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Summary 
One of the most characteristic features of a limited liability company (Sw: 
aktiebolag) is that shareholders are not personally liable for the company’s 
obligations. In order to balance the lack of personal liability, the Swedish 
Companies Act (Sw. aktiebolagslag) contains, alongside the statutory audit, 
a number of special regulations, which require a qualified auditor to review 
some specific circumstances. In connection with this review, the auditor 
should establish special statements, whose main purpose is to serve as the 
basis for decision-making within the company. In addition, auditor’s special 
statements constitute an important protection for creditors and other 
stakeholders, as well as the company's shareholders. 
 
The introductory part of the thesis focuses on whether those special 
statements are considered to fall under the concept of auditing work, what 
their main purpose is and in connection with which situations they are 
applicable. Additionally, this part of the thesis examines whether, and in 
connection with which situations, the Swedish Companies Act imposes 
requirements on companies that have opted out of the audit, to establish 
separate statements. To summarize, it is clear that the existence of a liberty 
clause does not entail a total exemption from audit as all special statements, 
which according to the Swedish Companies Act can be established by an 
auditor other than the “company's auditor”, are still compulsory for all 
companies. 
 
The second part of the thesis focuses on the regulation surrounding an 
auditor who is not the company's own auditor, but has undertaken the 
specific task to establish a special statement. Furthermore, the conditions in 
which this “unofficial” auditor receives the assignment and what applies in 
the case of a conflict of interest and damages for this "unofficial" auditor are 
discussed. This auditor, who as a rule is elected at the annual meeting of the 
shareholders, is however excluded from the norms of the Swedish 
Companies Act. Instead it is the professional independence norms found in 
the Auditors Act (Sw: revisorslag) and the tort law in the Tort Liability Act 
(Sw: skadeståndslag) that regulate auditor independence and liability. 
 
The Swedish Companies Act should however not be refuted easily. The 
thesis shows that the auditor, notwithstanding the absence of an explicit 
reference in the Auditors Act, has an obligation to comply disqualifications 
in other legislations, the so-called statutory disqualifications within the 
context of professional ethics for auditors (Sw: god revisorssed). Moreover, 
the thesis shows that – although the legal situation is somewhat unclear – 
that the Swedish Supreme Court, by NJA 1996 s 224, has expanded the 
borders of paragraph 29:2 in the Swedish Companies Act, meaning that the 
paragraph shall also apply when an auditor performs additional tasks such as 
establishing special statements, beyond the auditor’s position as the 
company’s auditor.  
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Sammanfattning 
Ett av aktiebolagets mest karaktäristiska drag är att aktieägarna inte svarar 
personligen för bolagets förpliktelser. För att balansera avsaknaden av 
personligt betalningsansvar innehåller ABL, vid sidan av den lagstadgade 
revisionen, ett antal specialbestämmelser som föreskriver att vissa åtgärder 
skall granskas av en kvalificerad revisor. I samband med denna granskning 
skall revisorn upprätta särskilda yttranden, som är avsedda att ligga till 
grund för beslut som avser bolaget. Dessa särskilda yttranden står i fokus i 
denna uppsats och utgör ett viktigt skydd för såväl bolagets borgenärer och 
andra intressenter, som bolagets aktieägare.  
 
Uppsatsens inledande del fokuserar på huruvida bestämmelserna om 
särskilda yttranden anses falla under begreppet revisionsverksamhet, vad 
som är deras syfte, samt i samband med vilka situationer ABL uppställer 
krav på upprättande av dessa särskilda yttranden. I denna del undersöks 
även om, samt i samband med vilka situationer, ABL uppställer krav på 
bolag som valt bort revision, att upprätta särskilda yttranden. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förekomsten av en frihetsklausul 
inte medför en total befrielse från revision – ty samtliga särskilda yttranden 
som enligt ABL kan upprättas av annan revisor än ”bolagets revisor” är 
fortfarande obligatoriska för samtliga bolag. 
 
Uppsatsens andra del fokuserar på regelverket kring en revisor, som inte är 
bolagets egen revisor, som får i specialuppdrag att upprätta särskilda 
yttranden och behandlar hur en sådan revisor får sitt uppdrag, samt vad som 
gäller i fråga om jäv och skadestånd för denne ”inofficielle” revisor. Denne 
revisor, som i huvudregel väljas av bolagstämman, omfattas dock inte av 
ABL:s normsystem. Istället är det de yrkesetiska jävsbestämmelserna som 
återfinns i RevL och allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser i SkL som 
fastställer revisorns oberoende och ansvar.  
 
Det aktiebolagsrättsliga regelverket skall dock inte borträknas så lätt. 
Uppsatsen visar att revisorn, trots avsaknaden av en explicit hänvisning i 
RevL, inom ramen för god revisorssed även har en skyldighet att iaktta 
jävsbestämmelser i annan lagstiftning, s.k. lagliga jäv. Uppsatsen visar även 
– trots att rättsläget är något oklart – att HD, genom NJA 1996 s. 224, 
vidgar gränserna för att 29:2 ABL skall kunna tillämpas även då en revisor 
utför tilläggsuppdrag såsom upprättande av särskilda yttranden, utöver sin 
egentliga organställning. Då en revisor anlitas just i sin egenskap av 
kvalificerad revisor, bör kraven på revisorns handlingar bedömas i enlighet 
med ABL:s bestämmelser.  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund och syfte  

Ett bolags intressenter måste kunna förlita sig på den information som 
bolaget lämnar ut om sin ekonomiska situation och förvaltning. I bolag där 
ägarnas ansvar är begränsat, ställs särskilda krav på hur bolagets resultat och 
ställning skall redovisas.  Ett av dessa krav är att bolagets räkenskaper skall 
granskas av ett i förhållande till aktiebolaget, fristående och sakkunnigt 
organ – revisorer.1 Revisionen utförs årligen och består av att kritiskt 
granska, bedöma och uttala sig om bolagets redovisning och förvaltning. 
Revisionens funktion är ytterst att säkra tilltron till sådan verksamhet som 
anses vara av samhällelig vikt.2 När revisionen fungerar som den skall, 
bidrar bolag och revisorer till god informationsgivning som underlag för 
beslutsfattande av bolagets intressenter och till skydd av deras intressen.3 
 
Revisorns roll i gällande aktiebolagslag (ABL) präglas av en 
mångdimensionell karaktär.4 Vid sidan av de bestämmelser som reglerar den 
lagstadgade revisionen, innehåller ABL ett antal specialbestämmelser som 
föreskriver att vissa händelser skall granskas av en kvalificerad revisor, 
d.v.s. en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat 
revisionsbolag. Revisor i fråga får, men behöver inte vara, bolagets revisor. 
I samband med denna granskning skall revisorn upprätta särskilda 
yttranden, som är avsedda att ligga till grund för beslut som avser bolaget. 
Här rör det sig alltså om ett annat slag av granskning än inom den 
lagstadgade revisionens kärnområde, som primärt innefattar en 
efterhandsgranskning av den löpande granskningen av bolagets räkenskaper 
samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens 
förvaltning, och som endast kan utföras av bolagets egen revisor.  

Upprättandet av särskilda yttrande är en viktig del av de svenska 
revisorernas verksamhet och går ut på att bestyrka ekonomisk eller annan 
information eller andra sakförhållanden mot ett givet kriterium.5 I vissa 
situationer rör det sig om ett bestyrkande som grundas på lagbestämmelser 
eller föreskrifter, men likaväl kan parterna själva önska att få ett visst 
sakförhållande bestyrkt, exempelvis i samband med att en bolagsaffär 
genomförs. Exempel på bestyrkandeuppdrag som grundas på ABL är 
upprättandet av särskilda yttrande i anknytning till exempelvis 
genomförande av en apportemission eller i samband med en fusion.  

                                                
1 Sandström, s. 266.  
2 Diamant, s. 148.  
3 Herulin, s. 214.   
4 Bergström & Samuelsson, s. 112.  
5 Larsson, Balans nr 10/2002.  
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Det är revisors särskilda yttranden enligt ABL som står i förgrunden i denna 
uppsats. Till skillnad från den omfattande svenska lagstiftningen beträffande 
granskningen i anknytning till den lagstadgade revisionen, är regleringen 
kring de särskilda yttrandena relativt sparsamt behandlad. Bestämmelserna 
är på flera håll tämligen otydliga och i många fall saknas tydliga riktlinjer 
för upprättandet av de särskilda yttrandena. Likaså är rättsläget oklart i fråga 
om regleringen kring revisor, som inte är ”bolagets revisor” som upprättar 
särskilda yttranden och har därmed specialuppdrag utanför den lagstadgade 
revisionen, ty av 1:12 b ABL följer att ABL:s bestämmelser är endast 
avsedda att tillämpas på bolagets egen revisor.  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är, utöver att sammanställa och redogöra för 
de lagstadgade aktiebolagsrättsliga situationer då ett särskilt yttranden 
aktualiseras, att belysa regleringen kring en revisor som har fått i 
specialuppdrag att upprätta särskilda yttranden. Premisserna för att väljas till 
detta specialuppdrag, den ”inofficielle” revisorns oberoende samt 
skadeståndsansvar kommer sålunda att behandlas. Uppsatsen kommer även 
försöka besvara om, samt i vilken utsträckning och i samband med vilka 
situationer, lagstiftaren uppställer krav på bolag med frihetsklausul, d.v.s. 
bolag undantagna revisionsplikten, att upprätta särskilda yttranden. 

Uppsatsens inledande del kommer således försöka besvara följande 
frågeställningar: 

i. I samband med vilka situationer uppställer ABL krav på att 
särskilda yttranden upprättas?   

ii. Vad skall revisorn yttra sig över? 
iii. Behöver särskilda yttranden upprättas även i bolag utan revisor? 

Uppsatsens andra del fokuserar på hur den inofficiella revisorn får sitt 
uppdrag samt i vilken mån ABL:s bestämmelser om jäv och 
skadeståndsansvar kan tillämpas då annan revisor än ”bolagets revisor” 
upprättar särskilda yttranden och försöker besvara: 

iv. Hur väljs en revisor till att upprätta särskilda yttrande? 
v. Hur fastställs den inofficielle revisorns oberoende? 
vi. Vilket skadeståndsansvar har en inofficiell revisor som upprättar 

särskilda yttranden? 
 

1.2 Avgränsningar  

Denna uppsats behandlar endast särskilda yttranden som grundar sig på 
aktiebolagsrättslig lagstiftning. Läsaren skall dock vara uppmärksam på att 
det förekommer situationer då en revisor anlitas för andra ”yttranden” utan 
att i samband med det också bestyrka något. Ett exempel på detta är att ta 
reda på och redovisa sakförhållanden t.ex. i ett avtal eller i en balanspost. 
Revisorn kan också anlitas enbart för att ställa samman ekonomisk 
information eller andra uppgifter från ett bolag utan att något bestyrkande av 
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det som lämnas kommer i fråga. Ett exempel på detta är en sammanställning 
till en bank i samband med en låneansökan.6  
 
Revisorns anmälningsskyldighet gentemot Bolagsverket (BolagsV) att 
anmäla att dennes uppdrag upphör i förtid i enlighet med 9:22-24 ABL 
tycks i FAR:s rekommendation Revisorns övriga yttranden enligt 
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen (RevR 9) blivit felaktigt 
placerat tillsammans med de ”äkta” särskilda yttrandena. Trots att det är 
värdefullt att det på området utarbetas standardiserade formulär för hur en 
sådan anmälan skall utformas – ty information om att bolaget står utan 
revisor är av stor betydelse för bolagets intressenter då det kan indikera att 
det råder missförhållande i bolaget – hör inte denna typ av aktiv åtgärd från 
revisorns sida samman med de ”äkta” särskilda yttrandena då inget 
bestyrkande är för handen. Revisorns anmälningsskyldighet om förtida 
upphörande av uppdrag kommer således inte behandlas i denna uppsats. 

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen ger vidare en aktieägare rätt att väcka 
förslag om en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper 
under en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget, 10:21 
ABL. Under sådana förutsättningar skall en av länsstyrelsen förordnad 
revisor upprätta ett särskilt yttrande över den begärda granskningen. Då ett 
sådant särskilt yttrande är beroende av vilket uppdrag den särskilde 
granskaren har, är det svårt att uttala sig om innehållet i ett sådant yttrande. 
Mot denna bakgrund faller sådana uppdragsbaserade särskilda yttranden 
utanför denna uppsats omfång.  
 

1.3 Disposition  

Uppsatsen disposition är som följer. I kapitel 2 introduceras i korthet de för 
den aktiebolagsrättsliga revisionen grundläggande utgångspunkter, såsom 
gällande lagstiftning samt innebörden av termerna god revisionssed och 
revisionsverksamhet. I kapitlet förs även en diskussion huruvida de 
särskilda yttrandena faller under begreppet revisionsverksamhet. En 
genomgång av de situationer då ett särskilt yttrande skall upprättas enligt 
ABL hittas i kapitel 3. Kapitlet försöker även i korthet belysa vad som 
revisorn skall yttra sig över samt vad som gäller avseende upprättandet av 
särskilda yttrande i bolag med frihetsklausul. Därefter i kapitel 4, 5 och 6 
behandlas fråga om val av revisor, revisors oberoende och jäv samt revisors 
ansvar då särskilda yttranden upprättas av annan revisor än bolagets revisor. 
Avslutande kommentarer hittas i kapitel 7.   
 

                                                
6 Larsson, Balans nr 10/2002.  
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1.4 Metod och material  

Denna uppsats använder traditionell rättsdogmatisk metod som 
utgångspunkt för att studera gällande rätt. Således är det lagstiftning, 
förarbeten och praxis i hierarkisk ordning som studeras och analyseras. I 
övrigt baseras uppsatsen på associationsrättsliga publikationer samt på 
artiklar från tidskriften Balans, som publicerar frågor inom revisions-
branschens intresseområde.  
 
I de delar då det är lämpligt och erforderligt, dras paralleller mellan 
bestämmelser om den lagstadgade revisionen och bestämmelser som endast 
reglerar de särskilda yttrandena. Ändamålet med den komparativa 
jämförelsen är att på enklast möjliga sätt belysa i vad mån bestämmelserna 
kring de särskilda yttrandena skiljer sig från bestämmelser om den 
lagstadgade revisionen.  
 
Genom tillämpning av traditionell rättsdogmatisk metod framkommer att 
delar av uppsatsämnet har endast på ett fåtal platser behandlats på ett mer 
ingående sätt av lagstiftaren. Även doktrin på området förekommer i ett 
sparsamt omfång, vilket har sin förklaring i att problemställningen inte har 
uppmärksammats i någon större utsträckning. Av denna anledning är 
innehållet i denna uppsats till en viss del uppbyggt på vad som brukar kallas 
kompletterande normgivning, i synnerhet RevR 9. Till den kompletterande 
normgivningen räknas regler från olika slag av normgivande organ, såväl 
myndigheter som privata aktörer. Beteckningen på regelverket varierar, t.ex. 
föreskrifter, allmänna råd, vägledningar, rekommendationer, uttalanden, 
standarder m.m. Föreskrifter är de enda reglerna som formellt sett är 
tvingande och sådana regler kan endast ges ut av myndigheter.7   
 
En stor del av den regelutveckling som styr revisorernas arbete sker genom 
revisorernas egna branschorganisationer men även Revisorsnämnden (RN). 
Enligt 3 § revisorslagen (RevL) har RN ett tolkningsföreträde gentemot den 
övriga branschen samt ett uttalat ansvar för att god revisorssed och god 
revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.8 I egenskap av statens 
företrädare på revisionsområdet, ges RN tolkningsföreträde vad gäller 
innehållet i god revisorssed och god revisionssed.9 Den goda seden på 
området skall även fortsättningsvis utvecklas genom rekommendationer och 
liknande uttalande från revisorsorganisationerna.  
 
I Sverige har Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)10 sedan 1970-talet 
tagit en aktiv del i normbildningen och utfärdat och publicerat ett antal 
revisionsstandarder, rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor. 
Dessa återfinns i FAR:s samlingsvolym del 2, som publiceras årligen. 
                                                
7 Thorell, JT s. 81.  
8 Prop. 2000/01:146, s. 87 f.  
9 Prop. 2000/01:146, s. 87 f.  
10 FAR gick ihop med Revisorsamfundet SSR år 2006 och har i dagsläget 6500 
medlemmar, 
http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340195&_dad=portal&_schema=PORTAL.  
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FAR:s normeringsarbete drivs av dess revisionskommitté medan 
rekommendationerna beslutas av FAR:s styrelse.11 Syftet med dessa 
rekommendationer är bl.a. att behandla specifika svenska förhållanden som 
inte behandlas i revisionsstandarder. Trots att FAR:s rekommendationer 
formellt riktar sig till medlemmarna i föreningen och är av privaträttslig 
natur, innebär ändock inte avsaknaden av en formell normgivnings-
kompetens att FAR:s rekommendationer saknar praktisk betydelse. I 
praktiken tycks även domstolarna tillämpa FAR:s uttalanden i såväl mål om 
skadestånd som bedömningar i disciplinärenden.12 Vid utövandet av 
offentlig tillsynsverksamhet saknas vidare förutsättningar för att meddela 
disciplinära sanktioner mot revisor som följt uttalanden eller 
rekommendationer från FAR.13 Detta motiverar att FAR:s standarder, 
rekommendationer och uttalanden torde normalt anses ge besked om vad 
som är god revisionssed.  
 

1.5 Terminologi  

Särskilda yttrande betecknas vid vissa tillfällen som ”yttrande”, 
”revisorsyttrande”, ”översiktligt granskning” eller ”utlåtande”. Därutöver 
betecknas de ibland som ett revisorsintyg.14 Trots att beteckningarna, i 
synnerhet revisorsintyg, tycks ha blivit allmänt godtagna kommer de inte att 
användas i denna uppsats.  
 
Om inte annat uppges, åsyftas det i denna framställning med begreppet 
revisor på en kvalificerad revisor, d.v.s. en godkänd eller auktoriserad 
revisor eller ett registrerat revisionsbolag.  
 
