade invändningar när beslut togs. Innan beslutet använde de sig av 
auktoriserad redovisningskonsult och i efterhand fortsätter de att använda sig av 
denna tjänst. I efterhand av undantag från revisionsplikten har de inte ökat 
användningen av redovisningskonsulten. Redovisningskonsulten anses som god nog 
kontroll av årsredovisningen.

4.2. Aktiebolagen värdering av revision

Båda aktiebolagen som använde sig av undantag från revisionsplikten uppgav 
reduktion av kostnaden som syfte. Aktiebolag 3 valde dock att använda sig av 
avtalad kontrollhandling medan aktiebolag 4 komplett gjorde sig av med revisorn då 
auktoriserad redovisningskonsult ansågs som god nog kontroll.

Aktiebolag 1 använde sig av frivillig revision då de förväntade att passera det 
kvantitativa kravet i Aksjeloven på nettoomsättning mindre än 5 miljoner NOK. 
Medan aktiebolag 2 använde sig av frivillig revision på krav från de passiva 
aktieägarna. 

Aktiebolagen i undersökningen gjorde utifrån olika förutsättningar olika val, men
responsen avslöjar en splittrad värdering av revisionen bland aktiebolagen med 
frivillig revison. Alltså uppkommer det en differens mellan när revisionsföretagen 
och aktiebolagen menar att revision tillför ett värde. En differens som bland annat 
kan skyddas i ett försök från revisionsföretagen att öka värdet av revisionen genom 
marknadsförning.

4.3. Aktiebolagens intressestruktur 

Revisionen är bland annat en metod för intressenten att kontrollera sitt intresse. 
Aktiebolagens intressestruktur var något olikt. 



38

4.3.1.Aktiebolag 1

Aktiebolaget har 4 aktieägare med en ägarfördelning på 33,5 %, 30 %, 20 %, och 
16,5 %. Styrelsen består av 4 personer. Aktiebolaget har 1 anställd och 5 säljare på 
provision. 1 Långivare/kreditgivare. De har gått från 5 olika leverantörer till 1 och 
kunderna består av fyra stora företag och konsumenter.

4.3.2.Aktiebolag 2

Aktiebolaget har 6 aktieägare med en ägarfördelning på 4*17,65 % och 3*9,8 %. 
Styrelsen består av 5 personer. Aktiebolaget har 2 anställda, 1 långivare/kreditgivare, 
1 leverantör och ca 3400 kunder. 

4.3.3.Aktiebolag 3

Aktiebolaget har 4 aktieägare med en ägarfördelning på 33,4 %, 33,4 %, 16,6 %, och 
16,6 %. Styrelsen består av 2 personer. Aktiebolaget har 1 anställd, 1 
långivare/kreditgivare. Leverantörerna består av ett begränsat antal frilansare, 
medan kunderna består av stora nationella företag, landsomfattande organisationer 
och kommuner. 

4.3.4.Aktiebolag 4

Aktiebolaget har 3 aktieägare med en ägarfördelning på 42 %, 34 %, 24 %. Styrelsen
består av 2 personer. Aktiebolaget har 2-3 anställda, ingen skuld och därför ingen 
långivare/kreditgivare. 10 Leverantörer och 5 kunder. 

4.4. Revision för intressenten

Både aktiebolagen som använde sig av undantag från revisionsplikten har en 
liknande aktieägare- styrestruktur. Alla aktieägarna är med i styrelsen. Aktiebolagen 
som har frivillig revision har också en liknande aktieägare- styrestruktur. Här är inte 
alla aktieägarna med i styrelsen. Enligt revisionsbyrån faller alla aktiebolagen in 
under företag var revisionen är relevant. 

