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• Redovisningen i fokus för revisorn 
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Revisorerna och redovisningen 

 

Redovisnings-
standarder – 

standard-setting 
process 

 

Tillämpning – 
företagens 

upprättande av 
finansiella 
rapporter 

 
Revision – 

revisorernas 
granskning  

 

Tillsyn – 
övervakning av 
redovisningens 
tillämpning och 
revisorers arbete 
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• Redovisningen och revisorns ansvar 

 

Utdrag ur revisionsberättelse - exempel 



2013-12-03  │  5 

Redovisningsstandarder 

 

Principbaserade 
redovisnings-

standarder – IFRS  

Regelbaserade 
redovisnings-

standarder 
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En forskningsstudie 

 

Revisorstyp 
spelar ingen roll 

för utfallet 

Principorienterad 
revisor minskar 

risken mest för off-
balance redovisning 
(att tillgången inte 

redovisas i 
balansräkningen). 
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 För att som revisor kunna stå upp för principerna krävs stor 
integritet och självständighet.  

 Att vinna och behålla klienter är centralt för att göra karriär och bli 
partner på de stora revisionsbyråerna. Det skapar risker.  

 Revisorer träder fram för att försvara sina klienter vid kritik från 
tillsynsorgan. 

 Redovisningstillsynen fungerar inte tillräckligt bra.  

Integritet och självständighet 
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 Revisorernas rapportering till aktieägarna: revisionsberättelsen 
samt muntlig rapportering vid årsstämman. 

 Lösa problemen direkt med klienten istället för att rapportera om 
brister i revisionsberättelsen.  

 Management letters - revisorers rapportering till företagsledning 
och styrelse.  

 I princip alla börsföretag får rena revisionsberättelser. 
Informationen om brister lämnas i management letters.  

 Externa användare av finansiella rapporter ser inte på vilket sätt 
revisorerna har bidragit.  

Revisorernas rapportering 
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IAASB:s Exposure Draft 
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 Klientkommunikation via management letters – väl utvecklad praxis.  

 Informationen som kommuniceras i management letters är relevant – 
viktigt mot bakgrund av de historiska problemen med användningen av 
standardtext i revisionsberättelsen.  

 Nackdel: Om revisorer är alltför öppna kan det leda till att de på kort 
sikt stöter sig med klienten och längre fram anses ha vållat skada. Men 
kanske överdrivs detta argument i nuläget därför att mindre aktieägare 
uppfattas som en svag intressentgrupp?  

För- och nackdelar med förslaget till ny RB 

 