Enligt statistik från Revisorsnämnden utgör kvinnor cirka en tredjedel av 
revisorkåren.15 Med begreppet revisor åsyftas i denna framställning därmed 
på såväl kvinnliga som manliga revisorer. För att undvika att könsbetona 
ordet och således ge läsaren en felaktig bild av revisorskåren, kommer 
termen ”revisorn” användas istället för orden ”han” eller ”hon”.  

                                                
11 FAR Förlag – Revision en praktisk beskrivning, s. 110.  
12 Diamant, s. 70.  
13 Diamant, s. 70.  
14 Larsson, Balans nr 10/2002.  
15 Per 2011-11-03 uppgick antalet godkända kvinnliga revisorer till 18 % och antalet 
auktoriserade kvinnliga revisorer till 15 %. Källa: Revisorsnämndens hemsida, 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/publicerat/statistik/statistik.html.  
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2 Kort om revision 
 

2.1 Allmänt 

Uppkomsten till revision anses först och främst vara ägarnas behov av 
kontroll över bolagsledningens förvaltning av bolagets verksamhet. Genom 
revisorernas granskning eftersträvades att i vart fall grova försummelser hos 
bolagsledningen skulle komma till aktieägarnas kännedom.  
 
Dagens krav som uppställs på revision skiljer sig emellertid något från 
kraven som uppställdes i 1895 års ABL, då krav på revision infördes för 
första gången i svensk rätt. Nuförtiden utförs inte revisionen endast för 
aktieägarna, utan även för andra intressenter såsom samhället, de anställda 
och bolagets borgenärer.16 Samtliga svenska aktiebolag, med förbehåll för 
bolag som är undantagna revisionsplikten, måste ha minst en av samhället 
auktoriserad eller godkänd revisor, 9:1 ABL. Dessa är skyldiga att iaktta 
god revisionssed, samt i sin egenskap av granskare även vara väl insatta i 
god redovisningssed. 

2.2 Gällande lagstiftning  

Regelsystemet om bolagsrevision är av omfattande karaktär och utbrett över 
ett antal författningar. ABL:s kap. 9 utgör en grundplattform för den 
aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Aktiebolagsförordningen (ABF) 
kompletterar dessa bestämmelser. Bestämmelser om revision finns dock 
även utspridda i andra kapitel i ABL. Det är i dessa kapitel som 
bestämmelser som ålägger revisorn särskilda kontrolluppgifter vilka skall 
bestyrkas genom särskilda yttranden finns, exempelvis i samband med 
bolagsbildning och förändringar i aktiekapitalet. 
 
Vid sidan av ABL finns revisorslagen (RevL) som innehåller bestämmelser 
om revisorns oberoende, kompetens, godkännande av revisionsbolag, 
revisorns skyldigheter och disciplinära åtgärder mot revisor, 1 § RevL. Den 
statliga kvalitetskontrollen av kvalificerade revisorer sker sedan 1995 av 
RN, som prövar ansökningar om godkännande och auktorisation och 
registrering av revisionsbolag, utövar tillsyn över de kvalificerade 
revisorerna samt för ett revisorsregister.17  Det viktigaste verktyget RN har 
för detta ändamål är emellertid de ställningstaganden som RN gör i sina 
beslut om disciplinär åtgärd.18 

                                                
16 Prop. 1975:103, s. 244. 
17 Moberg, s. 44.  
18 RN har rätt att upphäva revisors auktorisation om en revisor gör uppsåtligen orätt i sin 
revisionsverksamhet eller på annat sätt förfar oredligt (32 § 1 st. RevL). RN kan ingripa 
med en varning om revisorn på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor inom 
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Sedan lång tid tillbaka utfärdar även revisorernas egen branschorganisation 
FAR, rekommendationer och gör uttalanden i revisionsfrågor som är giltiga 
vid all revisionsverksamhet oavsett bolagsform. Som ett led av den 
internationella anpassningen av svenska regelverk för revisorer och revision, 
gäller sedan den 1 mars 2008 FAR:s rekommendation RevR 9.19 Syftet med 
rekommendationen är att ge vägledning om god revisionssed vid 
upprättandet av särskilda yttranden i enlighet med ABL och ABF.  

2.3 God revisionssed och god revisorssed 

Revisionen i ett aktiebolag skall utföras i enlighet med god revisionssed, 9:3 
ABL. Innebörden av termen god revisionssed har lagstiftaren medvetet 
överlåtit till revisorsorganisationerna att formulera. Enkelt uttryckt, står god 
revisionssed för det sätt på vilken revisionen skall genomföras. Kunskap, 
erfarenhet och professionellt omdöme är termens grundpelare. God 
redovisningssed förändras i takt med samhällsutvecklingen och utformas i 
första hand av diverse aktörer på revisorsområdet. Utvecklingen sker såväl 
på nationell som internationell nivå, inom FAR, av RN samt genom 
domstolarnas praxis. Detta möjliggör för revisionen att anpassas alltefter 
bolagens skiftande förhållande och efter den utveckling som sker genom 
teori och praxis i förhållande till revisionens innebörd och omfattning.20 
Ytterst ankommer det dock på domstol att bestämma innehållet i god 
revisionssed och god revisorssed.21 
 
God revisionssed skall inte förväxlas med god revisorssed, 19 § RevL. God 
revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer, där en viktig etisk regel är 
just att tillämpa god revisionssed.22 Den goda revisorsseden begränsas alltså 
inte till den lagstadgade revisionen utan avser alla revisorns uppdrag – 
revision, rådgivning, utredningar m.m. – och också revisorns uppträdande i, 
och i viss mån utanför tjänsten.23 Begreppens inbördes relation belyses 
närmare nedan i denna från Gometz hämtad illustration:24  
 

                                                                                                                        
främst revisionsverksamheten, exempelvis genom att bryta mot RevL eller god revisorssed, 
(32 § 2 st. RevL). Föreligger förmildrande omständigheter får erinran meddelas. 
19 Bäckvall & Engerstedt, Balans nr 3/2008. Rekommendationen uppdaterades senast i 
december 2011.  
20 Moberg, s. 36.  
21 Prop. 2000/01:146, s. 88. 
22 Prop. 2000/01:146, s. 88.  
23 Gometz, s. 217.  
24 Gometz, s. 218. 
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2.4 Revisionsverksamhet  

I sin egenskap av granskare agerar revisorn under offentlig auktorisation. I 
den mån revisorn gör detta, erhåller revisorn ett monopol på vissa 
granskningstjänster.25 Å andra sidan är revisorn samtidigt skyldig att ta 
hänsyn till de krav som uppställs på branschen till skydd för 
granskningsverksamhetens funktion. I de fall revisorn inte agerar under 
offentlig auktorisation, är kraven på revisorns yrkesmässiga uppträdande 
annorlunda.26 Visserligen uppställs, oavsett verksamhetstyp, krav på 
revisorn att följa god revisorssed utan några särskilda begränsningar, men 
förutsättningarna för vidtagande av disciplinära åtgärder är särskilt knutna 
till begreppet revisionsverksamhet.27 Definitionen av begreppet 
revisionsverksamheten styr vidare tillämpligheten av flera viktiga 
bestämmelser i RevL och är av central betydelse för revisorns verksamhet.28  
 
Vid definitionen av begreppet revisionsverksamhet, såsom det anges i RevL, 
har lagstiftaren utgått från revisorns kärnverksamhet och verksamhet som 
har ett nära samband med sådan granskning. Kärnan av 
revisionsverksamhetsbegreppet har därför kommit att omfatta sådana 

                                                
25 Diamant, s. 145. 
26 Diamant, s. 145.  
27 Prop. 2000/01:146, s. 111. I propositionen anförs särskilt att 32 § 2 st. RevL främst 
kommer att tillämpas i revisionsverksamheten med också i fall av överträdelser av RevL i 
andra uppdrag. 
28 Detta gäller exempelvis bestämmelserna om förtroenderubbande verksamhet (25 § 
RevL), bestämmelserna om revisorns opartiskhet och självständighet (20 och 21 §§ RevL), 
bestämmelserna om disciplinär påföljd, (32 § RevL) och kravet på försäkring (27 § RevL).  
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granskningsuppgifter som från ett samhällsperspektiv framstår som särskilt 
skyddsvärda och då främst granskning som följer av lag eller annan 
författning.29 Vid en närmare avgränsning bör enligt lagstiftaren hänsyn tas 
även till den funktion som begreppet anses ha i lagen, närmare bestämt som 
beteckning på den verksamhet som det finns anledning till att reglera i lag.  
Det kan vidare även finnas anledning att till revisionsverksamhet knyta 
vissa andra tjänster som har anknytning till den av samhället givna 
kvalifikationen som godkänd eller auktoriserad revisor och som har samma 
karaktär som lagstadgad revision. Verksamheter där de angivna kriterier 
saknas, bör därför inte falla under revisionsverksamhet, oavsett om det är 
fråga om en verksamhet som en revisor ofta tar del i.30 

2.5 Revisionsuppdraget  

2.5.1 Lagstadgad revision  

Inom ramen för sitt grundläggande uppdrag, ankommer det på revisorn att 
löpande granska bolagets räkenskaper, bokslut och årsredovisning samt 
styrelsens och i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning, 
9:3 ABL. En revisor är även skyldig att utföra granskning som följer av 
föreskrift från bolagsstämman, 9:4 ABL. Detta kallas för lagstadgad 
revision. Lagstadgad revision är en central uppgift i revisorernas verksamhet 
och ingår självfallet i begreppet revisionsverksamhet.  
 
Ändamålet med den lagstadgade revisionen är i huvudsak att genom en 
efterhandsgranskning av bolagets räkenskaper och förvaltning säkerställa att 
ett rättvisande bokslut redovisas av bolagets ekonomiska ställning.31 
Slutsatserna från denna granskning rapporteras årligen i en 
revisionsberättelse som läggs fram för aktieägarna vid den bolagsstämma 
som skall behandla årsredovisningen.32 I aktiebolag skall 
revisionsberättelsen bl.a. innehålla uttalanden om huruvida bolagsstämman 
bör fastställa bolagets balans- och resultaträkning och besluta om 
dispositioner beträffande bolagets vinst (eller förlust) enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.  
 
2.5.1.1 Bolag med frihetsklausul 

Sedan den 1 november 2010 gäller förenklade redovisningsregler för mindre 
aktiebolag. Revisionsplikten är fortfarande huvudregeln, men det stora 
flertalet små bolag har möjlighet att välja bort lagstadgad revision, förutsatt 
att vissa gränsvärden uppfylls samt att en frihetsklausul tas in i 
bolagsordningen. Någon revisionsberättelse behöver då inte upprättas. I 
korthet innebär detta att lagstadgad revision krävs endast i aktiebolag som 
överstiger minst två av följande tre gränsvärden: tre miljoner kronor i 
omsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och har mer än tre 
                                                
29 Prop. 2000/01:146, s. 40.  
30 Prop. 2000/01:146, s. 40. 
31 Diamant, s. 148.  
32 Rodhe, s. 207. 
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anställda, 9:1 ABL. Härigenom undantas ca 72 procent av aktiebolagen från 
revisionsplikt.33 

Möjlighet att välja bort revision står endast öppen för privata aktiebolag. 
Publika aktiebolag måste alltid ha minst en revisor. En grundförutsättning 
för att kunna välja bort revision är självfallet att bolaget inte är 
revisionspliktigt, d.v.s. inte uppfyller gränsvärden – annars är en sådan 
frihetsklausul i bolagsordningen utan verkan på grund av att den strider mot 
lag.34  

2.5.2 Lagstadgade bestyrkandeuppdrag  

Revisorn har en lagstadgad skyldighet att utöver räkenskaps- och 
förvaltningsrevision, utföra vissa andra uppdrag, och i samband med dessa 
upprätta särskilda yttranden. I många fall utgör dessutom dessa särskilda 
yttranden en förutsättning för att kunna registrera bolagsändringar hos 
BolagsV. I motsats till de lagstadgade revisionella uppdragen är dessa 
uppdrag knutna till en enskild rättshandling från bolagets sida, vilket gör att 
granskning vid upprättande av särskilda yttranden skiljer sig åt från 
granskningen som utförs i samband med den lagstadgade revisionen.35  

Granskning vid upprättande av särskilda yttranden har sällan karaktären av 
en löpande efterhandsgranskning av finansiell information, som fallet är när 
revisorn utfört granskning i samband med den lagstadgade revisionen.36 I 
stället är det ofta fråga om ett visst specifikt sakförhållande som revisorn 
granskar samt behöver uttala en åsikt om. Av denna anledning anses inte de 
särskilda yttrandena falla under den lagstadgade revisionen, utan brukar 
istället klassificeras som lagstadgade tilläggsuppdrag.37 Numera får detta 
anses vara en mindre bra benämning, eftersom revisionen inte är 
obligatorisk.  
En bättre term, som även tillämpas av FAR, är därför lagstadgade 
bestyrkandeuppdrag.38 Det typiska för bestyrkandeuppdrag är att revisorn 
uttrycker en slutsats efter utförd granskning.39 Syftet är att öka tilltron för 
granskningsobjektet hos den avsedda användaren. Granskningen som 
revisorn utför i samband med ett bestyrkandeuppdrag syftar till att inhämta 
bevis för att kunna dra slutsatser att grunda sin uttalade åsikt på.  
 
Allmänt vägledande för att utföra ett bestyrkandeuppdrag enligt ABL och 
ABF är FAR:s Ramverk för bestyrkandeuppdrag, i vilket 

                                                
33 Lagändringen är nämnvärt försiktigare än utredningens förslag i SOU 2008:32, som 
beräknades leda till att revisionsplikt avskaffas för 97 procent av samtliga aktiebolag. 
34 Prop. 2009/10:204, s. 110. 
35 Diamant, s. 149.  
36 Indelningen är dock inte undantagslös. I samband med exempelvis byte från privat till 
publikt bolag, hör granskning av historisk finansiell information till en del av revisorns 
bestyrkande, Bäckvall/Engerstedt, Balans nr 3/2008.  
37 Prop. 2000/01:146, s. 41.   
38 RevR 9, s. 1.  
39 Bäckvall, Balans nr 10/2010. 
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bestyrkandeuppdrag som avser andra sakförhållande än historisk finansiell 
information beskrivs.  
 
Enligt ramverket kan revisorn endast göra två olika typer av bestyrkande i 
de särskilda yttrandena – dels bestyrkande med begränsad säkerhet 
(uttalanden i negativ form), dels bestyrkande med hög men inte absolut 
säkerhet (uttalanden i positiv form).40 Revisorns arbetsinsats ökar väsentligt 
om uttalandet ska göras med hög men inte absolut säkerhet.41 Graden av 
säkerhet påverkas av ABL samt revisorns möjlighet till att inhämta underlag 
för sitt uttalande.42  
 
Ett särskilt yttrande kan endast innehålla en grad av säkerhet. Således är det 
omöjligt att lämna ett yttrande som innehåller bestyrkande både med 
begränsad säkerhet och med hög men inte absolut säkerhet. Mot bakgrund 
av den risk som är förknippad med lämnande av yttranden är det angeläget 
att revisorn ges tillräcklig tid att genomföra granskningen och upprätta 
dokumentation.43 

2.5.3 Anses de särskilda yttrandena falla under 
begreppet revisionsverksamhet?  

Av intresse vid bedömningen av om särskilda yttrande skall ses som 
revisionsverksamhet är det faktum att uppdragen grundas på den 
aktiebolagsrättsliga lagstiftningen.44 Granskningsområdena har således av 
lagstiftaren identifieras såsom av särskilt samhälleligt intresse och 
överlämnats till kvalificerad revisor.45  
 
Således, i samtliga fall då särskilda yttranden upprättas rör det sig om 
uppdrag som de facto grundar sig på författningsbestämmelser. Då det 
bakomliggande syftet med upprättandet av dessa yttranden och 
revisorsgranskningen är att ge bolagets aktieägare, tredje man samt andra 
intressenter underlag för bedömning av ekonomisk information som bolaget 
lämnar ut, har dessa uppdrag i huvudsak samma karaktär som rena 
revisionsuppdrag.46 Mot denna bakgrund, anser lagstiftaren att det är 
naturligt att även dessa uppdrag omfattas av begreppet revisions-
verksamhet.47 
 
Även effekterna av att de av revisorn upprättade särskilda yttranden är oftast 
begränsade till sin omfattning bör enligt Diamant undersökas vid 
bedömningen om huruvida de särskilda yttrande anses utgöra 
revisionsverksamhet.48 Då dessa uppdrag, till skillnad från de traditionella 
                                                
40 Ramverk för bestyrkandeuppdrag, s. 2.  
41 Bäckvall & Larsson, Balans nr 4/2005. 
42 RevR 9, s. 2.  
43 Bäckvall & Engerstedt, Balans nr 3/2008. 
44 Prop. 2000/01:146, s. 41. 
45 Diamant, s. 149.  
46 Prop. 2000/01:146, s. 41.  
47 Prop. 2000/01:146, s. 41. 
48 Diamant, s. 145 f.  
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revisionsuppdragen, är knutna till en enskild rättshandling från bolagets 
sida, resulterar detta i att granskningen endast blir inriktad på de faktorer 
som sammanhänger med dessa uppdrag. Därför anser Diamant att det 
avgörande för huruvida denna kategori av uppdrag skall anses utgöra 
revisionsverksamhet beror på ifall avgränsningen i granskningens och 
rapporteringens innehåll inte är föremål för parternas disposition.49 För att 
falla under begreppet revisionsverksamhet, bör således granskningens 
innehåll vara satt genom legala krav kompletterande med övrig reglering på 
revisorsområdet. Däremot, om ett uppdrag finnes vara begränsad av 
parternas (revisorns eller revisionsklientens) disposition, kan uppdraget inte 
betraktas som sådan verksamhet som är åsyftad i revisorsregleringen. Stöd 
för detta finner Diamant i RN:s avgörande D 1/98, det s.k. Medicus-ärendet.  
 