Att majoriteten av undersökningens segment väljer att behålla revisionen antar 
revisionsbyrån kan ha med att aktiebolagen anser att en reviderad redovisning är ett
kvalitetstecken, samt att en stor andel menar att revisorn innehar en kompetens det 
är värt att ha tillgång till. Vad för tilläggstjänster revisorn erbjuder utöver ordinär 
revision spelar nog också in på vilket val aktiebolaget gör. Tilläggstjänster som 
skatterådgivning, juridisk rådgivning och andra tjänster medför att flera väljer att 
behålla revision. 
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Vidare påpekar revisionsbyrån att företag med externa ägare nog har större vilja att 
ha revisor än de som inte har externa ägare. 

Undersökningen avslöjade en intressant konflikt mellan aktieägarna i aktiebolag 2 
vidrörande revisionens relevans. Aktiebolaget har flera externa aktieägare som anser 
revisionen som en relevant metod för kontroll. Trots att aktiebolaget använder 
auktoriserad redovisningskonsult och att detta då medför en onödig extra kostnad 
enligt daglig ledare. Som kan antyda att det är splittrade meningar om revisionens 
relevans i aktiebolag med 3 eller flera aktieägare. Som medför vid en tillslutning av 
en tredjedel av aktieägarna revision, jfr Aksjeloven § 7-6. punkt 3. Eller vid 
tillslutning av en tiondel av aktieägarna förenklat revisorkontroll, jfr Aksjeloven § 7-
7. punkt 2. 

Vidare avslöjar undersökningen att aktiebolag 1 endast har revision för de förväntar 
att passera de kvantitativa kraven i Aksjeloven § 7-6. punkt 1. 

Revisionsföretagen marknadsför sig bland annat genom att påpeka betydelsen av 
revision för intressenten, jfr kap 5.1. och att det kan vara visa förväntningar från 
intressenten, som respondenten vid revisionsföretaget påpekar –

”Intressenterna till företaget kan också ofta lägga press på företaget att behålla 
revisionen. Till exempel företag med extern skuld kan få som krav från 
långivare/kreditgivare att behålla revisionen.”

Med undantag från aktieägare har inte undersökningen avslöjat några krav från 
andra intressenter häribland långivare/kreditgivare, om att behålla revisionen. 
Uteblivande av sådant krav kan ha ett orsakssamband med att i förbindelse med 
införande av undantag från revisionsplikten kan marknadskrafterna om de inte 
redan har gjort, på sikt styra långivare/kreditgivare in mot andra billigare lösningar 
för företaget än revision. Billigare metoder som redan finns i dag är bland annat 
garanti från aktieägarna, pant i ägodelar. Så länge allt går bra, medför det inga 
kostnader för företaget och banken har en form för säkerhet.

4.5. Redovisningskonsulter och revisorer i direkt konkurrens

En annan mjölighet av uteblivande av krav från andra intressenter kan ha ett 
orsakssamband mellan auktoriserade redovisningskonsulter och revisorers 
överlappande roll. Som revisionsbyrån påpekar använder majoriteten av 
aktiebolagen som omfattas av de kvantitativa kraven i Aksjeloven § 7-6. punkt 1. sig 
av auktoriserad redovisningskonsult, och det är bland dessa majoriteten använder sig 
av undantag från revisionsplikten.
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Branscherna överlappar varandra i många av produkterna som erbjuds, jfr 
respondenten från revisionsföretaget 

”Revisorn med sin kompetens och kunskap om företaget som revideras kan bidra 
med råd och inspel på områden som skatt, avgift, redovisning och intern kontroll. 
Detta bidrar till att tillpassa företagets verksamhet enligt gällande lagar och regler.”

”i de fallen där företagets verksamhet är översiktlig och personalen innehar god 
kompetens, kan revisorn i stället för fullständig revision erbjuda skräddarsydda 
produkter som begränsad revision och avtalade kontrollhandlingar, eller ekonomisk 
rådgivning.”

Tjänster som även auktoriserade redovisningskonsulter erbjuder och därför är
överlappande.

Kraven till auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer, jfr kap 3.4.1. och kap 
3.7.1. medför efter standardhöjningen av redovisningskonsultbranschen ingen större
kvalitetsskillnad mellan professionerna. Den mest signifikanta skillnaden mellan 
redovisningskonsulten och revisorn framkommer av Regnskapsførerloven och 
Revisorloven.

