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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om revisionslagen
(1999:1079)3
dels att rubriken närmast före 33 § ska utgå,
dels att nuvarande 27 a och 27 b §§ ska betecknas 27 b och 27 c §§,
dels att 5, den nya 27 b och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 9 a, 27 a, 27 d, 31 a och 32 b §§,
och närmast före 9 a och 32 b §§ nya rubriker av följande lydelse.
5 § Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt
företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om revisorn är en auktoriserad eller
godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska granskningen utföras
med professionell skepticism.
Om företaget är moderföretag, ska revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden.

Avtalsvillkor om revisorsval
9 a § Ett avtalsvillkor som har till syfte att företaget ska välja en viss revisor
eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande är ogiltigt.
Detsamma gäller sådana begränsningar i stadgar eller motsvarande.
27 a § Om företaget har fler än en revisor som är auktoriserad eller godkänd
revisor eller registrerat revisionsbolag, ska de revisorerna lämna en gemensam revisionsberättelse. Det som sägs i 27 § andra stycket om hänvisning till
revisionsberättelsen gäller då samtliga revisorer.
Vid oenighet om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning ska varje revisor göra ett sådant
uttalande som avses i 28 § första stycket och ange skälen för oenigheten.
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Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.
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Senaste lydelse av 27 b § 2004:978.
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27 b §4 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om
1. företagets firma och organisationsnummer eller personnummer,
2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,
3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har tillämpat, och
4. revisorns etableringsort eller hemort.
Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.
27 d § Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer när det gäller händelser
eller förhållanden som kan medföra betydande tvivel om företagets förmåga
att fortsätta sin verksamhet, ska revisionsberättelsen, om revisorn är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, innehålla ett
uttalande i frågan.
31 a § Utöver vad som följer av 27 d och 29 §§ får revisionsberättelsen inte
innehålla någon försäkran om företagets framtida lönsamhet eller om hur
effektivt och ändamålsenligt företagsledningen har drivit eller kommer att
driva verksamheten.

Koncernrevision
32 b § I samband med en koncernrevision ska revisorn bedöma och utvärdera det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncernföretagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokumentation
av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.
Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Om revisorn är
en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska
revisorn också underrätta Revisorsnämnden om hindret.
33 §5 I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om
tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen, 27 a § första stycket första
meningen och andra stycket om gemensam revisionsberättelse samt 27 b §
första stycket 2 och 4 och andra stycket, 27 c, 27 d, 28 och 31–32 §§ om revisionsberättelsens innehåll.
Revisorn ska på koncernredovisningen teckna en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om moderföretaget har fler än en revisor, gäller detta
samtliga revisorer.
Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om moderföretagets firma och organisationsnummer eller personnummer och om vilket
eller vilka normsystem för koncernredovisning som moderföretaget har
tillämpat.
1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas även på villkor och begränsningar som
har avtalats respektive beslutats före ikraftträdandet.
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Senaste lydelse av tidigare 27 a § 2004:978.
Senaste lydelse 2004:978.

3. Bestämmelserna om revisionsberättelse och koncernrevision i de nya
27 a, 27 d, 31 a och 32 b §§ och i 27 b och 33 §§ i den nya lydelsen tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 16 juni 2016.
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