Frågan gällde ett bolag, som dels skulle genomföra en nyemission av aktier, 
dels utge ett konverteringslån. En betydande del av de upprättade 
prospekten utgjordes av 1988 års årsredovisning och koncernredovisning, 
som framställde bolaget som framgångsrikt. Bl.a. angavs att resultatet ökat 
med 105 % samt att koncernen samtliga affärsverksamheter genomgick en 
nytändning. Prospektet saknade dock information att cirka 80 % av 
omsättningen och 90 % av resultatet härrörde från finansverksamheten och 
innehöll inte heller någon information om skatteplaneringsupplägg och 
skalbolagsaffärer. Granskningsberättelse av prospekt undertecknades av A-
son och hans medrevisor. I berättelsens gjorde A-son en reservation med 
hänsyn till sin korta tid som vald revisor (A-son blev invald som revisor på 
ordinarie bolagsstämma 30 juni 1989 och hade inte utfört revision för 
räkenskapsåren 1986, 1987 och 1988), samt uppgav att hans uttalanden 
baserats på av medrevisor utförd granskning. A-son menade att han i 
granskningsberättelsen gjort en tydlig reservation, vars syfte har varit att 
klargöra för läsaren av prospektet att A-son inte utfört revisionen mellan år 
1986-1988 samt att hans uttalanden baserats på medrevisorns granskning.  
 
RN uttalande i sina skäl, att A-son, trots reservationen, genom att 
underteckna prospekten hade ådragit sig ett ansvar för att informationen i 
prospekten, såvitt kan bedömas på grundval av granskningsåtgärder i 
enlighet med god revisorssed, är rättvisande och korrekt. Diamant menar att 
RN:s skäl ger uttryck för ett centralt förhållande i fråga om bedömningen av 
olika tilläggsuppdrags karaktär. Genom att revisorn påtagit sig ett uppdrag 
för vilket genomförandemetoden är reglerad i lag, så kan revisorn inte själv 
disponera över metoden för uppdragets genomförande.50 Innebörden av att 
uppdraget begränsas t.ex. genom avtal är dels att bolaget inte fullgjort sina 
associationsrättsliga åtaganden, dels att revisorn försummat sina legala 
skyldigheter. Av RN:s avgörande drar därmed Diamant slutsatsen att så blir 
fallet, oavsett om revisorn anmärker på detta i granskningsberättelsen eller 
ej.51 
 
Att granskningen och rapporteringen som utförs i samband med 
                                                
49 Diamant, s. 150.  
50 Diamant, s. 150.  
51 Diamant, s. 150.  
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upprättandet av de särskilda yttrandena är av stor variation samt att det 
saknas tydlig lagreglering om hur granskning och rapportering skall ske, gör 
att Thorell & Norberg är utav en annan mening.52 Eftersom FAR har då som 
regel angett att endast en översiktlig granskning skall ske i samband med 
upprättandet av vissa särskilda yttranden, samt att rapporteringen skall ske 
genom ett negativt uttryckt bestyrkande av påstående, menar Thorell & 
Norberg att det inte är fråga om revision vid upprättandet av dessa 
yttranden, utan om närliggande tjänster.53  Det som enligt Thorells & 
Norbergs mening skiljer närliggande tjänster från revision, är att det är fråga 
om antingen endast översiktlig granskning, granskning enligt särskild 
överenskommelse eller endast en sammanställning av ekonomisk 
information eller redovisningsuppdrag.54 Bestyrkandet i fråga om 
närliggande tjänster sker endast med medelhög säkerhet eller så upprättas 
inget bestyrkande alls, till skillnad från uppdrag som faller under revision 
och där bestyrkandet sker med hög men inte absolut säkerhet. 
Rapporteringen sker av negativt uttryckt bestyrkande av påstående(n), eller 
med de faktiska iakttagelserna av den överenskomna inriktningen av 
granskningen eller identifikation av sammanställd information eller 
redovisningsmaterial. I fråga om revision, sker däremot rapporteringen 
genom positivt uttryckt bestyrkande av påstående(n).55 

Thorell & Norberg utrycker skillnaden mellan revision och näraliggande 
tjänster enligt tabellen nedan:56 

 

 
 

 

 

                                                
52 Thorell & Norberg, s. 23.  
53 Thorell & Norberg, s. 23.  
54 Thorell & Norberg, s. 21.  
55 Thorell & Norberg, s. 21.  
56 Thorell & Norberg, s. 21.  
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3 Särskilda yttranden enligt 
ABL - typsituationer  

 

Avsaknaden av personligt betalningsansvar balanseras i ABL genom 
bestämmelser som skall garantera att bolaget alltid har tillgångar som minst 
svarar mot bolagets förpliktelser. En del av bolagets egna kapital skall 
sålunda vara bundet i bolaget på visst sätt. Att utbetalning till aktieägarna av 
bolagets medel endast får ske enligt bestämmelserna i ABL om 
vinstutdelning, förvärv av egna aktier, utbetalning vid minskning av 
aktiekapitalet eller reservfonden hör i sammanhanget till de grundläggande 
bestämmelserna. Vidare innehåller ABL även bestämmelser som skall 
garantera att aktiekapitalet verkligen tillförs bolaget i samband med vissa 
situationer, exempelvis bolagsbildning, nyemission av aktier, konvertering 
av konvertibler, m.m.  

För att försäkra bolagets intressenter, i första hand bolagets borgenärer men 
även det allmänna, anställda etc., att tillgångar verkligen har tillförts bolaget 
eller att de inte kan tas ut ur bolaget, uppställer ABL krav på att vissa 
omständigheter skall bestyrkas med ett särskilt yttrande. Från 
intressenternas perspektiv utgör aktiekapitalet den förmögenhetsbuffert som 
avser att trygga att bolaget infriar sina åtaganden.57  
 
De särskilda yttrandena utgör emellertid också ett skydd för de olika 
aktieägarna eftersom var och en som tecknar aktier i ett bolag har intresse av 
att övriga aktietecknare skjuter till det kapital som ankommer på dem.58 
Revisorn utses av ägarna som kollektiv för att fungera som en självständig 
förtroendeman för dem.59 Revisorns uppdrag går ut på att kontrollera om de 
personer som har fått ägarnas uppdrag att sköta bolagets förvaltning 
uppfyller sina åtaganden mot ägarkollektivet.  

3.1 Särskilda yttranden som får, men behöver 
inte, upprättas av ”bolagets revisor”  

3.1.1 Apportegendom som vederlag  

När bolag i samband med nybildning eller nyemission tillförs annan 
egendom än pengar, det vill säga apportegendom, skall revisor avge ett 
särskilt yttrande där revisorn skall bestyrka att apportegendom har tillförts 
bolaget, att apportegendomen är eller kan bli till nytta för bolagets 
verksamhet samt att apportegendomen inte har tagits upp till ett högre värde 
än det verkliga värdet för bolaget. Regler om detta finns i 2:19 respektive 
                                                
57 Sandström, s. 99.  
58 Prop. 1975:103, s. 202.  
59 Rodhe, Balans nr 6/1977.  
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13:8 ABL.60 Kravet på att ett särskilt revisoryttrande skall upprättas har sin 
bakgrund i att lagstiftaren velat förhindra missbruk av att bolaget tillskjuts 
apportegendom som inte har något värde för bolaget, vilket bl.a. förekommit 
i skatteflyktstransaktioner med personligt lösöre som tillskott.61 Yttrandet 
upprättas således för att tillförsäkra att ökningen av bolagets tillgångsmassa 
inte är illusorisk.62 
 
För att kunna upptas som apportegendom, krävs att egendomen är eller kan 
antas bli till nytta för bolaget, 2:6 ABL. Syftet med revisorns granskning av 
apportegendomen är att bedöma huruvida apportegendomen har värderats 
till ett högre värde än verkligt värde för bolaget i stiftelseurkunden.63 
Apportegendom kan även utgöra vederlag för teckningsoptioner 14:9-10 
ABL, samt vid utgivande av konvertibla skuldebrev, vederlag för 
konvertibler, 15:10 ABL.  
 
Vid såväl bolagsbildning som nyemission förekommer två situationer då ett 
särskilt yttrande skall upprättas; dels skall ett yttrande upprättas om de i 
stiftelseurkunden tecknade aktierna skall betalas med apportegendom, dels 
så skall revisorn bestyrka att förpliktelser som bolaget enligt villkor i 
stiftelseurkunden skall fullgöra efter bildandet, har redovisats och värderats 
enligt god redovisningssed, (2:19 1 st. och 13:8 ABL). I det första fallet 
skall således revisorn yttra sig över betalningen och i det andra fallet särskilt 
uppmärksamma bolagets framtida förpliktelser.64 Sedan 1995 skall revisorn 
även beskriva egendomen och ange den värderingsmetod som används vid 
värdering av apportegendomen.65 Revisorn skall därtill uppge om det 
förelegat särskilda svårigheter med att uppskatta värdet av 
apportegendomen, som fallet kan vara vid t.ex. prisfluktuationer.66 Detta för 
att den avsedda användaren skall informeras om det föreligger särskilda 
svårigheter med att uppskatta värdet av apportegendomen. Viktigt att tänka 
på är att i de flesta fall bygger revisorns värdering på framtida bedömningar, 
något som måste framgå av beskrivningen av värderingsmetoden.67  
 
För att ingå i bolagets egendom måste apportegendomen avskiljas för 
bolagets räkning, 2:18 ABL. Detta innefattar såväl separation som ett 
tillförande av egendomen ifråga. Vilka åtgärder som behöver vidtas i det 
enskilda fallet bedöms enligt de sakrättsliga regler och principer som gäller 
för egendomen i fråga. Gemensamt för samtliga är dock att apportegendom 

                                                
60 Begreppen stiftare och stiftelseurkund vilka avser nybildning av aktiebolag kommer att 
användas genomgående i den här delen av uppsatsen. I fall av nyemission, ersätts dessa 
begrepp med styrelse och styrelsens redogörelse. 
61 Thorell, s. 93.  
62 Nerep, s. 91.   
63 Prop. 1975:103 s. 207. 
64 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 2:6 ABL. 
65 Tillägget har sin bakgrund i artikel 10.2 i EG:s andra bolagsdirektiv (77/91/EEG), det så 
kallade kapitaldirektivet.  
66 Detta krav saknar motsvarighet i kapitaldirektivet och har införts i svensk rätt på initiativ 
av Lagrådet. Liknande tillägg har bifogats till bestämmelserna om registrering av beslut om 
nyemission, RevR 9, s. 4.  
67 RevR 9, s. 4. 
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skall avskiljas för att ingå i bolagets egendom med sakrättslig verkan. 
Utöver ett avtal om äganderättens övergång, krävs normalt även att ett 
sakrättsligt moment är uppfyllt, t.ex. tradition eller denuntiation. 
Avskiljanderekvisitet som finns i 2:18 ABL torde inte skilja sig från 
tillföranderekvisitet i 2:19 1 st. 1 p. ABL. Termen tillför får därmed antas ha 
samma betydelse i rättsverkanshänseende som termen avskiljd.68 I annat fall 
skulle konsekvensen bli att det av revisorn lämnade skriftliga yttrandet inte 
intygar ett avskiljande utan något annat sakrättsligt förhållande, som i stället 
rubriceras som tillförande.69 En betalning med apportegendom blir 
förbehållen bolaget mot aktietecknarens borgenärer först när 
stiftelseurkunden är undertecknad av samtliga stiftare, 2:20 ABL.  
 
All slags egendom kan i princip utgöra apportegendom. Således kan det röra 
sig om både fast och lös egendom. Även aktier och fordringar samt 
nyttjanderätt kan godtas som apportegendom. Egendomen som tillförs som 
apportegendom måste vara eller kan antas bli till nytta för bolaget, 2:6 
ABL.70 Därmed utesluts all onyttig egendom från tillförandet. Svårvärderad 
egendom, såsom förmögenhet som är beroende av personlig smak, 
prydnadsföremål, personligt lösöre, m.m. anses också vara olämplig.71 Vid 
prövning av om apportegendomen kan anses vara till nytta för bolaget, utgås 
från det i bolagsordningen upptagna verksamhetsföremålet.72 Eftersom 
emission av teckningsoptioner inte är en lika riskfylld företeelse ur ett 
borgenärsperspektiv, uppställs det i bestämmelserna om emission av 
teckningsoptioner inga restriktioner avseende vilken egendom kan utgöra 
apportegendom samt hur sådan egendom skall värderas.73  
 
På grund av lagtextens något oklara utformning bör det understrykas att de 
särskilda yttrandena från revisorns baseras på den granskning som revisorn 
gör av styrelsens redogörelse. Styrelsen har huvudansvaret för att 
förutsättningarna för apport uppfylls. Revisorns uppgift är av verifierande 
natur.74 Revisors uppgift är således oftast att verifiera rimligheten i 
styrelsens överväganden och slutsatser, något som gör att 
granskningsinsatsen blir beroende av kvaliteten i styrelsens underlag.75 

Av central betydelse för bedömningen av det värde som styrelsen åsatt 
apportegendomen blir därför vem som har gjort värderingen. Granskning 
som har utförts av utomstående part anses tillförlitligare än granskning som 
har internt ursprung, d.v.s. granskning som upprättats av bolagets styrelse.76 

                                                
68 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 2:19 ABL. 
69 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 2:18 ABL.  
70 Nyttorekvisitet finns även i 2:19, 13:5 och 13:25 samt 15:5 och 15:24 ABL. 
71 Sandström, s. 110. 
72 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 2:6 ABL. 
Inget hindrar att detta verksamhetsmål vid inför bolagets nybildning utformas för att passa 
just en tänkt apportegendom. 
73 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 2:6 ABL. 
74 Nerep, s. 91.  
75 Thorell, s. 94. Att styrelsens redogörelse ofta är mycket ”torftig” utgör enligt Thorell ett 
praktiskt problem.  
76 RevR 9, s. 3-4.  
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3.1.2 Kvittningsemission m.m.   

Vid nyemission av aktier, till skillnad från det fall då bolag bildas, finns en 
möjlighet att under vissa förutsättningar kvitta skulder på grund av 
aktieteckning mot fordringar i bolaget.77 Utgångspunkten för att kvittning 
skall få ske är att bestämmelser om kvittningsrätt har tagits in i styrelsens 
emissionsbeslut, 13:5 1 st. 6 p. och 13:24 ABL. Motsvarande gäller även då 
teckningsoptioner och konvertibler tecknas med kvittningsrätt.78 

Emissionsbeslutet skall innehålla en av styrelsen upprättad redogörelse för 
de omständigheter som kan vara av betydelse för aktieägarna vid 
bedömningen av kvittningsvillkoren.79 Utgångspunkten är att en skuld på 
grund av aktieteckning inte får kvittas mot en fordran på bolaget om detta 
skulle skada bolaget eller bolagets borgenärer.80 Därför är det av vikt att 
styrelsen kan redogöra för omständigheter som, ur aktieägarnas perspektiv, 
är betydelsefulla för deras bedömning om kvittningsrätt.81 

Revisorns granskning, som i huvudsak överensstämmer med granskningen 
som utförs då aktier betalas med apportegendom, går ut på att granska 
bolagets redovisning samt inhämta underlag för att förvissa sig om att 
redogörelsens uppgifter om fordringsägare, fordringens belopp samt hur 
stort belopp av fordringen som får kvittas stämmer.82 Det krävs också att 
revisorn förvissar sig om att bolaget samt bolagets borgenärer inte lider 
någon skada på grund av kvittningen.  

3.1.3 Konvertering av konvertibler till aktier 

Ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat 
revisionsbolag skall enligt 15:39 ABL fogas till en anmälan om registrering 
av konvertering av konvertibler till aktier. Av yttrandet skall det framgå att 
bolaget, för varje aktie som lämnats i utbyte, har tillförts ett vederlag som 
minst motsvarar kvotvärdet av tidigare aktier.  
I sin granskning skall revisorn ta hänsyn till dels teckningskursen för 
konvertiblerna, dels konverteringskursen för utnyttjande av 
konverteringsrätten. I förekommande fall måste även kontanta tillskott i 
samband med konverteringen granskas. I vissa fall kan skyldighet att göra 
kontanta tillskott följa av emissionsbeslutet.83 Någon ny kontroll av det 
vederlag som har tillförts bolaget vid teckningen behöver inte göras i 
samband med registreringen av konverteringen.84  

                                                
77 Prop. 2004/05:85 s. 352.  
78 Se 14:5, 14:9, 15:5 och 15:25 ABL.  
79 I ett publikt bolag får kvittning ske om det inte strider mot emissionsbeslutet, samt om 
styrelsen finner att det är lämpligt och kvittning kan ske utan skada för bolaget och dess 
borgenärer, 13:41 ABL. 
80 Prop. 2004/05:85 avsnitt 9.3.8. 
81 RevR 9, s. 6.  
82 13:8 ABL och RevR 9, s. 6.  
83 RevR 9, s. 9.  
84 RevR 9, s. 9.  
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3.1.4 Minskningen av aktiekapitalet/reservfond  

Ett bolag som har beslutat om minskning av aktiekapital för återbetalning 
till aktieägare måste underrätta sina kända borgenärer om beslutet, 20:24 1 
st. ABL. Undantag från denna skyldighet föreligger dock bl.a. i de fall då en 
revisor intygar om att minskningen inte förorsakar någon fara för 
borgenärerna, 20:24 2 st. ABL. Liknande situation kan uppstå vid 
minskning av reservfond, 20:35 ABL. Det särskilda yttrandet skall upprättas 
efter att bolagsstämman fattar beslut om minskningen av aktiekapitalet.  
Stämmobeslutet samt underlag för beslutet är föremål för revisorns 
granskning. Det finns inga krav på att styrelsen skall lämna en yttrande med 
uppgift om varför beslutet inte medför någon risk för borgenärerna, dock är 
det viktigt att revisorn inhämtar yttrande från styrelsen, annars föreligger 
risken att revisorn blir för involverad i förvaltningen.85 Syftet med 
granskningen är att revisorn skall bestyrka att minskningen av aktiekapitalet 
inte föranleder någon fara för återbetalning av borgenärernas fordringar.  