Regnskapsførerloven § 2. punkt 2. pålägger redovisningskonsulten att –

”Autoriserte regnskapsfører skal utföre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i 
og i medhold av lov og samsvar med god regnskapsføreingskikk.»

Av detta följer en plikt till att sörja för att bokförningsmaterialet uppdragsgivarna
presenterar redovisas i enlighet med regler i lag och föreskrifter. Därom 
uppdragsgivare inte bidrar till att reglerna följes, ska redovisningskonsulten avsäga 
sig från uppdraget (NOU 2008: 12).

Revisorloven 5-1 och 5-2. påpekar att revisorns huvuduppgift är genom att planera, 
granska och rapportera skaffa sig betryggande säkerhet för att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel, jfr kap. 3.7.2. 

Eftersom revisorns huvuduppgift är kontroll av årsredovisningen, gäller det också 
särskilda regler som skall i vara ta revisorns oberoende, jfr Revisorloven §§ 4-1 – 4-
3. liknade oberoende krav gäller inte för redovisningskonsulten, då 
redovisningskonsulten heller inte är pålagd tillsvarande kontrollfunktion (NOU 
2008: 12).

Majoriteten av undersökningens segment och samtliga undersökta aktiebolag 
använder sig av auktoriserade redovisningskonsulter. Då små företag ofta varken har
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nog kompetens eller tid att hantera redovisningen (tid i den bemärkelsen att daglig 
drift anses viktigare), ska användningen av auktoriserade redovisningskonsulter ge 
en trygghetsgaranti för intressenter. Redovisningskonsulten måste därför i sitt arbete 
hjälpa kunden med att etablera kontrollrutiner för att säkra att lagbestämda 
underlagsmaterial för redovisningen framskaffas, samt på ett praktiskt sätt 
kontrollera om rutinen följs. Redovisningskonsulten måste vidare etablera och 
genomföra kontroller med eget arbete, härunder genomföra periodiska 
avstämningar. Samtidigt som redovisningskonsultens arbete är underlagt extern 
kontroll från olika instanser som auktorisationsordningen för redovisningskonsulter, 
statlig tillsyn och branschmässig kvalitetskontroll som har medfört en 
standardhöjning av professionen (NOU 2008: 12).

Då majoriteten av undersökningens segment och samtliga undersökta aktiebolag
använder sig av auktoriserade redovisningskonsulter, för att sköta den kompletta 
redovisningen, och med tanke på den auktoriserade redovisningskonsulten och 
revisorns överlappande roll, kan i dessa tillfällen revisorn därför verka överflödig.

Revisionsbyrån antar att huvudorsaken till att aktiebolagen använder sig av undantag 
från revisionsplikten har med att kostnaden blir för stor i förhållande till nyttan. 
Men också att redovisningskonsulter tillför nog kompetens i förhållande till 
aktiebolagets behov. Som också verkar vara huvudorsaken utifrån aktiebolagens 
respons.

Erfarandet från skattmyndigheten och Økokrim tyder även på att företag som 
använder auktoriserad redovisningskonsult, normalt utarbetar redovisningen och 
offentliga uppgifter med en högre kvalitet än de som inte använder extern 
professionell hjälp (NOU 2008: 12). En ökad kvalitetsstandard på redovisningen 
medför mindre behov för revision. 

Minoriteten i NOU (2008: 12) som var för införande av undantag från 
revisionsplikten påpekade även resultaten från NHO-undersökningen (2005) som
indikerade att revisorn korrigerade årsredovisningen i enbart 20 % av företagen, och 
att det var notupplysningarna som korrigerades oftast. Vidare hänvisade de till
internationella studier som kom fram till att revisorn sällan avslöjade ekonomisk 
kriminalitet.

