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utfärdad den 11 november 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om revisionslagen (1999:1079)
dels att 27, 28, 31 och 33 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, av
följande lydelse.
27 §2 Revisionsberättelsen skall lämnas till företagsledningen senast fem
och en halv månader efter räkenskapsårets utgång.
Revisorn skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.
27 a § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om
1. företagets firma och organisationsnummer eller personnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har tillämpat.
Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla
uppgift om vilken dag revisionen avslutades.
27 b § I revisionsberättelsen skall det anges vilket eller vilka normsystem
för revision som revisorn har tillämpat.
I förekommande fall skall det i revisionsberättelsen även anges
1. om revisorn i en fråga som behandlas i revisionsberättelsen har en mening som avviker från företagsledningens eller annan revisors,
2. om revisionens inriktning eller omfattning är begränsad, eller
3. om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för att göra något uttalande enligt 28 eller 29 §.
28 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet skall det särskilt anges
1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och
ställning, och
2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
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Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24.
Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.
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Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall
lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta
och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.
31 § Utöver vad som följer av 28–30 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar som han anser att tredje man bör få kännedom om. Om årsredovisningen innehåller uppgifter som har betydelse för
upplysningarna, skall revisorn hänvisa till uppgifterna.
33 § I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om
tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen samt 27 a § första stycket 2
och andra stycket, 27 b, 28, 31 och 32 §§ om revisionsberättelsens innehåll.
Revisorn skall på koncernredovisningen teckna en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen.
Koncernrevisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om moderföretagets firma och organisationsnummer eller personnummer samt om vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som moderföretaget har
tillämpat.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
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