3.1.5 Byte från privat till publikt aktiebolag 

ABL uppställer vissa krav på ett privat bolag som skall bli publikt. Enligt 
26:3 ABL krävs att bolagets registrerade aktiekapital uppgår till minst det 
belopp som ett publikt aktiebolag har (jfr 1:14 ABL). Vidare skall en revisor 
avge ett yttrande i vilket det framgår att det finns täckning för det 
registrerade aktiekapitalet. Bolagets firma får inte strida mot föreskrifterna 
om ett publikt aktiebolags firma, 28:1 och 28:7 ABL.  

Ovan angivna krav skall vara uppfyllda vid tidpunkten för registreringen av 
bytet av bolagskategori. Innan något yttrande avlämnas måste revisorn 
förvissa sig om att bolagets egna kapital faktiskt uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet (d.v.s. aktiekapitalet som är registrerat vid tiden 
för registreringen av beslutet om kategoribyte).86  

3.1.6 Nyemission med lägre teckningskurs än de tidigare 
aktiernas kvotvärde 

Vid en nyemission får teckningskursen inte sättas lägre än de tidigare 
aktiernas kvotvärde, 13:4 ABL. I bolag vars aktier är upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, får teckningskursen vara lägre, om ett 
belopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas 
kvotvärde tillförs aktiekapitalet genom överföring från bolagets eget kapital 
i övrigt eller genom uppskrivning av värdet av anläggningstillgångar, 13:4 3 
st. ABL. Överföring eller uppskrivning måste ske innan beslutet om 
nyemission registreras.  
1:15 sista st. ABF uppställer krav på att ett intyg från en auktoriserad eller 
godkänd revisor skall fogas till anmälan för registrering av ett beslut om en 

                                                
85 RevR 9, s. 16.  
86 RevR 9, s. 17.  
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sådan nyemission. I intyget skall revisorn bekräfta att överföringen eller 
uppskrivningen de facto har gjorts.   

3.1.7 Fusion  

I samband med fusion av två eller flera aktiebolag skall en fusionsplan 
upprättas. Fusion kan ske antingen genom absorption, d.v.s. mellan det 
övertagande bolaget på ena sidan och ett eller flera överlåtande bolag på den 
andra sidan, eller genom kombination mellan två eller flera överlåtande 
bolag genom att de bildar ett nytt övertagande bolag. Ett specialfall av 
absorption är när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget. 

Vid absorption är det styrelserna för det överlåtande bolaget och det 
övertagande bolag som skall upprätta och skriva under en gemensam 
fusionsplan. Vid kombination är det endast det överlåtande bolagets styrelse 
som skall upprätta fusionsplanen, som i sin tur kommer utgöra 
stiftelseurkunden för det övertagande bolaget, 23:6 ABL. För vart och ett av 
de överlåtande bolagen, samt i fall då fusionen sker genom absorption, även 
det övertagande bolaget, skall fusionsplanen bli föremål för 
revisorsgranskning av en eller flera revisorer, 23:11 ABL.87 Orden ”vart och 
ett” innebär att varje bolag som deltar i fusionen måste vara representerar i 
granskningen genom minst en revisor.88 Varje bolag som deltar i fusionen 
skall således utse en eller flera revisorer till att utföra granskningen i stället 
för bolagets egna revisorer. Blir det bolagets egen revisor som skall utföra 
granskningen, skall denna i första hand granska fusionsplanen med hänsyn 
till förhållandena i det bolag där de fungerar som revisorer.89 Dock så skall 
revisorn i sin granskning inte bortse från att revisorns yttranden skall tjäna 
som ledning för aktieägarnas ställningstagande till fusionsvederlaget i 
samtliga bolag. Därför är det viktigt att varje revisor ser helheten och 
bedömer värdet även av övriga bolag som skall fusioneras.  
 
Revisorns granskning skall vara så omfattande och ingående som god 
revisionssed kräver.90 Av yttrandet skall det framgå huruvida fusions-
vederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och 
korrekt sätt. Revisorn skall uppge vilken eller vilka metoder som har 
använts vid värderingen av bolagens tillgångar och skulder, resultatet av de 
tillämpade värderingsmetoderna samt deras lämplighet och vilken vikt som 
har tillmätts dem vid den samlade bedömningen av värdet på vart och ett av 
bolagen. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet skall anmärkas. Om 
fusionen sker via en absorption skall det i yttrandena särskilt anges om 
revisorn vid sin granskning har funnit att fusionen medför fara för att 
borgenärerna i det övertagande bolaget inte skall få sina fordringar betalda. 
Vid fusion genom en kombination skall det särskilt anges om de överlåtande 
bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår 

                                                
87 Prop. 1993/94:196, s. 183 f.   
88 Prop. 2000/01:87, s. 20.  
89 Prop. 1993/94:196, s. 183 f.  
90 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 23:11 ABL. 
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till minst aktiekapitalet i detta. Revisorernas yttranden skall fogas till 
fusionsplanen.  
 
I fråga om fusion i form av absorption av helägt dotterbolag skall revisorn 
eller revisorerna lämna ett skriftligt yttrande för vart och ett av bolaget över 
sin granskning, 23:29 ABL. Revisorerna skall särskilt ange om de vid 
granskningen har funnit att fusionen medför fara för att borgenärerna i 
moderbolaget inte skall få sina fordringar betalda.  
 
Om samtliga aktieägare i de bolag som deltar i fusionen lämnar sitt 
samtycke, får revisorns granskning och yttrande begränsas till de 
omständigheter som tar hänsyn till skyddet för borgenärerna, 23:11 3 st. 
ABL. Vid absorption behöver ett sådant yttrande endast innehålla uppgift 
om det finns fara för borgenärer att få betalt för sina fordringar, medan vid 
kombination så skall revisorn endast yttra sig över huruvida de överlåtande 
bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår 
till minst aktiekapitalet i detsamma, 23:11 3 st. ABL. Om någon sådan fara 
inte anses föreligga skall det skrivas i yttrandet. Aktieägarnas samtycke 
skall vara skriftligt och det kan skrivas in direkt i fusionsplanen, i en separat 
skriftlig handling eller framgå av ett bolagsstämmoprotokoll.91 

3.1.8 Delning 

Bestämmelserna om delning av aktiebolag är uppbyggda på motsvarande 
sätt som bestämmelserna för fusion. Ett aktiebolag delas genom att bolagets 
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot 
vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Delning kan ske genom 
att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två 
eller flera andra bolag, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan 
likvidation, 24:1 2 st. 1 ABL. Delning kan också ske genom att en del av det 
överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra 
bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses, 24:1 2 st. 2 ABL. 

Den delningsplan som skall upprättas vid delning skall göras till föremål för 
revisorsgranskning, 24:13 ABL. Regleringen motsvarar den som finns för 
revisorsgranskning av fusionsplanen. I 24:13 ABL finns också en särskild 
bestämmelse för den form av delning som innebär att en del av det 
överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra 
bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. För en sådan delning krävs 
att det i yttrandena över delningsplanen särskilt anges om det efter 
delningen fortfarande finns full täckning för det bundna egna kapitalet i det 
överlåtande bolaget, 24:13 2 st. 3 p. ABL. 

Även vid delning finns det möjlighet till begränsad revisorsgranskning. 
Enligt 24:13 3 st. ABL får revisorsgranskningen begränsas om samtliga 
aktieägare i de bolag som deltar i delningen har samtycker till det. I så fall 
skall revisorn endast yttra sig över de förhållandena som anges i 24:13 2 st. 
ABL. 
                                                
91 http://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/avveckla_aktiebolag/fusion/fusion_absorption/index.html.  



 25 

3.2 Särskilda yttranden som skall upprättas av 
bolagets revisor  

3.2.1 Upplysning som begärts av aktieägare 

Styrelsen och verkställande direktör har upplysningsplikt mot aktieägare på 
en bolagstämma. Bestämmelserna om detta finns i 7:32-35 ABL. I det fall 
aktieägare har begärt att få tillgång till upplysningar som kan medföra 
väsentlig skada för bolaget, skall bolagets revisor enligt 7:35 ABL lämna ett 
särskilt yttrande till styrelsen över den begärda upplysningen. Om 
omständigheterna är av sådant slag att det är uppenbart att informationen 
inte leder till någon väsentlig skada, kan revisorn avfärda begäran om att 
upprätta ett yttrande.92  

3.2.2 Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 

Om bolagets årsredovisning inte behandlas vid den bolagsstämma där ett 
förslag om; 
 

- fondemission (12:7 ABL),  
- nyemission (13:6 ABL), 
- emission av teckningsoptioner (14:8 ABL), 
- emission av konvertibler (15:8 ABL), 
- minskning av aktiekapitalet (20:12 ABL) eller 
- likvidation (25:4 ABL)  

 
lagts fram, behöver styrelsen lämna en redogörelse för sådana händelser 
som inträffat efter det att den senaste årsredovisningen lämnats som är av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning. Bolagets revisor skall lämna ett 
yttrande över styrelsens redogörelse. Detta på grund av att om ovanstående 
förslag hade prövas på årsstämman, har aktieägarna redan tillgång till 
ekonomiskt material som de kan lägga till grund för en analys av bolagets 
ställning. Genom förevarande paragrafer ges därmed aktieägarna rätt att få 
tillgång till motsvarande material, även då annan bolagsstämma prövar 
dessa frågor. 
 
Revisorn förutsätts uttala sig om huruvida redogörelsen enligt revisorns 
mening avspeglar bolagets förhållanden på ett korrekt sätt.93 Något krav på 
att revisorn skall ta ställning till förslagen uppställs inte, varför ett uttalande 
med begränsad säkerhet anses tillräckligt.94  

3.2.3 Beslut om vinstutdelning/förvärv av egna aktier på 
annan bolagsstämma än årsstämma 

Styrelsens skall även lämna en redogörelse för händelser av väsentlig 
betydelse för bolagets ställning, om årsredovisningen inte behandlas på den 
                                                
92 RevR 9, s. 12.  
93 Prop. 2004/05:85, s. 672.  
94 Prop. 2004/05:85, s. 672.  
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bolagsstämma som skall pröva styrelsens förslag om vinstutdelning, 18:6 
ABL. Styrelsens redogörelse skall innehålla uppgift om värdeöverföringar 
som har beslutats efter det att årsredovisningen lämnades, samt om ifall det 
har skett några förändringar i bolagets bundna egna kapital efter 
balansdagen. Ett motsvarande beslut avseende förvärv av egna aktier 
återfinns i 19:24 ABL. I båda dessa situationer skall revisorn lämna ett 
yttrande över styrelsens redogörelse samt uttala sig om huruvida 
bolagsstämman bör besluta i enlighet med styrelsens förslag.  
Revisorn skall granska styrelsens redogörelse av händelser av väsentlig 
betydelse enligt vad som sägs ovan om yttranden över styrelsens 
redogörelse för väsentliga händelser, se 3.2.2. I sin granskning skall revisorn 
även iaktta huruvida styrelsens redogörelse är rättvisande i förhållande till 
beslut om värdeöverföringar vilka beslutats efter det att årsredovisningen 
avlämnades samt förändringar i bolagets bundna egna kapital efter 
balansdagen, 18:6 och 19:24 ABL.95  

Revisorn skall iaktta 17:3 ABL i sitt uttalande om bolagstämman bör besluta 
i enlighet med styrelsens förslag. Således skall revisorn även beakta om 
utdelningen/förvärv av egna aktier inte inkräktar på bundet eget kapital, att 
försiktighetsregeln iakttagits samt att hänsyn tagits till koncernens 
verksamhet, likviditet, ställning och konsolideringsbehov.96 Särskild vikt 
skall läggas på styrelsens bedömning av hur den föreslagna utdelningen 
förhåller sig till försiktighetsregeln samt på styrelsens process för att 
identifiera händelser av väsentlig betydelse för bedömningen av bolagets 
ställning, samt bedömningen av värdeöverföringar och förändringar av det 
bundna egna kapitalet.97  

3.2.4 Styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda 
inlösenvillkor m.m. 

I 20:13 ABL regleras den situation då förslag till minskning av 
aktiekapitalet innehåller särskilda lösenvillkor. Främst handlar det om 
situationer när inlösen sker mot vederlag i annat än pengar, s.k. omvänd 
apport. Under sådana omständigheter skall styrelsens förslag – utöver vad 
som krävs enligt 3.2.2 – innehålla en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse för bolaget vid bedömningen av värdet på egendom 
som istället för pengar, används som betalning för inlösta aktier.98 
Redogörelsen skall även innehålla uppgift om huruvida bolaget, samtidigt 
som minskningen sker, vidtar åtgärder som medför att varken bolagets 
bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar och en beskrivning av 
vilka effekter den föreslagna minskningen respektive övriga åtgärder var för 
sig har på bolagets bundna egna kapital och aktiekapitalet. Styrelsens 
redogörelse skall enligt 20:14 ABL granskas av bolagets revisor och 
resultera i ett särskilt yttrande som skall underställas bolagsstämman.  

                                                
95 RevR 9, s. 10.  
96 RevR 9, s. 10. 
97 RevR 9, s. 10. 
98 RevR 9, s. 14 f.  
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Syftet med upprättandet av det särskilda yttrandet är att skydda aktieägarna 
och ge de det underlag de behöver för att fatta ett beslut i frågan. Att 
bedöma styrelsens redogörelse med avseende på marknadsvärdet är 
utgångspunkten för revisorns granskning. Då risken är stor att alla 
aktieägarna inte behandlas lika, krävs att aktieägarna har tillräckligt med 
beslutsunderlag.99 I sitt yttrande skall revisorn bestyrka att styrelsens 
redogörelse är rättvisande, samt i förekommande fall, anmärka om det 
föreligger svårigheter i att värdera egendomen. Revisorn skall även beskriva 
egendomen samt vilken metod som använts för att värdera egendomen. I 
förekommande fall, skall revisorn även bestyrka ändamålsenligheten i de 
åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna 
kapital, eller dess aktiekapital minskar och riktigheten i de bedömningar 
som gjorts avseende effekterna av dessa åtgärder, 20:14 ABL. 

3.2.5 Betalning av nyemitterade aktier 

I publika bolag, till skillnad från i privata bolag, får betalning för tecknade 
aktier vid en nyemission ske direkt till bolaget, 13:40 ABL. Av 13:42 ABL 
framgår att ett särskilt yttrande om att full och godtagbar kontant betalning 
har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier skall bifogas vid ett 
registreringsärende som avser nyemission i ett publikt bolag. Ett yttrande av 
liknande slag skall även upprättas i samband med betalning av aktier 
tecknade med utnyttjande av teckningsoptioner, 14:49 ABL samt vid 
betalning för tecknade konvertibler, 15:44 ABL.  
Ifall slutbetalning skall ske med apportegendom, upprättas ett yttrande i 
enlighet med avsnitt 3.2.1 ovan.  

3.2.6 Granskning av kontrollbalansräkningen 

Enligt 25:13 ABL skall styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning när det 
finns skäl att anta att bolagets eget kapital, understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. Bolagets revisor skall granska denna 
kontrollbalansräkning. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det 
egna kapitalet, vid tiden för bolagsstämman uppgick till minst det 
registrerade aktiekapitalet och bolagsstämman inte har beslutat att bolaget 
skall gå i likvidation, skall bolagsstämman inom åtta månader på nytt pröva 
frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra kontrollstämman). Inför den 
andra kontrollstämman skall styrelsens upprätta en ny kontrollbalansräkning 
enligt 25:14 ABL och låta bolagets revisor granska den, 25:16 2 st. ABL. 
Den nya kontrollbalansräkningen och ett yttrande av revisorn över den skall 
läggas fram på bolagsstämman. 
 
Revisorns granskning skall vara inriktad på att kontrollera att 
kontrollbalansräkningen överensstämmer med 25:14 ABL såvitt gäller 
justeringar, värderingar m.m.100  

                                                
99 RevR 9, s. 15.  
100 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 25:13 
ABL. 
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3.2.7 Likvidationens upphörande  

Har bolaget gått i likvidation, kan stämman sedan bolagets revisor yttrat sig, 
besluta att likvidationen skall upphöra och att bolaget skall återuppta sin 
verksamhet, 25:45 ABL. Revisorn skall yttra sig över förslaget till beslut om 
att likvidationen skall upphöra. I yttrandet skall revisorn ta hänsyn till kravet 
på täckning av aktiekapital i 25:14 ABL. Ett bolagsstämmobeslut utan 
revisors yttrande torde inte vara giltigt.101 

3.2.8 Uppskjuten apport 

Bestämmelserna om apport kompletteras sedan 1 januari 1995 med särskilda 
skyddsregler om s.k. uppskjuten apport.  Enligt 2:29 ABL skall ett publikt 
bolag som inom två år från registreringsdagen eller från den dag bolaget 
omvandlades från ett privat till ett publikt bolag träffat avtal med en stiftare 
eller en aktieägare som innebär att bolaget förvärvar egendom mot 
ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet, underställa 
bolagsstämman avtalet för aktieägarnas godkännande.102  
 
Det av styrelsen upprättade redogörelsen över de omständigheter som kan 
vara av betydelse för bedömningen av värdet på egendomen och avtalet i 
övrigt skall enligt 2:30 ABL granskas av en kvalificerad revisor. Det 
särskilda yttrandet skall innehålla de uppgifter som avses i 2:19 ABL, d.v.s. 
att egendomen inte åsätts till ett lägre värde än det verkliga värdet för 
bolaget, att egendomen är eller kan väntas bli till nytta för bolagets 
verksamhet, samt att egendomen har tillförts bolaget. Revisorn skall också 
beskriva egendomen och ange vilken metod som använts vid värderingen. 
Föreligger svårigheter att uppskatta värdet skall sådana även anmärkas. 
Yttrandet skall hållas tillgängligt för bolagets aktieägare minst en vecka före 
den bolagsstämma där beslutet skall fattas.   
 