NHO-undersökningen konkluderade med att en auktoriserad redovisningskonsult 
var bättre lämpad för att upptäcka ekonomisk kriminalitet än revisor. Enda 
argumentationen för revisor var kravet om oberoende (NOU 2008: 12), som också i 
detta tillfälle är revisorns svaghet. Prop. 51 L (2010-2011) konklusionen blev dock
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att kostnaden var orimlig att pålägga aktiebolaget då det är skattemyndighetens 
ansvar att granska och påvisa fel.

4.6. Revisorn som auktoriserad redovisningskonsult

Revisorn kan också inneha rollen som auktoriserad redovisningskonsult för ett
företag, men kan inte inneha båda funktionerna hos samma klient. Då det sätts 
lagstadsagde krav om revisorns oberoende vid granskning. Vid införande av 
undantag från revisionsplikten blev det en signifikant ökning av revisorer som också 
registrerade sig som auktoriserade redovisningskonsulter jfr kap. 3.4.5. Och en 
nedgång i antal revisorer blev registrerade. Branschen anpassar sig alltså till 
förändrade förutsättningar genom omställning/omstrukturering.

I Storbritannien och skandinaviska länder som det är naturligt att sammanlikna sig 
med har införanden gett olika, kvantitativa krav för att kunna använda sig av 
undantag från revisionsplikten och resultat vidrörande aktiebolag som har använt sig 
av rätten, jfr kap 3.8. 

Men gemensamt för samtliga länder är att de kvantitativa kraven i lagen infördes på 
en låg nivå, bland annat för att ge revisionsbranschen tid att omställa sig, innan de
gradvis ökas. Antal aktiebolag som använder sig av rätten ökar också gradvis.

Utvecklingen i Norge gav en kraftigare effekt vid införandet än andra skandinaviska 
länder, men på grund av bland annat faktorer diskuterade ovan, är detta en 
utveckling som antagligen Norge också vill erfara. Man kan därför ifrågasätta sig om 
minoriteten i undersökningens segment bara är början. 
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5. Slutsats

Revisorbranschen har och är i ständig utveckling. De sista åren har det dock skett en 
dramatisk utveckling då revision, har gått från lagpålagd till frivillig, och befinner sig 
nu i direkt konkurrens med auktoriserade redovisningskonsulter i segmentetet små 
aktiebolag. En konkurrens som har medfört att revisionsbyråerna på lite över ett år 
har tappat över 50 % marknadssandelar i segmentet. Branschen har reagerat med 
omstruktureringar, nedläggningar och branschskifte. 

Angående undersökningens segment har revisionsbranschen temporärt endast 
förlorat 13,5 % marknadsandelar. Internationell utveckling antyder dock att de 
kvantitativa kraven i Aksjeloven 7-6. punk 1. över tid  kommer att förhöjas upp mot 
EUs maximalnivå och flera aktiebolag kommer att använda sig av undantaget.

Undersökningen mot aktiebolagen stärker upp om att flera aktiebolag kommer 
använda sig av undantaget. Då auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer nu 
är i direkt konkurrens. En intressekonflikt bland aktieägare fördröjer övergången 
mot att endast använda auktoriserad redovisningskonsult. Men här kommer nog 
marknadskraften att vinna fram i takt med ett stadigt större krav om att 
effektivisera. 
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Vidare forskning

Undersökningen blev genomfört genom en kvalitativ enkät undersökning. En 
kvantitativ uppföljningsstudie för att testa validiteten på konklusionen vore 
intressant.

Undersökningen har berört flera teman vidrörande aktiebolagens val och revisorns 
framtid, som bland annat en konflikt mellan externa och interna aktieägare och en
differens mellan revisionsbyråen och aktiebolagen värdesättning av revision, och att
konkurransen mellan revisorn och redovisningskonsulter tillspetsas.

Teman det kan vara intressant att belysa enda djupare. 
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Bilaga 1

Enkätundersökning Aktiebolag utan revision.

1. Kort beskrivelse av foretaket.

2. Hvilke interessenter har dere og ca. hvor mange?
∑ Aksjonärer
∑ Långiver/Kreditgiver 
∑ Leverandörer
∑ Kunder
∑ Ansatte

3. Brukte dere autorisert regnskapsfører før dere benyttet retten til å gjøre unntak 
fra revisjonsplikten?

4. Bruker dere autorisert regnskapsfører etter at dere benyttet retten til å gjøre 
unntak fra revisjonsplikten?

5. Hvis ja på spörsmål 3. 
Har dere økt bruken av autoriserte regnskapsfører i forbindelse med 
benyttelsen av retten til unntak fra revisjonsplikten.

6. Hvorfor valgte dere å benytte dere av retten til å gjøre unntak fra 
revisjonsplikten?

7. Hvordan reagerte interessentene når dere benyttet retten til unntak fra 
revisjonsplikten.

∑ Aksjonärer
∑ Långiver/Kreditgiver 
∑ Leverandörer
∑ Kunder
∑ Ansatte

8. Skal dere opprettholde kontrollen på årsregnskapet på andre måter, i så fall 
hvordan? 

9. Noe å tillegge 
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Bilaga 2

Enkätundersökning Aktiebolag med revision

1. Kort beskrivelse av foretaket

2. Hvilke interessenter har dere og ca. hvor mange?
∑ Aksjonärer
∑ Långiver/Kreditgiver 
∑ Leverandörer
∑ Kunder
∑ Ansatte

3. Bruker dere autorisert regnskapsförer?

4. For å kunne benytte dere av retten til å gjøre unntak fra revisjonsplikten må 
man oppfylle samtlige kvantitative krav i Aksjeloven § 7-6. ledd 1. 
Driftsinntekter mindre enn 5 millioner, balansesum mindre enn 20 millioner, 
gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. Var dere klar over 
dette?

5. Hvorfor har dere ikke valgt å benytte dere av retten til å gjøre unntak fra 
revisjonsplikten?

6. Har dere vurdert å benytte dere av retten til å gjøre unntak fra revisjonsplikten?

7. Hvis ja på spørsmål 6. Hvordan reagerte interessentene?
∑ Aksjonärer
∑ Långiver/Kreditgiver 
∑ Leverandör
∑ Kunder
∑ Ansatte  

8. Anser dere at revisjonen tilfører noen verdi? (Hvis ja, hva?)

9. Ville dere ha benyttet dere av retten til unntak fra revisjonsplikten hvis de 
kvantitative kravene i Aksjeloven § 7-6. ledd 1. hadde blitt økt (f. eks. 
driftsinntekter mindre enn 10 millioner i stede for 5 millioner)?

10. Har du noe å tillegge?
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Bilaga 3

Enkätundersökning mot revisionsföretag.

1. Når mener dere at revisjon tilfører en verdi?

2. Anbefaler dere aksjeselskaper som har rett til unntak fra revisjonsplikten å 
benytte seg av denne retten, i så fall når?

3. Hva anbefaler dere kunder i undersøkelsens segment (Aksjeselskaper som 
omfattes av Aksjeloven § 7-6. ledd 1. Og som har tre eller flere aksjonærer og 
en omsetning på over 2 millioner NOK) å gjøre?

4. Hva trur dere kan være årsaken til at minoriteten av aksjeselskapene som 
oppfyller de kvantitative kravene i aksjeloven § 7-6. ledd 1. Og som har tre eller 
flere aksjonærer og en omsetning på over 2 millioner NOK, valgte å benytte seg 
av retten til unntak fra revisjonsplikten.

5. Hva trur dere kan være årsaken til at majoriteten av aksjeselskapene som 
oppfyller de kvantitative kravene i aksjeloven § 7-6. ledd 1. Og som har tre eller 
flere aksjonærer og en omsetning på over 2 millioner NOK, valgte og ikke 
benytte seg av retten til unntak fra revisjonsplikten?

6. Har dere sett en sammenheng på at aksjeselskaper som benytter seg av retten til 
unntak fra revisjonsplikten, som har tre eller flere aksjonærer og en omsetning 
på over 2 millioner NOK. erstatter revisor med en autorisert regnskapsfører?

7. Har du noe å tillegge?