Syftet med bestämmelserna är att hindra att reglerna om apportbildning 
kringgås genom att i första hand bolagets stiftare, men även aktieägare, 
tecknar aktier i bolaget och betalar dessa kontant, varefter bolaget förvärvar 
egendom av stiftarna utan att förvärvet granskats av revisorerna och 
beslutats av bolagsstämman.103 
 
Beträffande kravet på att revisorn skall intyga att egendomen har tillförts 
bolaget uppstår ett praktiskt problem om den överlåtna egendomen enligt 
avtalet inte skall tillträdas förrän vid en tidpunkt som infaller efter 
sexmånadsgränsen i 2:29 ABL. Ytterligare ett praktiskt problem uppstår om 
tillträdet till apportegendomen gjorts villkorat av bolagsstämmans 
godkännande enligt 2:29 ABL. Om egendomen inte tillträtts vid tidpunkt då 
revisorn utfärdar sitt yttrande kan revisorn naturligtvis inte intyga detta.  

                                                
101 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 25:45 
ABL. 
102 Förvärv som sker på svensk eller utländsk börs eller på en auktoriserad marknadsplats 
eller som ett led i bolagets löpande verksamhet är undantagna denna skyldighet.    
103 Svernlöv, s. 356.   
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En motsägelsefull situation uppstår dock ifall revisorns intygande om att 
apportegendomen har tillförts bolaget betraktas som en nödvändig del av 
yttrandet. Ty, i det särskilda yttrandet kan inte revisor intyga om att bolaget 
de facto tillförts apportegendomen, när så inte har skett. På grundval därav 
kan inte heller bolagsstämman besluta om ett godkännande förrän 
sexmånadsfristen löpt ut och avtalet redan blivit ogiltigt.104 I praktiken får 
revisorn skriva ett extra intyg i samband med registreringen, i vilket 
revisorn intygar att egendomen tillförts bolaget.105 

3.2.9 Yttrande över riktlinjer för ledande 
befattningshavare 

I aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i 
Sverige skall styrelsen enligt 8:51 ABL upprätta förslag till riktlinjer för 
bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören samt 
andra personer i bolagets ledning. Bolagets revisor skall senast tre veckor 
före årsstämman lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida de 
riktlinjer som avses i 8:51 ABL och som gällt sedan föregående årsstämma 
har följts, 8:54 ABL. Finner revisorn i sin granskning att riktlinjerna har 
följts behöver yttrandet endast innehålla ett konstaterande av detta.106 Finner 
revisorn att riktlinjerna inte har följts, skall skälen för denna bedömning 
framgå av revisorns yttrande.  
 
Förändringarna i ABL i fråga om ersättningar till ledande befattningshavare 
trädde i kraft den 1 juli 2006. Den nya lagstiftningen innefattar dels att 
årsstämman alltid skall fatta beslut om arvode och annan ersättning till 
styrelseledamöterna, dels att årsstämman skall besluta om riktlinjer för lön 
och annan ersättning till ledande befattningshavare. Syftet med förändringen 
var att förbättra aktieägarnas tillgång till information om ersättning till 
ledande befattningshavare samt öka öppenheten och förbättra 
informationen.107 Genom att informationen blir föremål för en 
revisorsgranskning skapas förutsättningarna för att kontrollera att styrelsen 
har följt de riktlinjer som bolagsstämman tidigare beslutat. 
Revisorsgranskningen stärker och tydliggör således ägarnas inflytande i 
ersättningsfrågor och är en premiss för att aktieägarna kan förlita sig på den 
information om utbetalda ersättningar m.m. som styrelsen lämnar.  

                                                
104 Svernlöv, s. 370. Som en möjlig lösning på denna motsägelsefulla situation, föreslår 
Svernlöv experimenterande med tidpunkten då avtal enligt 2:29 ABL anses ”träffat”. Om 
avtalet i förevarande situationer inte kan anses träffat förrän egendomen tillträtts, skulle 
sexmånadsfristen inte heller börja löpa förrän egendom tillförts bolaget. En sådan tolkning 
står dock i strid med allmänna obligationsrättsliga principer om när ett avtal anses ingånget 
enligt svensk rätt och är på grund av systematiska skäl inte en särskilt lyckad lösning. Att 
bortse från kravet att yttrandet skall intyga om att egendomen tillförts bolaget, när så inte är 
fallet anser Svernlöv vara en bättre lösning, trots att den strider mot lagens ordalydelse.  
105 Jacobson, Balans nr 4/1997.  
106 Prop. 2005/06:186, s. 69.  
107 Prop. 2005/06:186, s. 55.  
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3.3 Särskilt om bolag med frihetsklausul  

Förekomsten av en normenlig frihetsklausul medför inte absolut befrielse 
från revision för aktiebolag som uppfyller de angivna gränsvärden och har 
valt bort revision.108 Aktiebolag måste nämligen fortfarande följa vissa 
specialbestämmelser i ABL, däribland bestämmelser om revisorsgranskning 
i samband med upprättandet av vissa särskilda yttranden – något som inte 
framgår tydligt av 1:12 b ABL:s något klumpiga formulering. Paragrafen 
lyder:  
 
Bestämmelserna i denna lag om bolagets revisor och om den 
revisionsberättelse som bolagets revisor lämnar gäller endast om bolaget 
enligt lag ska ha revisor eller ändå har en revisor. 

Tanken bakom denna lagparagraf som tillkom 1 januari 2011 i samband 
med införandet av den frivilliga revisionen, var just att förtydliga att 
bestämmelserna om revisor och revisionsberättelse blir aktuella endast i de 
fall bolaget har en revisor som utför lagstadgad revision. Paragrafens lydelse 
tycks emellertid även indikera att förekomsten av en frihetsklausul befriar 
bolaget totalt från revisorsgranskning. Så är dock inte fallet.   

De aktiebolagsrättsliga bestämmelserna som föreskriver att det ena eller 
andra förhållandet ska styrkas med ett intyg eller ett yttrande upprättat av en 
kvalificerad revisor, som får, men behöver inte vara bolagets revisor måste 
iakttas även i bolag som valt bort revision.109  Detta innebär att samtliga 
särskilda yttranden uppräknande ovan under 3.1 är fortfarande obligatoriska 
för alla aktiebolag. Varför så är fallet, motiverar dock inte lagstiftaren. I 
förarbetena konstateras endast att inskränkningen av revisionsplikten inte 
föranleder någon ändring för kategorin särskilda yttranden som skall 
garantera att bolaget alltid har tillgångar som minst svarar för bolagets 
förpliktelser samt de yttranden som skall säkerställa att aktiekapitalet 
verkligen tillförts bolaget.110 I enlighet med vad BolagV förespråkar skall en 
skyldighet att anlita en kvalificerad revisor för upprättandet av dessa 
yttranden således fortfarande kvarstå.  

Vad gäller kategorin särskilda yttranden som endast kan upprättas av 
bolagets revisor, framgår av förarbetena att lagstiftaren inte anser det 
försvarbart att dessa särskilda yttranden skall fortsätta att upprättas, annars 
finns det en risk för att det uppstår kostnader för de bolag som väljer bort 
revisionen som gör reformen mindre meningsfull. Här nämner lagstiftaren 
bl.a. särskilda yttranden som har en anknytning till extra bolagsstämma på 
vilken beslut skall fattas om t.ex. emission eller vinstutdelning. I samband 
med dessa situationer är det bolagets valda revisor som skall yttra sig över 
styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets 

                                                
108 Ett bolag som uppfyller gränsvärdena kan självfallet frivilligt fortsätta med att ha 
lagstadgad revision. I sådana fall skall ABL:s bestämmelser om lagstadgad revision 
tillämpas fullt ut. Ett sådant uppdrag skall registreras hos BolagsV. 
109 Prop. 2009/10:204, s. 106.  
110 Prop. 2009/10:204, s. 84.  
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ställning som har inträffat efter det att den senaste årsredovisningen 
lämnades, 13:6 samt 18:6 ABL.111 Om bolaget inte omfattas av 
revisionsplikt och saknar (registrerad) revisor, blir de nämnda 
bestämmelserna inte tillämpliga och aktieägarna får på stämman fatta beslut 
utan tillgång till något särskilt yttranden.  
 
Lagstiftaren menar nämligen att avsaknaden av revisor inte har så stor 
betydelse för de bolag som undantas revisionsplikten att åtgärder måste 
vidtas för att tillförsäkra aktieägarna i bolag som inte väljer revisor samma 
beslutsstöd som i bolag med revisor.112 Som ytterligare skäl till att denna 
”kategori” särskilda yttranden inte längre skall behöva upprättas, framför 
lagstiftaren att det före år 1987 fanns aktiebolag som hanterade 
värdeöverföringar från bolaget utan stöd av revisor samt att så sker idag i 
handelsbolag med mindre än 50 anställda. Av denna anledning kan de nu 
ifrågavarande bestämmelserna om revisorns medverkan vid 
värdeöverföringar från bolaget inte anses ha en så stor betydelse i de bolag 
som undantas från revisionsplikten att åtgärder måste vidtas för att 
tillförsäkra aktieägarna i bolag som inte väljer revisor samma beslutsstöd 
som i bolag med revisor.113 Uppstår behov av en översyn av bolagets 
organisation och förvaltning, finns det enligt lagstiftarens mening inget som 
hindrar att bolag som saknar vald revisor ändå anlitar en revisor för att yttra 
sig i den aktuella frågan.114 
 
Att slopa revisionens centrala beståndsdel, d.v.s. den lagstadgade revisionen 
men fortfarande uppställa krav på att vissa särskilda yttranden skall 
upprättas är dock något av en märklig fördelning. Det kan även tänkas 
undergräva grundtanken bakom den frivilliga revisionen, som i första hand 
motiverades av kostnadsbesparingsskäl. Genom att ABL uppställer 
fortfarande ett krav på att vissa särskilda yttranden skall upprättas, finns en 
risk att dessa oförändrande krav på revisorsgranskning till en viss del, förtar 
effekten av slopad revisionsplikt.  
 
 

                                                
111 Prop. 2009/10:204, s. 84. 
112 Prop. 2009/10:204, s. 83.  
113 SOU 2008:32, s. 220.  
114 Prop. 2009/10:204, s. 83.  
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4 Val av revisor 

4.1 Särskilda kompetenskrav  

ABL uppställer krav på att särskilda yttranden skall upprättas av 
kvalificerad revisor, d.v.s. en auktoriserad eller godkänd revisor.115 Som ett 
generellt kompetenskrav gäller att revisor skall ha den insikt och erfarenhet 
av redovisning och ekonomiska förhållande, som med hänsyn till arten och 
omfånget av bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget, 9:11-12 
ABL.  
 
Det är också möjligt att till en revisor utse ett registrerat revisionsbolag. Ett 
revisionsbolag som utsetts till revisor skall till styrelsen för det bolag som 
revisionen avser anmäla en fysisk person som huvudansvarig för revisionen. 
Det är den huvudansvarige för revisionen som skall skriva under det 
särskilda yttrandet, 17 § RevL.  
 
Revisors lagstadgade skyldighet att upprätta särskilda yttranden har sin 
uppkomst i behovet av någon slags kontroll genom utomstående parts 
försorg och objektiva värdering.116 Att just en revisor fick i uppgift att utföra 
dessa uppdrag ansågs innebära en smidig och praktisk lösning av problemet, 
eftersom det redan sedan tidigare var revisorns uppgift att vid revisionen ta 
ställning till den värdering av bolagets tillgångar som styrelsen gjort i 
årsredovisningen.117 Av denna anledning bedömde lagstiftaren att revisorn 
även hade goda förutsättningar att göra en motsvarande värdering i samband 
med andra situationer som kan te sig riskfyllda för bolaget. En granskning 
av ett från bolagsledningen och kapitalägarna fristående kontrollorgan, 
ansågs jämväl lämna rimliga garantier för att missbruk inte förekommer 
eller i vart fall motverkas och försvåras.118 För att få till stånd en granskning 
vars tillförlitlighet och kompetens inte kan ifrågasättas, ansåg lagstiftaren 
vidare att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor bör anlitas 
för att utföra granskningen.119   
 
Även i samband med genomförandet av kapitaldirektivet i svensk rätt har 
formen för granskning av diverse aktiebolagsrättsliga förhållanden ställts på 
sin spets. Lagstiftaren ansåg dock att en kvalificerad revisor uppfyller även 
direktivets krav på att granskning skall ske av oberoende sakkunniga, som 
utses eller godkänns av förvaltningsmyndighet eller en domstol.120 I EG-

                                                
115 Vad som fordras för auktorisation respektive godkännande framgår av 4-7 §§ RL och 2-
6 §§ förordningen (1995:665) om revisorer. 
116 Prop. 1975:103, s. 207.  
117 I första hand gällde det fråga om värdering av apportegendom.  
118 Prop. 1975:103, s. 206.  
119 Prop. 1075:103, s. 206.  
120 Prop. 1993/94:196, s. 94 och 147. Kravet på godkännande av förvaltningsmyndighet 
eller domstol anses vara uppfyllt om den sakkunnige har en generell auktorisation från en 
myndighet. 
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kommissionens ursprungliga förslag stadgades jämväl att granskningen 
kunde utföras av bolagets revisorer. Visserligen togs inte bestämmelsen med 
i slutversionen av direktivet, men någon ändring i sak synes inte ha 
åsyftats.121  

4.2 Val av annan revisor för särskild 
granskning 

Inom svensk rätt gällde länge att endast bolagets egen revisor var behörig att 
upprätta särskilda yttranden. Förhållandet att särskilda yttranden endast 
kunde lämnas av bolagets revisorer medförde dock problem för svenska 
aktiebolag vars aktier var noterade på börs i USA, eftersom bolagsrevisorn, 
genom att lämna ett sådant yttrande ansågs ha förlorat sin oberoende 
ställning i förhållande till bolaget enligt den amerikanska Securities and 
Exchange Comission122 (SEC). Genom att bolagsrevisor upprättar ett 
särskilt yttrande där revisorn tar ställning till värdet på apportegendomen, 
anser SEC att revisor inte kan göra en oberoende granskning av samma 
tillgång i nästa års revision. Då bolagets revisor upprättar det särskilda 
yttrandet föreligger det även en risk för att revisorn samarbetar med 
bolagsledningen om att påverka aktieägarna till att godkänna det föreslagna 
beslutet.123 Av denna anledning blir revisorn olämplig (jävig) till att därefter 
utföra den revision som ligger till grund för den årliga revisionsberättelsen.  
 
SEC:s ståndpunkt har inneburit att svenska aktiebolag som är noterade på 
börs i USA inte kan använda sig av sina egna revisorer för den revision som 
ligger till grund för den revisionsberättelse som skall bifogas till den årliga 
rapporten till SEC, om bolagens revisor har upprättat särskilda yttranden å 
bolagets vägar. Av denna anledning har bolag fått ge i uppdrag åt annan 
revisor att utföra revisionen, något som förorsakat stora kostnader för bolag 
i fråga.  
 
För att komma till rätta med detta problem (samt minska kostnader för 
bolagen i fråga som måste anlita nya revisorer för den lagstadgade 
revisionen), finns det sedan 2001 möjlighet för bolag att anlita annan 
kvalificerad revisor för granskning av de sakförhållandena som kräver ett 
bestyrkande i form av ett särskilt yttrande av revisor. Att annan revisor än 
bolagets revisor upprättar särskilda yttranden blir allt vanligare.124  
Avskaffandet av den generella revisionsplikten tycks även ha bidragit till att 
bolag i allt större omfattning måste anlita andra revisorer för enskilda 
granskningsuppdrag. I de fall då det är någon annan än bolagets egen revisor 
som upprättar yttrandet bör ett uppdragsbrev upprättas. Om det är den 
bolagsstämmovalda revisorn som upprättar yttrandet behövs i normalfallet 
inget särskilt uppdragsbrev upprättas (i så fall finns det sedan tidigare ett 
gällande uppdragsbrev och det särskilda yttrandet omfattas av FAR:s 

                                                
121 Prop. 1993/94:196, s. 94.  
122 Amerikanska finansinspektionen.  
123 Prop. 2000/01:87, s. 15.  
124 Bäckvall & Engerstedt, Balans nr 3/2008.  
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rekommendation Uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad 
revision av svenska aktiebolag).125 
 
Utgångspunkten för den nya regleringen är att aktieägarna skall avgöra om 
den aktuella granskningen skall utföras av annan revisor än bolagets revisor, 
samt i så fall vilken annan revisor som skall utses.126 Dessa frågor bör 
således behandlas av bolagsstämman. Det finns dock möjlighet för 
aktieägarna att genom bestämmelser i bolagsordningen låta någon annan än 
bolagsstämman utse revisor för granskningen. Om bolaget inte väljer att 
utse någon särskild revisor för granskningen, skall granskningen utföras av 
bolagets egen revisor.  
 
Av vikt är att notera att ABL:s bestämmelser om revisorer inte är tillämpliga 
på en revisor som anlitas för särskild granskning, med undantag av vissa 
särskilt angivna bestämmelser. Detta framgår av 1:12 b ABL. Enligt ABL 
har en revisor som anlitas för särskild granskning bl.a. rätt att erhålla de 
upplysningar och det biträde från bolagsledningen som revisorn anser vara 
nödvändiga för granskningen, 9:7 ABL. Revisorn har vidare rätt, och i vissa 
fall även skyldighet att närvara vid bolagsstämman som behandlar den 
gällande frågan, 9:40 ABL. Revisor har vidare upplysningsskyldighet 
gentemot bolagsstämman och medrevisor, jfr. 9:45 samt 9:46 ABL. Denna 
uppräkning är uttömmande.   
 
 
 

                                                
125 RevR 9, s. 2.  
126 Prop. 2000/01:87, s. 16.  
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5  Revisors oberoende och jäv 
 

I samband med upprättandet av de särskilda yttrandena förekommer många 
situationer då en revisor måste uttala sig om sina arbetsgivares beslut, 
eftersom det i praktiken ofta är bolaget som är revisorns uppdragsgivare. 
Ofta kan det bli så att revisorn står i ett beroendeförhållande till dessa, något 
som kan föranleda viss återhållsamhet i revisorns granskning. Stundtals kan 
det också vara svårt för revisorn att kritiskt granska och bedöma åtgärder 
som revisorn själv rekommenderat eller åtminstone lämnat ett tyst samtycke 
till.127  

En grundläggande förutsättning för att de särskilda yttranden skall tillgodose 
samhälleliga intressen är att det skall gå att lita på att revisorn utför sina 
granskningsuppgifter oberoende av, samt utifrån de regler som styr 
revisionens genomförande.128 Revisorns oberoende är, vid sidan av 
revisorns yrkeskompetens, revisorns huvudsakliga medel för att garantera 
revisionens kvalitet.129 Kan inte intressenterna ta vara på de av revisorn 
lämnade uppgifterna i de särskilda yttrandena, finns risken för att det av 
revisorn utförda arbete i syfte att skapa tilltro går förlorad.  

5.1 Den svenska oberoenderegleringen  

Den svenska oberoenderegleringen bygger på två typer av bestämmelser. 
Den första kategorin regler utgörs av de associationsrättsliga 
jävsbestämmelserna i ABL. Dessa bestämmelser, som är endast avsedda att 
tillämpas på bolagets egen revisor, är av civilrättslig karaktär och styr de 
förutsättningar som krävs för att revisor skall kunna fullgöra de uppgifter 
som åligger revisor som bolagsorgan. Vid sidan av ABL:s jävsbestämmelser 
finns de yrkesetiska oberoendebestämmelserna. Kärnan för dessa regler, 
som är inriktade på revisorns agerande i sin yrkesverksamhet och av 
näringsrättslig natur, utgörs av 20-23 §§ RevL. Innan revisorn accepterar ett 
uppdrag måste revisorn göra en preliminär bedömning för att fastställa att 
relevanta etiska krav som oberoende och professionell kompetens är 
uppfyllda.130  

5.1.1 Aktiebolagsrättsliga jävsbestämmelser 

ABL:s jävsbestämmelser riktar sig i första hand till revisionsklienten och 
anger förutsättningarna för att en kvalificerad revisor skall vara valbar som 
revisor och därmed kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar revisorn som 

                                                
127 Taxell, s. 126.  
128 Prop. 2000/01:146, s. 56.  
129 Prop. 2000/01:146, s. 56.  
130 Bäckvall & Larsson, Balans nr 4/2005. 
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bolagsorgan.131 Rättsverkningarna av att revisorn är jävig innebär ur ett 
bolagsrättsligt perspektiv att bolaget har underlåtit att efterkomma sina 
lagstadgade skyldigheter.132 Påföljderna vid en sådan underlåtenhet är dels 
att beslutet att utse den jävige revisorn kan klandras enligt 7:50 ABL, dels 
att länsstyrelsen kan förordna annan revisor och i samband därmed entlediga 
den jävige revisorn.133 Jäven i ABL är absoluta och kan inte, till skillnad 
från de yrkesetiska bestämmelserna, avhjälpas genom några åtgärder från 
revisorns sida.134 
 
Aktiebolagsrättsligt jäv bygger på en katalog av situationer, där det finns 
anledning att förmoda att revisorn kan komma i en beroendeställning i 
förhållande till bolaget. Därför anges i 9:17 ABL vilka verksamheter 
revisorn inte kan utföra vid sidan av sitt revisionsuppdrag. Av bestämmelsen 
följer att en revisor är jävig om revisorn äger aktier i bolaget eller annat 
bolag i samma koncern, är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i 
bolaget eller dess dotterbolag eller biträder vid bolagets bokföring, 
medelsförvaltning eller bolagets kontroll därutöver. Revisorn är vidare jävig 
om revisorn har anställning hos eller på annat sätt är underordnad eller i 
beroendeställning till bolaget, bolagets styrelse eller verkställande direktör. 
Att vara gift, sambo, syskon eller i släktskap/svågerskap med 
styrelseledamot eller verkställande direktör utgör också grund för jäv. 
Revisor som står i skuld till bolaget eller annat bolag i samma koncern eller 
har förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för är också att anses 
som jävig. I fråga om revision i börsnoterade bolag och andra mycket stora 
bolag har byråjävsregeln förstärkts så att den som är verksam i samma 
revisionsbyrå som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen 
eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver inte får vara 
revisor.135 

Revisorns lojalitetsplikt till bolaget sätter även gränser för vilken 
verksamhet som en bolagsrevisor kan ägna sig åt vid sidan av 
revisionsuppdraget. Revisorn får inte försätta sig i situationer som kan ge 
upphov till lojalitetskonflikter som kan rubba förtroende för revisorn. 
Konsekvenserna av att revisorn åsidosatt sin lojalitet gentemot bolaget eller 
på annat sätt agerat så att förtroendet för revisorn rubbas är främst att RN 
kan ingripa enligt RevL. Det kan även bli fråga om skadestånd enligt 29 
kap. ABL.136 

5.1.2 Yrkesetiska jävsbestämmelser 

Enligt de yrkesetiska oberoendebestämmelserna måste en revisor vara 
oberoende i förhållande till det reviderade bolaget med den rättsliga effekten 
att revisorn förlorar sin behörighet att genomföra revisionsuppdraget som 

                                                
131 Diamant, s. 241. 
132 SOU 2007:56, s. 186.  
133 Moberg, s. 90.   
134 Prop. 2000/01:146, s. 56.  
135 SOU: 2007:56, s. 89. 
136 Moberg, s. 90.  
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påföljd. Eftersom ABL:s jävsbestämmelser inte kan användas på annan 
revisor än bolagsrevisorn, är det således dessa bestämmer som ligger till 
grund för att avgöra den ”inofficielle” revisors oberoende. 

Vad som menas med begreppet oberoende finns inte förankrat inom svensk 
lagstiftning. I förarbetena till den nya RevL från 2001, ansåg 
Revisionsbolagskommittén att införande i lagrum inte bör ske, eftersom det 
kan tänkas ge intryck av att beskriva ett absolut tillstånd som professionella 
rådgivare måste uppnå.137 Genom att använda ordet oberoende isolerat och 
utan att relatera det till exempelvis revisionsklienten, ansåg 
Revisionsbolagskommittén att det fanns en risk för att framkalla 
förväntningar som inte kunde tillfredsställas genom lagstiftning.138 Som en 
mera lämplig begreppsbildning ansågs i stället formuleringen som numera 
hittas i 20 § RevL, som stadgar att en revisor, i sin revisionsverksamhet 
skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet. Lagrummet 
kräver vidare att revisorn skall vara objektiv i sina ställningstaganden, samt 
se till att revisionsverksamheten organiseras på ett sätt som säkerställer 
revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet.139 För varje uppdrag 
som innehar en prägel av revision, skall revisorn med bl.a. hjälp av den s.k. 
analysmodellen pröva om det finns omständigheter som kan rubba 
förtroendet för revisors opartiskhet och/eller självständighet, 21 § RevL. 
Innebörden av presumtionsregeln är att redan förekomsten av 
omständigheter av sådan art som medför att förtroendet för revisorn kan 
rubbas ger upphov till presumtionen att det finns anledning att ifrågasätta 
revisorns opartiskhet eller självständighet. Om presumtionen skall kunna 
brytas fordras att omständigheterna ”klart ger vid handen att det i det 
enskilda fallet inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet och 
självständighet”. Revisorn har bevisbördan för att så är fallet. Överträdelser 
av 21 § RevL kan medföra disciplinära åtgärder enligt 32-35 §§ RevL. 
 
21 § RevL tar upp fem typsituationer som anses kunna rubba revisorns 
förtroende och medför alltid en presumtion för att revisorn måste avböja 
eller avsäga sig uppdraget. Så måste ske om revisorn har direkt eller indirekt 
ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, om revisorn vid 
rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga 
som till någon del omfattas av granskningsuppdraget. Revisorn måste även 
avsäga sig uppdraget om revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för 
eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk 
angelägenhet, om revisorn har nära personliga relationer till 
uppdragsgivaren eller någon person i dennes ledning samt om revisorn 
utsätts för hot eller annan påtryckning som är ägnad att inge obehag. 
Uppräkningen är inte uttömmande utan kompletteras med en generalklausul 
som täcker andra omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns 

                                                
137 SOU 1999:43 s. 141. 
138 SOU 1999:43 s. 141.  
139 Internationellt diskuteras revisorns oberoende i termer av independence in fact och 
independence in appearance. Independence in fact innebär att revisorn skall vara faktiskt 
oberoende, medan independence in appearance innebär att revisorn skall vara synbart 
oberoende. Moberg, s. 83.  
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opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall således själv vid varje 
uppdrag som präglas av revision göra en analys huruvida det förekommer 
omständigheter som kan antas rubba förtroendet för revisorn.  
 
De yrkesetiska bestämmelserna skiljer sig alltså från de aktiebolagsrättsliga 
i fråga om påföljd på så sätt att konsekvenserna av att reglerna är av 
yrkesetisk natur leder till att rättsverkningarna vid överlåtelser av dessa är 
riktade mot revisorn och inte mot klientbolaget.140 Förekomsten av ett 
beroendeförhållande leder inte heller utan vidare till att revisorn inte får 
genomföra revisionsuppdraget – i stället prövas beroendeförhållandet enligt 
RevL:s bestämmelser om självständighet och opartiskhet. Vilka motåtgärder 
som behövs får avgöras från fall till fall.141 
 
Revisor har även möjlighet att begära att få förhandsbesked huruvida en viss 
särskild omständighet är av sådan karaktär att som avses i 21 § 1 st RevL, 
samt om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller 
vidtagna åtgärder medför att revisorn inte behöver avböja eller avsäga sig 
uppdraget. 

5.2 Behöver den inofficielle revisorn iaktta 
ABL:s jävsbestämmelser vid upprättande 
av särskilda yttranden? 

En viktig skillnad mellan den nu gällande RevL (2001 års lag) och den 
gamla RevL från 1995 är avsaknaden av en explicit hänvisning till att 
revisorn inom ramen för god revisorssed, även har en skyldighet att iaktta 
gällande jävsbestämmelser i annan lagstiftning, s.k. lagliga jäv.142 En sådan 
bestämmelse diskuterades i den nya RevL:s förarbeten, men ansågs vara 
obehövlig trots att Lagrådet tyckte det i och för sig kan finns skäl att i lagen 
erinra om att bestämmelser om jäv finns i andra författningar.143 I 
propositionsarbetet försvann hänvisningen då det inte ansågs att en sådan 
bestämmelse skulle tillföra något.144 
 
Avsaknaden av en uttrycklig hänvisning till jävsbestämmelser i annan 
lagstiftning i den nya RevL har visat sig vara problematiskt då annan än 
bolagets revisor upprättar särskilt yttrande eftersom, som redan konstaterats 
ovan, ABL och följaktligen även ABL:s jävsbestämmelser är endast 
tillämpliga på bolagets egen revisor.145 Således uppkommer frågan huruvida 
en skyldighet att följa ABL:s jävsbestämmelser skall fortfarande inläsas i 
den fastslagna allmänna skyldigheten att följa god revisorssed som återfinns 
i 19 § RevL.  
                                                
140 SOU 2007:56, s. 187.  
141 Prop. 2000/01:146, s. 103.  
142 14 § 2 st. 1 men. 1995 års RevL. 
143 I SOU 1999:43 lades det fram ett förslag till en redaktionell ändring som placerade 
bestämmelserna om lagliga jäv i en separat paragraf.  
144 Prop. 2000/01:146, s. 83.  
145 Som konstaterats ovan, skall endast vissa av ABL:s bestämmelser tillämpas på en sådan 
revisor, nämligen 9:7, 9:40, 9:45 samt 9:46 ABL.  
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Förhållandet att lagstiftaren valt att undanta hänvisningen till de lagliga 
jäven eftersom en sådan hänvisning ansett överflödig tycks tala för att det 
bör ligga inom revisorns grundläggande åtaganden att efterleva gällande 
jävsbestämmelser i annan lagstiftning. Av förarbetena till den nya RevL 
framgår även att utredaren ansett att de principer som ligger till grund för att 
de fall som medför att revisor anses vara jävig enligt ABL:s 
jävsbestämmelser bör kunna tillämpas analogt även på revisionsuppdrag 
som inte är författningsreglerade samt i den mån det framstår som naturligt, 
även på andra revisionsuppdrag.146 Detta tycks tala för att ABL:s 
jävsbestämmelser utgör en styrande utgångspunkt vad gäller frågor som 
berör jävsförhållanden. Det bör således anses ligga inom revisorns centrala 
åtaganden enligt god revisorssed att följa de lagliga jäven i annan 
lagstiftning.  
 
Problematiken tas upp i Kammarrätten i Stockholms dom 2002-02-25 i mål 
nr 3608-2000, som rör överklagande av RN:s beslut i ärende D 9/99 och 
gäller frågan om val av påföljd för en revisor som kvarstått som vald revisor 
trots bokföringsjäv. Domen utgår från 1995 års RevL, då det vid en 
prövning enligt den nya RevL:s övergångsbestämmelser fastslås att en 
prövning enligt den nya RevL inte leder till en för revisorn förmånligare 
påföljd.147 Kammarrätten, som dömer i enlighet med RN:s val av påföljd 
(varning), slår fast att revisorn genom att under mycket lång tid överträda 
ABL:s jävsbestämmelser som är avsedda att skydda utomstående och 
centrala i revisorns verksamhet, på ett allvarligt sätt åsidosatt sina 
skyldigheter som kvalificerad revisor. 
 
Ett av kammarrättsråden var dock skiljaktigt och menade att avsaknaden av 
en hänvisning till jävsbestämmelser i annan lagstiftning inte bör föranleda 
annan påföljd än erinran. Av denna anledning ansåg kammarrättsrådet att 
det inte finns skäl att se allvarligare på överträdelser av jävsbestämmelserna 
än av god revisorssed i övrigt.  
 
Enligt Diamant är hänvisningen i 1995 års RevL till jävsbestämmelserna i 
annan lagstiftning endast av formell karaktär, med innebörden att en 
överträdelse av gällande jävsbestämmelser medför direkt en överträdelse av 
åtaganden som kvalificerad revisor inom ramen för god revisorssed.148 
Diamant menar att det bör ligga inom revisors centrala åtagande enligt god 
revisorssed att efterleva gällande jävsbestämmelser i annan lagstiftning än 
RevL. En skyldighet att följa ABL:s jävsregler bör således inläsas i den i 19 
§ RevL fastslagna allmänna skyldigheten att följa god revisorssed, eftersom 
de aktiebolagsrättsliga kraven på en oberoende revision måste alltjämt 
utgöra en viktig del av de yrkesetiska kraven på revision.149 En frikoppling 

                                                
146 Se författningskommentar till § 14 e i SOU 1999:43.  
147 Detta menar Diamant talar för att domstolen måste ha menat att en bedömning av 
aktiebolagsrättsligt jäv inte skall bedömas på ett lindrigare sätt enligt den nya RevL än 
enligt 1995 års RevL. 
148 Diamant, s. 242.  
149 Diamant, s. 244.  
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mellan dessa två oberoendekrav menar Diamant skulle framstå som märklig 
eftersom det i övrigt finns ett samband mellan de aktiebolagsrättsliga kraven 
på efterlevandet av god revisionssed och den yrkesetiska goda 
revisorsseden.150 Har revisorn således överträtt gällande jävsbestämmelser 
har revisorn även gjort sig skyldig till en överträdelse av sina egna 
åligganden som revisor. Detta vinner också stöd av det faktum att det i 
förarbetena uttalats att behov av en explicit hänvisning saknas.151  
 
Visst stöd för att de i ABL uppställda bestämmelser som avser att skydda 
bolagets borgenärer, såsom är fallet då en inofficiell revisor upprättar 
särskilda yttranden, inte är avsedda att kringgås, menar Diamant kan hittas i 
NJA 1997 s. 418.152 En av delfrågorna i målet var i vilken mån det går att 
utsträcka ABL:s bestämmelser om bristtäckningsansvar till att omfatta även 
andra personer som intar en bolagsledande position utan att inneha den 
formella rollen som bolagsfunktionär.153 I målet uttalar HD att trots att 
bestämmelserna enligt sina lydelser avser utbetalningar till aktieägare har 
det inte ansetts hindra att bestämmelserna – som skall medverka till att 
skydda aktiebolagets borgenärer – tillämpas analogt även på utbetalningar 
som görs till annan än aktieägare.154 Att låta en inofficiell revisor med 
informellt inflytande omfattas av ABL:s jävsregler skulle därmed stämma 
väl överens med ABL:s systematik om att låta samtliga personer som har ett 
inflytande i bolaget omfattas av bestämmelserna, oavsett om revisorn de 
facto är registrerad som bolagets revisor eller om revisorns position är av 
informell karaktär. Att uppdraget inte har registrerats hos BolagsV bör 
tillskrivas särskilt betydelse eftersom det saknas någon möjlighet för 
intressenter att genomlysa relationen. Av denna anledning bör 
oberoendehotet betraktas vara av så allvarligt slag att det borde omfattas av 
ABL:s jävsbestämmelser.  
 
 
 

                                                
150 Se även Prop. 2000/01:146, s. 88.  
151 Diamant, s. 244. 
152 I målet var det fråga om analog tillämpning av ABL:s bestämmelser om återbärings-
skyldighet och bristtäckningsansvar. 
153 NJA 1997 s. 418. 
154 NJA 1997 s. 418.  
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6  Revisors ansvar  
 

En revisor som får i specialuppdrag att avge ett särskilt yttrande kan i sin 
yrkesutövning vålla uppdragsgivare eller annan part som står i förbindelse 
med uppdragsgivaren ekonomisk skada. Ett aktiebolag och därmed också 
aktieägare som äger aktier i bolaget kan exempelvis indirekt eller medelbart 
drabbas av en ren förmögenhetsskada på grund av revisorns medvållande, 
om bolaget med stöd av ett särskilt yttrande delar ut mer i vinst än vad ABL 
tillåter och på så sätt undergräver bolagets ekonomiska ställning så att 
aktierna förlorar i värde.155 En revisor med ett specialuppdrag kan även 
medverka till en ren förmögenhetsskada som direkt drabbar annan part 
genom att exempelvis i ett särskilt yttrande lämna oriktiga uppgifter om 
bolagets ekonomiska ställning eller apportegendomens värde och därmed 
åsamka skada till tredje man som exempelvis förvärvar aktier i, eller lämnar 
kredit till aktiebolaget.  

För att en revisor skall kunna blir ansvarig gentemot bolaget, aktieägare 
eller annan krävs som huvudregel att den skadebringande handlingen faller 
inom ramen för revisorns uppdrag som bolagsrevisor, 29:2 jämfört med 
29:1 ABL. Är det istället fråga om en skada som har åsamkats av ett särskilt 
yttrande som upprättats av annan revisor än ”bolagets revisor” i den mening 
som avses i 1:12 b ABL, är ABL inte tillämplig.156 En sådan revisor intar 
nämligen inte någon organställning, utan har istället ett kontraktuellt 
förhållande med bolaget. I sådana fall skall ansvaret fastläggas enligt 
allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser som finns i skadeståndslagen 
(SkL). Är det bolaget som har åsamkats skada blir det i allmänhet fråga om 
att tillämpa bestämmelserna om skadestånd i kontraktsförhållanden, medan 
utomobligatoriska regler blir tillämpliga när det är en aktieägare eller annan 
som lidit skada. 

6.1 Revisors skadestånd mot kontraktspart 

Den inofficielle revisorns ansvar gentemot bolaget regleras av revisorns 
kontrakt/uppdragsavtal. För att ansvar skall kunna göras gällande, krävs 
utöver ett uppdragsavtal, även att revisorn orsakat en skada, att culpa kan 
påvisas samt att det råder adekvat kausalitet mellan handling och skada. 
 
Vid fullgörandet av sitt uppdrag har revisorn en skyldighet att visa omsorg, 
med innebörd att revisorn alltid skall tänka på sin uppdragsgivares bästa.157 
Revisorn har även en skyldighet att använda sig av den kunskap som finns 
tillgänglig vid uppdragstillfället inom professionen. Det är denna kunskap 

                                                
155 SOU 2008:79, s. 65.  
156 Nerep/Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012-05-02 Karnov) - Kommentar till 1:12 b 
ABL.  
157 Moberg, s. 169.  
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som i de flesta fall ger aktsamhetsstandarden då revisorn utför sitt 
uppdrag.158 För professionella rådgivare som revisorer, sker 
culpabedömningen alltmer efter de särskilda måttstockar som finns inom 
branschen uppställda normer, branschsedvana och verksamhetssätt.159 I 
culpabedömningen – för att avgöra om en revisor varit culpös eller inte i en 
rådgivarsituation – bör revisors beteende jämföras med det beteende som 
enligt professionen optimerar uppdragsgivarens målsättning i 
rådgivningen.160 Det är denna kunskap som i de flesta fall anger 
aktsamhetsstandarden då revisorn utför sitt uppdrag. Detta framkommer 
även av Svea hovrätts dom 2011-05-04 i mål T 3796-10.  
 
I målet friades en revisor från skadeståndsskyldighet för sitt intygande då 
lagerbolag bildades med en och samma postväxel som apportegendom. 
HovR fann att den faktiska innebörden av ett särskilt yttrande inte kan 
sträcka sig längre än att revisorn momentant uttalar sig om de ekonomiska 
omständigheterna. I målet tog HovR särskilt i beaktande att revisorn 
fullgjorde sitt uppdrag på ett sätt som i vart fall inte då stred mot praxis samt 
att likartad hantering vid samma tidpunkt inte ledde till kritik från RN. Av 
denna anledning kan revisorn inte anses uppsåtligen eller av oaktsamhet ha 
orsakat skada.161  
 
Ofta är det dock svårt att göra en vållandebedömning avseende 
professionsutövarna. Först måste den norm som professionsutövaren 
åsidosatt fastställas, innan det går att avgöra om revisionsutövaren åsidosatt 
densamma att avvikelsen skall kunna betraktas som vårdslös.162 Genom 
praxis har dock HD tagit ställning till ett antal situationer beträffande 
professionella rådgivares aktsamhetsnormer. Trots att inte alla fall handlar 
om revisorer, menar Moberg att det finns fog att anta att omständigheterna 
även kan tillämpas då en revisor agerar som rådgivare, exempelvis då en 
revisor anlitas just i sin egenskap av revisor för att upprätta särskilda 
yttranden.163 HD:s praxis kan kortfattat sammanfattas genom att konstatera 
att:  
 

1. En revisor måste ha kunskap om den lagstiftning som är relevant för 
revisorsprofessionen samt veta hur denna kunskap skall användas.164  

                                                
158 Moberg, s. 170.  
159 Den skönmässiga bedömningen är således mindre i fråga om revisors rådgivaransvar än 
vid revisors skadeståndsansvar enligt ABL. Moberg, s. 170. 
160 Moberg, s. 170.  
161 Grund för disciplinär åtgärd hade dock funnits om revisorn hade utfärdat sina 
revisorsintyg i tiden efter Svea hovrätts dom den 22 februari 2008 i mål B 5095-05. I målet 
dömde HovR en revisor för grovt osant intygande för att i 49 fall ha intygat att 
apportegendom tillförts de bildade bolagen samt att apportegendomen var till nytta för 
bolagen. HovR konstaterade i sina domskäl att det uppenbarligen aldrig förelegat någon 
avsikt att aktierna i apportbolaget skulle tillföras de nybildade bolagen. 
162 Kleineman, SvJT, s. 189.  
163 Moberg, s. 171. 
164 Detta framgår av NJA 1957 s. 621, som inte handlar om en revisors agerande men torde 
ha relevans även i revisorssammanhang. Ur rättsfallet framgår även att ifall en rådgivare 
inte har den kunskap som kan hänföras till professionens verksamhetsområde så är 
rådgivaren skyldig att skaffa denna kunskap. 
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2. En revisor har i vissa fall även en skyldighet att belysa affärens 
konsekvenser för sin klient.165  

3. En revisor har en skyldighet att närmare undersöka lagstiftning, 
myndighetsbeslut, avtal etc. vid diverse värderingar.166  

4. En revisor har en pedagogisk plikt som rådgivare att på ett begripligt 
förklara innebörden av aktuella förhållanden för uppdragsgivaren.167 
Till den pedagogiska plikten hör även till en skyldighet att upplysa 
om de risker som är förknippade med de aktiviteter som 
rådgivningen avser (med andra ord så skall revisorn tillhandahålla en 
riskanalys).168 

5. En revisor skall iaktta aktsamhet vid rådgivning.169  

6.2 Utomobligatoriskt skadestånd  

Omständigheten att en revisor som utses särskilt för att upprätta särskilda 
yttranden hamnar utanför ABL:s normsystem, har visat sig vara 
problematiskt då exempelvis borgenär eller annan tredje man åsamkas skada 
av ett sådant yttrande. Eftersom de inte har någon avtalsrelation med 
revisorn, begränsas deras möjligheter till att med framgång göra gällande 
skadeståndsanspråk. I utomobligatoriska förhållande erhålles ersättning för 
ren förmögenhetsskada nämligen endast i samband med brott, 2:2 SkL. 
ABL:s skadeståndsregler erbjuder således tredje man utvidgade möjligheter 
att kunna göra ett ersättningsanspråk gällande eftersom revisorn enligt 29:2 
ABL ansvarar även för skada som revisor orsakat uppsåtligen eller genom 
oaktsamhet, förutsatt att överträdelse av ABL, bolagsordningen eller ÅRL 
skett. Revisorn kan vidare inte heller friskriva sig från det 
aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret.  

”Spärregeln” i 2:2 SkL stänger dock inte helt och hållet möjligheterna för 
tredje man att erhålla skadestånd då revisorn varit vårdslös, trots att inget 
uppdragsförhållande föreligger. Detta följer av NJA 1987 s. 692, det så 
kallade Kone-fallet. I rättsfallet hade en värderingsman, som anlitats av en 
fastighetsägare blivit skyldig att ersätta skada som drabbats en långivare 

                                                
165 Detta framgår av NJA 1992 s. 243. Som en rådgivare med sakkunskap åligger det 
revisorn att belysa affärens (skatte) konsekvenser och ge korrekt information om gällande 
lagstiftning. 
166 Detta framgår av NJA 1987 s. 692. I målet hade en värderingsman i ett utlåtande 
felaktigt angivit att stadsplan fanns för en viss fastighet med innebörden att ett markområde 
fick bebyggas. Någon stadsplan fanns dock inte. HD fann att värderingsmannen således 
hade brustit i den metod som gäller vid värdering av fast egendom. 
167 NJA 1994 s. 532.  
168 Se bl.a. NJA 1995 s. 693 samt NJA 1997 s. 65.  
169 NJA 1992 s. 58. Av vikt är dock att uppmärksamma att revisorn bör visa särskilt 
aktsamhet då styrelsen själv utför värderingar. Av praxis på området följer att revisorn i 
sådana fall skall utöka sin granskning av omständigheterna som ligger för handen. Är det 
däremot en extern part som exempelvis har gjort en värdering så kan omständigheterna vara 
sådana att revisorn granskning kan begränsas. Är det svårt att värdera egendomen skall 
revisorn ta hjälp av en sakkunnigs expertis. 
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som litat på det felaktiga värderingsintyget.170 

I rättsfallet konstaterar HD att det är svårt att göra generella uttalanden om 
gränserna för värderingsmans skadeståndsskyldighet. Avsikten med ett 
sådant intyg är oftast att det skall tjäna som beslutsunderlag i samband med 
rättsliga förfoganden. För värderingsmannen som skall uttala sig om värdet 
måste det stå klart att intyget kan komma att användas för skilda ändamål 
samt av flera personer. Att även annan än uppdragsgivaren fäster avseende 
vid ett värderingsintyg är ofrånkomligt. HD menar att en ordning där 
intygsgivaren endast ansvarar mot sin uppdragsgivare för med sig åtskilliga 
dubbelvärderingar utan någon egentlig fördel för marknaden.171  
Övervägande skäl talar för att den som med fog satt sin tillit till ett 
värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst beror på att 
intygsgivaren varit vårdslös. Av denna anledning anser HD att 
skadeståndsansvaret för den som yrkesmässigt åtar sig 
(fastighets)värderingar bör i regel inte begränsas till skada som 
uppdragsgivaren lidit utan också omfatta skada som åsamkas tredje man, 
såvida inte förbehåll om frihet från sådant ansvar gjorts i intyget.  
 
Genom rättsfallet formulerar HD således en rättsregel som gäller för 
professionsutövarens ansvar mot tredje man i samband med utfärdandet av 
värderingsintyg, med innebörd att ett ansvar kan åläggas en rådgivare som 
förfarit vårdslöst i icke kontraktuella förhållanden om tredje man tillhör en 
krets som med fog satt tillit till ett värderingsintyg. Det krävs dock att 
skadevållaren skall ha insett eller bort inse att intyget kan komma att 
användas för skilda ändamål samt av flera personer.  

Samuelsson, som menar att fallets prejudikatsvärde rimligen borde vara 
begränsat till just värderingsintyg, har tolkat avgörandet på så sätt att HD 
med domen avsett att skydda den ”samhällsföreteelse som dessa intyg i 
fråga utgör”.172 Behovet av säkerhet och förutsebarhet i det ekonomiska 
livet ges av denna anledning hög prioritet, med följd att godtroende 
medkontrahenter ges företräde vid bedömningen av ett avtals giltighet.173  
 
Med ledning av domskälen anser Samuelsson att följande fem rekvisit kan 
ställas upp för ett ansvar mot en professionell rådgivare, exempelvis såsom 
den inofficielle revisorn, skall kunna göras gällande av tredje man: 
 

1. Yrkesmässighet. Värderingen skall ha företagits av en person som 
yrkesmässigt brukar åta sig sådana uppdrag. 

2. Insikt om användningssättet. Revisorn skall ha haft insikt att intyget 
kan komma till användning för skilda ändamål och av flera personer. 

3. Befogad tillit. Det skall för den skadelidande ha varit berättigat att 
sätta tillit till intyget. 

                                                
170 En sådan regel finns när det gäller sysslomannaskap i 18 kap. handelsbalken (SFS 
1736:0123 2).  
171 I det berörda fallet för fastighets- och kreditmarknaden.  
172 Samuelsson, s. 269. 
173 Samuelsson, s. 270. 
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4. Oaktsamhet. Den som satt sin tillit till ett värderingsintyg skall inte 
behöva bära följderna av en skada som beror på att intygsgivaren 
förfarit vårdslöst.  

5. Avsaknad av friskrivning.174  
 
Inom doktrin har det även framförts att förhållandet mellan en 
uppdragstagare och tredje man kan hamna under en kontraktsliknande 
”etikett”.175 Ett ansvar utanför uppdragsavtalets avgränsning uppkommer 
enligt Kleineman då en person som åtnjuter särskild kompetens agerar 
oaktsamt genom att tillhandahålla underlag för att ett avtal skall komma till 
stånd. För att ansvar skall kunna göras gällande krävs att detta rättsliga 
samband också är tydligt för den som utför handlingen samt att motparten 
hyst tillit till informationen och därigenom åsamkats en skada.176  

Rådgivarens ansvar i förhållande till tredje man har också behandlats av HD 
i NJA 2001 s. 878. Fallet gällde även här värderingsmans utlåtande som 
hade haft betydelse för tredje mans (bankens) kreditgivning till 
värderingsmannens uppdragsgivare. Värderingsutlåtandet skulle användas i 
en tvist där fastigheten var inblandad, något som framkom i början av 
utlåtandet. Upplysningen var inte klar, men ansågs tillräcklig för att banken 
skulle agera och förvissa sig om att utlåtandet skulle kunna läggas till grund 
för kreditgivningen. Eftersom banken inte gjort så, ansågs banken inte 
berättigad till skadestånd, trots att värderingsmannen varit culpös. Genom 
avgörandet får det anses yrkesutövare kan bli skadeståndsskyldig i 
förhållande till tredje man enligt den s.k. tillitsteorin. Av vikt i domen är 
även HD:s konstaterande att rådgivare kan begränsa sitt ansvar genom att i 
utlåtandet uttryckligen hänvisa till det ändamål som föranlett utlåtandets 
utfärdande. 

6.3 Kan skadeståndsansvaret i 29:2 ABL göras 
gällande mot annan revisor än ”bolagets 
revisor”? 

Gränsdragningsproblem mellan revisors uppdrag som bolagsorgan enligt 
ABL och revisors uppdrag som rådgivare/ekonomisk konsult kan 
uppkomma.177 Utvecklingen i rättspraxis pekar på att borgenärer samt tredje 
man i vissa fall inte behöver ta omvägen via SkL för att göra gällande 
skadeståndsanspråk gentemot revisor. Detta framgår av det kontroversiella 
rättsfallet NJA 1996 s. 224. 

                                                
174 Samuelsson, s. 269 f.  
175 Kleineman, s. 443 f. 
176 Kleineman, s. 443 f.  
177 Av vikt är att notera att bestämmelserna skiljer sig betydligt åt i fråga om påföljd, ty 
revisorns skadeståndsansvar enligt ABL är ett personligt ansvar. Enligt de allmänna 
skadeståndsrättsliga bestämmelserna kan revisor endast svara personligen om synnerliga 
skäl föreligger med hänsyn till den skadegörande handlings beskaffenhet, arbetstagarens 
ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter, 4:1 SkstL. Är inte dessa 
rekvisit uppfyllda är det istället revisorns arbetsgivare som i så fall är den primärt 
ansvarige, 3:1 SkstL.  
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En revisor var vald revisor i två aktiebolag, Bolag A och Bolag B. Bolag B 
hade bildats som ett led i att försöka rekonstruera Bolag A, vars verksamhet 
skulle drivas vidare i det nya Bolag B. Avsikten var att Bolag A skulle till 
Bolag B överlåta samtliga immateriella tillgångar. För att kunna finansiera 
verksamheten i Bolag B behövdes även tillskott av externt kapital. Bolag B 
vände sig till en bank för erhållande av kredit. Under förhandlingarna om 
krediten åberopade företrädare för Bolag A och B en i samband med 
omstruktureringen framtagen preliminär balansräkning enligt vilken de 
immateriella tillgångarna värderats till 2,5 Mkr. Den preliminära 
balansräkningens riktighet styrktes genom att revisorn i vart fall verifierad 
siffrornas riktighet och användes som underlag för bankens 
kreditbedömning och Bolag B beviljades en kredit om ca 1,2 Mkr. De i den 
preliminära balansräkningen upptagna patent- och utvecklingsrättigheterna 
visade sig sedan sakna ekonomiskt värde för bolaget. 
 
HD fann det styrkt att revisorn medverkat till att ge en felaktig bild av 
värdet av tillgångarna i Bolag A och – efter överlåtelsen – i Bolag B. Den 
felaktiga bilden förledde att krediten beviljades på felaktiga premisser. 
Genom att medverka till att ge tillgångarna en felaktig bild, hade revisor 
sålunda handlat i strid med god revisionssed.178 HD ansåg även om den 
medverkan som revisorn lämnat med avseende på omstruktureringen av 
Bolag A och överlåtelsen av dess tillgångar i viss mån gått utöver revisorns 
egentliga åligganden som revisor, var det i egenskap av revisor som 
bolagsledningen anlitat revisorn för att biträda vid bolagsrekonstruktionen. 
Konsekvenserna av detta är att kraven på revisorns agerande skall bedömas 
utifrån de regler som styr bolagsrevisorns ansvar. Genom att handla i strid 
med god revisionssed (el. god revisorssed), ansåg HD således att revisorn 
även brutit mot 29:2 ABL. 
 
HD måste med detta rimligen ha menat att såväl revisorn som banken hade 
en befogad anledning att utgå från att revisorn vid utförandet av sitt uppdrag 
hade att efterkomma gällande bestämmelser i ABL. Slutsatsen av HD:s dom 
tyck vara att tilläggsuppdrag i vissa särskilda fall kan komma att falla under 
bolagsrevisorns revisionsuppdrag. Själva faktumet att revisorn anlitades i 
egenskap av en kvalificerad revisor till att utföra det uppdrag som slutligen 
resulterade i beviljade av kredit, bör således motivera att kraven på revisorns 
agerande skall bedömas utifrån de bestämmelser som styr bolagsrevisorns 
ansvar.  
 
Det problematiska med HD:s domskäl är dock att HD aldrig egentligen 
motiverar vilket av revisorns uppdrag det är som läggs till grund för 
revisorns ansvar. Är det revisorns uppdrag som revisor i Bolag A, eller är 
det revisorns uppdrag som revisor i Bolag B?179 Närmast till hands ligger 
dock att tolka det som att HD inte ens tillskrev frågan någon betydelse, utan 

                                                
178 Ref. s. 235. Gometz är dock starkt kritiskt till HD:s konstaterande att revisorn brutit mot 
god revisionssed och menar att revisorn istället brutit mot god revisorssed. Gometz, s. 226. 
Jag instämmer i Gometz resonemang.  
179 Även inom doktrinen råder det vitt skilda åsikter. Se bl.a. Gometz, Pehrson och Leffler. 
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lada vikt vid just det krav på professionalism och förtroendet som följer med 
en revisors yrkesutövning och på så sätt det återspeglas utåt mot tredje man. 
 
HD:s avgörande i målet väcker även frågan om god revisionssed skall läsas 
på annat sätt än hittills och om området för revisorns skadeståndsansvar 
därigenom vidgats. En bokstavstolkning av HD:s domskäl skulle innebära 
en utvidgning av god revisionssed såsom den beskrivs i gällande rättsliga 
standard och hittills tolkats av tillsynsmyndighet.180 Området för god 
revisionssed skulle då även inkludera rådgivning, konsultationer och andra 
uppgifter som en revisor åtar sig eller är enligt lag skyldig att utföra. En 
sådan generell tolkning menar dock Gometz är orimlig.181  
 
Utvidgningen av revisorns ansvar enligt 29:2 ABL som skett genom NJA 
1996 s. 224 har ifrågasatts såväl i doktrin, som i förarbetena till den nya 
ABL. Inget initiativ togs dock till en lagändring, eftersom fråga om en 
revisor har handlat inom ramen för sitt uppdrag som revisor torde få, liksom 
tidigare, avgöras från fall till fall.182 Av det ovan anförda framgår dock att 
det i dagsläget är svårt att förutse vilka uppdrag som anses falla under 
skadeståndsansvaret i 29:2 ABL, trots att NJA 1996 s. 224 ger ett vagt stöd 
för en frikostig gränsdragning avseende räckvidden av 29:2 ABL på 
uppdrag som inte omfattar revision i ABL:s mening.  
 
Rättsfallet antyder även att de särskilda yttrandena som upprättas av en 
revisor som inte är ”bolagets revisor” i den mening som avses i 1:12 b ABL 
kan komma att hamna under 29:2 ABL. Annars ges ju bolag möjlighet att 
välja bort 29:2 ABL i samband med samtliga situationer då ett särskilt 
yttrande kan upprättas av annan revisor än bolagets revisor. I bolag med 
frihetsklausul torde alltså 29:2 ABL sättas totalt ur spel. Enligt Sandströms 
mening följer det även ur lagens bokstav – i 29:2 ABL talas det rätt och slätt 
om ”revisor” – att 29:2 ABL skall kunna tillämpas på en revisor som anlitas 
särskilt för att upprätta särskilda yttranden.183 Eftersom det enligt ABL 
endast är en revisor som kan upprätta dessa yttranden, bör en sådan revisor 
också svara enligt ABL:s bestämmelser. För lagrummets tillämplighet talar 
även enligt Sandström faktumet att en rad andra särskilda uppdragstagare 
uttryckligen regleras i 29:2 ABL, såsom exempelvis den särskilda 
granskaren.184 Om inte lagstiftaren haft som mål att revisor som upprättar 
särskilda yttranden skall omfattas av 29:2 ABL, borde väl den inofficielle 
revisors uppdrag i så fall uttryckligen reglerats i lagtexten? 

6.4 Ansvarsförsäkring & ansvarsbegränsning  

De senaste årens rättsutveckling pekar på att revisorerna har i allt större 
utsträckning blivit ett attraktivt byte för skadeståndsanspråk. Det primära 

                                                
180 Gometz, s. 226 f. 
181 Gometz, s. 227 och 229.  
182 Prop. 1997/98:99, s. 193. 
183 Sandström, InfoTorg 2010-05-10.  
184 Sandström, InfoTorg 2010-05-10. 
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skälet tycks vara förekomsten av en ansvarsförsäkring hos revisorn.185 I 
Sverige är närmare bestämt en sådan ansvarsförsäkring obligatorisk för 
samtliga kvalificerade revisorer. I 27 § RevL uppställs krav på att samtliga 
revisorer och registrerade revisionsbolag skall teckna en försäkring eller hos 
RN ställa säkerhet för den skadeståndsskyldighet som revisorn eller 
revisionsbolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.186  

Även friskrivningar som begränsar skadeståndsskyldigheten gentemot 
klienten vid konsultuppdrag är vanligt förekommande och accepteras av 
domstolar.187 Alltför omfattande friskrivningar brukar dock inte accepteras 
med stöd av allmänna rättsprinciper och 36 § avtalslagen. När det dock 
gäller enklare fall inom professionsområdet bör det inte finnas någon 
möjlighet att friskriva sig från ansvar.188 

Revisorn kan även genom att ge en klar beskrivning av uppdraget samt i 
vilket sammanhang resultatet av rådgivningen får användas på ett indirekt 
sätt friskriva sig från ansvaret.189 Detta tillvägagångssätt torde vara vanligast 
förekommande vid upprättandet av de särskilda yttrandena.190 I RevR 9 
stadgas nämligen att en revisor som upprättar särskilda yttranden skall alltid 
ange vem som är mottagaren till yttrandet. Yttranden som skall utgöra 
underlag för beslut vid bolagsstämma skall således adresseras till 
bolagsstämman.191 Av yttrandets rubrik skall det vidare även framgå vilket 
lagrum i ABL som ligger till grund för yttrandet. I standardutformningen av 
yttrandet anges även vad som är yttrandets syfte samt att yttrandet inte får 
användas till något annat ändamål.192 

 

                                                
185 Se bl.a. Pehrson, Leffler, Gometz. Gometz menar även att skadeståndsansvaret kommer 
bli den för professionens framtid mest betydelsefulla frågan. 
186 SOU 2008:79, s. 76. Det har aldrig förekommit att en revisor har ställt säkerhet hos RN. 
För närvarande diskuteras huruvida denna möjlighet bör tas bort. För medlemmar i FAR 
finns en gruppförsäkring som motsvarar kraven på ansvarsförsäkring. De fyra stora 
revisionsbyråerna får dock inte teckna denna försäkring, eftersom de behöver ett mer 
omfattande skydd. Efter Enron skandalen har det blivit svårare för stora revisionsbyråer att 
teckna ansvarsförsäkringar. För dessa bolag gäller idag egenfinansierade captive-lösningar, 
d.v.s. egna försäkringsbolag som revisionsbyråerna äger. 
187 NJA 2001 s. 878.  
188 Moberg, s. 177. 
189 Kleineman, SvJT, 1998, s. 205. 
190 Se exempel på ett särskilt yttrande i Bilaga A.  
191 RevR 9, s. 2. Undantag är ett särskilt yttrande som skall ligga till grund för registrering 
hos BolagsV. I ett sådant yttrande skall styrelsen anges som mottagare. 
192 RevR 9, s. 4.  
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7 Avslutande kommentarer 
 

Bestämmelserna om särskilda yttranden utgör ett väsentligt komplement i 
det regelverk som utgör grundstommen i aktiebolag. Att låta en kvalificerad 
revisor granska vissa riskfyllda beslut utgör inte bara en trygghet för 
bolagets aktieägare, borgenärer samt andra intressenter, ty även bolaget drar 
nytta av att veta att det är ordning och reda i bolagets ekonomiska ställning 
samt att revisionen sker med god kvalitet.  

Syftet med de särskilda yttrandena är att förse aktieägarna med adekvat 
beslutsunderlag i frågor av vikt för bolaget. Ett ytterligare syfte är även att 
signalera utåt för bolagets borgenärer, presumtiva aktieägare och andra 
intressenter att bolagets ekonomiska ställning är i sin ordning. Detta gör det 
lättare för bolagets samtliga intressenter att förutse konsekvenserna av det 
beslut som är för handen. Av denna anledning utgör särskilda yttranden en 
grundförutsättning för att aktiebolag skall kunna registrera ändringar 
avseende bolaget hos BolagsV. I de fall då de av revisorn upprättade 
särskilda yttrande saknas eller brister i sitt innehåll, förfaller ändringarna.  

I uppsatsens första del har en del generella frågor angående regleringen 
kring de särskilda yttrandena behandlats. Trots att särskilda yttranden skiljer 
sig avsevärt från den lagstadgade revisionen som i första hand innefattar en 
efterhandsgranskning av bolagets finansiella information – ty ibland är det 
nästan så att revisor i det särskilda yttrandet måste uttala sig om framtida 
händelser, så som till exempel är fallet vid uppskjuten apport – talar 
förhållandet att granskningsuppdragen grundar sig på lagbestämmelser samt 
att dispositionen av granskningen inte står till parternas disposition för att 
särskilda yttranden skall anses utgöra revisionsverksamhet.  

Av de i kapitel 3 redovisade typsituationer framkommer även att 
revisorsgranskningen i samband med upprättandet av särskilda yttranden är 
av skiftande slag. Även kraven som ställs på revisorn i samband med 
granskningen varierar. Framförallt kan det konstateras att det är värderingen 
då apportegendom används som vederlag för aktier som tycks ställa till mest 
bekymmer för revisorn.  

I uppsatsen framkommer även att avskaffandet av den generella 
revisionsplikten främst medfört att de aktiebolagsrättsliga bestämmelserna 
förknippade med den lagstadgade revisionen ändrats. Förekomsten av en 
normenlig frihetsklausul befriar således inte bolag helt och hållet från 
revision, något som kan vara svårt att utläsa av 1:12 b ABL. Av den något 
otydligt formulerade motiveringen i förarbetena, anges att vissa särskilda 
bestämmelser skall även i fortsättningen upprättas. Här åsyftar lagstiftaren 
på de yttranden som får, men behöver inte, upprättas av ”bolagets revisor”. 
Vad gäller de särskilda yttrandena som enligt ABL endast kan upprättas av 
bolagets revisor, uppges det i förarbetena att det inte finns någon anledning 
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till att det även i fortsättningen skall finnas krav på upprättandet av dessa 
yttranden. Avsaknaden av revisor anses inte ha så stor betydelse för de 
bolag som undantas revisionsplikten att åtgärder måste vidtas för att 
tillförsäkra aktieägarna i bolag som inte väljer revisor samma beslutsstöd 
som i bolag med revisor. I bolag som väljer bort revision får aktieägarna 
förlita sig på bolagsledningens förvaltning och fatta beslut utan den ledning 
som revisorsgranskningen ger, vilket innebär att aktieägarna förlorar sitt 
instrument för att utvärdera hur styrelsen motsvarat det ansvar styrelsen har 
för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 
Slutsatsen av denna av lagstiftaren valda tudelning torde vara att i fråga om 
upprättandet av de särskilda yttrandena, ges en klar prioritet till 
borgenärsskyddet framför aktieägarskyddet.  
 
I uppsatsens andra del har fokus varit på regleringen kring revisor, som inte 
är bolagets revisor, och som har fått i uppdrag att upprätta ett särskilt 
yttrande. Mot bakgrund i att ABL möjliggör för bolag att anlita andra 
revisorer än bolagets egna för att upprätta vissa särskilda yttranden samt att 
ABL uppställer krav på bolag som valt bort revision att ändå upprätta vissa 
obligatoriska särskilda yttrande, får det anses mycket vanligt att annan 
revisor än bolagets revisor upprättar särskilda yttranden. Ett bolag skall i 
sådana fall teckna ett uppdragsavtal med en oberoende och kvalificerad 
revisor, som i huvudregel väljs av bolagsstämman.  
 
Innan en revisor accepterar uppdraget, måste revisorn göra en bedömning 
för att fastställa huruvida relevanta etiska krav och professionalism är 
uppfyllda. Som det ovan konstaterat, hamnar den inofficielle revisor utanför 
ABL:s normsystem, vilket innebär att någon lagstadgad skyldighet att iaktta 
ABL:s bestämmelser, däribland även jävsbestämmelser, föreligger inte. 
Följaktligen skall revisorns oberoende fastställas på basis av de 
yrkesmässiga oberoendebestämmelserna som finns i RevL.  
 
ABL:s jävsbestämmelser skall dock inte åsidosättas fullt ut. En skyldighet 
att följa ABL:s jävsbestämmelser bör inläsas i den i 19 § RevL fastslagna 
allmänna skyldigheten att följa god revisorssed, trots att en explicit 
hänvisning till de lagliga jäven saknas i den nya RevL. Att lagstiftaren ansåg 
att en sådan hänvisning inte medförde något i den nya RevL talar för att det 
får anses underförstått att revisor som åtar sig ett uppdrag ett speciellt 
granskningsuppdrag visar respekt även till de lagliga jäven i annan 
lagstiftning. Hade så inte varit fallet, så hade det rimligen kunnat förväntas 
att lagstiftaren tar ställning till detta och klargör att en hänvisning till de 
lagliga jäven i annan lagstiftning inte längre skall gälla. Att lagstiftaren inte 
avsett någon förändring avseende innebörden av god revisorssed kan även 
härledas ur Kammarrätten i Stockholms dom i mål 3608-2000, där det 
fastställs att en prövning enligt den nya RevL inte föranleder ett 
förmånligare utfall för revisorn. Det får således fortfarande anses ligga inom 
revisorns centrala åtagande enligt god revisorssed att efterleva gällande 
jävsbestämmelser i annan lagstiftning än RevL. 
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Även i fråga om skadeståndsansvar är inte ABL tillämplig. Av denna 
anledning baseras den inofficielle revisorns skadeståndsansvar på allmänna 
grundsatser. Vid fastställandet av det inomobligatoriska skadeståndsansvaret 
används uppdragsavtalet som utgångspunkt. Genom rättspraxis har det 
utvecklats en del generella aktsamhetsstandarder, som gäller för samtliga 
professionella rådgivare som utför konsultuppdrag. Dessa torde även vara 
vägledande avseende aktsamhetsnormer då en revisor upprättar särskilda 
yttranden.  
 
I utomobligatoriska rättsförhållanden gäller enligt 2:2 SkL att den som 
vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Motsatsvis 
faller en ren förmögenhetsskada som inte vållats genom brott utanför 
bestämmelsens tillämpningsområde. Rättspraxis öppnar dock upp 
möjligheten till att frångå denna spärregel i 2:2 SkL. Ersättningsanspråk för 
ren förmögenhetsskada då en rådgivare handlat culpöst behöver inte längre 
byggas på ABL, utan på grundsatser som följer av Kone-fallet, NJA 1987 s. 
629.  
 
ABL:s bestämmelser skall dock inte heller här frånräknas betydelse. I och 
med NJA 1996 s. 224 har revisorns attraktivitet som ansvarsbärare avsevärt 
ökat – domen öppnar nämligen upp för en möjlighet att 29:2 ABL kan i 
vissa gränsdragningsfall även tillämpas då en revisor utför vissa 
tilläggsuppdrag utöver sin egentliga organställning. Mycket talar alltså för 
att i de situationer, då revisorn upprättar särskilda yttranden och anlitas just i 
sin egenskap av kvalificerad revisor kommer kraven på revisorns handlingar 
bedömas enligt de bestämmelser som ABL uppställer på revision. Vid en 
sådan bedömning torde även vikt tillskrivas huruvida revisorn handlat i strid 
med god revisorssed. Rättsläget är dock fortfarande oklart, men en viss 
favör i NJA 1996 s. 224:s riktning torde gälla.  
 
Det bör dock inte glömmas att det i konsultuppdrag är möjligt – och 
förnuftigt – att avtalsvägen försöka begränsa sitt ansvar i förhållande till 
uppdragsgivaren. I första hand kan detta ske genom att uppdraget klart och 
tydligt preciseras, så som fallet ofta är vid upprättandet av särskilda 
yttranden. Eventuellt kan det också vara möjligt att överenskomma om en 
beloppsgräns för ansvaret. Tills det kommer klargörande riktlinjer, 
rättspraxis eller ytterligare lagstiftning på området, gör nog revisorerna som 
anlitas förnämligast för upprättande av särskilda yttranden klokt i att 
fortsätta med dessa friskrivningar.  
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Bilaga A 

Exempel på särskilt yttrande (hämtat från FAR) 
 
Revisorsyttrande över betalning av emitterade aktier i publika bolag 
enligt ... kap. ... § aktiebolagslagen (2005:551) 
 
Till styrelsen i ABC AB (publ), org.nr 556xxx-xxxx 
 
Jag (Vi) har granskat att full och godtagbar betalning har lämnats för 
samtliga tecknade och tilldelade aktier i samband med nyemission beslutad 
av bolagsstämman ÅÅÅÅ-MM-DD. 
 
Styrelsens ansvar för redovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redovisning av 
inbetalningar enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern 
kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram 
redovisningen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Min (vår) uppgift är att uttala mig (oss) om betalningen i samband med 
nyemission på grundval av min (vår) granskning. Jag (Vi) har utfört 
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga 
yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna 
rekommendation kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om 
finansiell och annan information i styrelsens redovisning. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i redovisningen, 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 styrelsen upprättar 
redovisningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen 
omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den (de) 
värderingsmetod(-er) som har använts och rimligheten i styrelsens 
antaganden. Jag (Vi) anser att de bevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande. 
 
Uttalande 
Jag (Vi) anser att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga ... 
(antal) tecknade och ... (antal) tilldelade aktier. 
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Övriga upplysningar 
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i ... 
kap. ... § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad (Godkänd) revisor 
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