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1 Myndighetschefen har ordet    

Den pågående pandemin påverkar oss personligt och professionellt. För vår del har det inneburit 
att åtgärder som främjar personalens hälsa och säkerhet samt kontinuiteten i verksamheten har 
prioriterats.  

De senaste årens investeringar i ny teknik vid myndigheten har visat sig långsiktigt effektiva. 
Utvecklingsarbetet skapade handlingsutrymme för en snabb omställning under år 2020. Jag kan 
konstatera att arbetet kunde fortsätta digitalt och på distans, utan några eftergifter i kvaliteten i 
prestationerna. I tider som frestar på utvärderas arbetsmiljön. Vårt gemensamma arbete med att 
bygga en god arbetsmiljö och en stark professionell kultur har varit till stor nytta för organisationen 
i hanteringen av de utmaningar som vi ställts inför under året. Samarbetet, öppenheten och den 
prestigelösa dialogen har såväl internt som externt varit framgångsfaktorer. Detta har bidragit till 
ett gott resultat under året. Låt mig summera några viktiga händelser år 2020: 

 

• En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkringar trädde i kraft den 1 januari 2021. De nya 
reglerna innebär bland annat att det nu är en intygandemodell som gäller. 

• En dispensmöjlighet från yrkesverksamhetskravet för den som är verkställande direktör vid 
ett revisionsföretag har införts. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för ett 
ledarskap med hög kvalitet. 

• Ökad digitalisering av vår tillsynsverksamhet och 14 nya e-tjänster under året ger ökad 
service för våra målgrupper.  

• Prov för revisorsexamen har trots pandemin kunnat anordnas, delvis genom ett samarbete 
mellan myndigheten, vårt examensråd, branschorganisationen FAR och revisionsföretagen. 

• Två rapporter inom den nya tillsynsformen, tematillsyn, har publicerats under året. Den 
ena kring den kommunala revisionen och den andra kring penningtvätt.  

• Myndighetens tillsynsnämnd har fattat flera principiellt viktiga beslut som är vägledande för 
branschen. Detta gäller bland annat dispens från reglerna i EU:s revisorsförordning om 
högsta tillåtna förhållande mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvodet (fee cap). 

 
Traditionellt sett har tillsyn i huvudsak handlat om kontroll av regelefterlevnad. Detta har för-
ändrats under åren i takt med en stigande medvetenhet om vad som utvecklar komplexa verksam-
heter, som till exempel revision. Strategiskt sett har vi därför under de senaste åren ökat fokus på 
vad som kan vara utvecklande och lärande för branschen. Vår erfarenhet är att bästa effekt uppnås 
genom en kombination av förebyggande och av disciplinära åtgärder. Man kan inte vänta in att 
branschen tar de nödvändiga initiativen till förändring. Genom tillsyn identifierar vi orsaker till 
problem som i sin förlängning blir viktiga byggstenar i det förebyggande arbetet. De tematillsyner 
som har genomförts, avseende kommunal revision respektive penningtvätt, visar tydligt på detta. 
Vi ska utreda frågor som är av betydelse för branschen som helhet eller för förtroendet för revi-
sionen i samhället. Det är så vi skapar en stark revisorprofession.  
  
Jag är mycket stolt över hur vi som organisation har lyckats navigera framgångsrikt under denna 
utmanande tid. Utan det ansvarstagande och den kunnighet som finns i vår organisation hade detta 
inte varit möjligt. Det är från insidan vi tillsammans har byggt en verksamhet med kvalitet. Vi på 
myndigheten vill avslutningsvis rikta ett stort tack vår tillsynsnämnd och vårt examensråd för ett 
mycket gott arbete. 
 
Stockholm den 22 februari 2021 
 
 
Per Johansson 
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2 Om Revisorsinspektionen   

2.1 Uppgift  
Revisorsinspektionen är en förvaltningsmyndighet med uppgift att säkerställa tillgången nationellt 
till kvalificerade revisorer1 så att näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer som 
kan revidera privat och offentlig verksamhet. Därutöver ansvarar myndigheten för att god revisors-
sed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Revisorsinspektionen genomför prov 
för revisorsexamen, godkänner och auktoriserar revisorer samt registrerar revisionsbolag, och utö-
var tillsyn över dessa. Myndigheten ska bistå regeringen med expertkunskap, underlag och informa-
tion. 

Inspektionens verksamhet ska bidra till att upprätthålla en hög revisionskvalitet och höga yrkes-
etiska krav samt till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk och strategisk infor-
mation för sitt beslutsfattande. Ytterst syftar myndighetens arbete till att upprätthålla förtroendet 
för revisorer och revisorers verksamhet samt för auktorisationssystemet. 

2.2 Organisation 
Revisorsinspektionen är en enrådighetsmyndighet under Justitiedepartementet. Det innebär att 
myndighetschefen svarar direkt inför regeringen. Vid myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, 
Tillsynsnämnden för revisorer. Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder och för-
handsbesked samt avgör ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. 
Tillsynsnämndens ledamöter utses av regeringen. Vid myndigheten finns även ett examensråd som 
har en rådgivande funktion till myndighetschefen i frågor om utbildning och examinering av revi-
sorer. Ledamöterna utses av myndighetschefen och representerar revisionsbranschen samt univer-
sitets- och högskolesektorn.  

Myndighetens verksamhet bedrivs vid tre avdelningar. I ledningsgruppen ingår myndighetschefen, 
chefsjuristen, chefsrevisorn och den administrativa chefen.  

 

  

 
1 Auktoriserade och godkända revisorer. 
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3 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen inleds med sammanfattande resultat och bedömning av verksamheten och 
är därefter indelad i följande avsnitt: 

• Examination 

• Auktorisation, godkännande och registrering 

• Tillsyn 

• Övriga mål och återrapporteringskrav 

• Kompetensförsörjning   

• Arbetsmiljö   

I varje avsnitt redovisas resultaten utifrån de uppgifter och återrapporteringskrav myndigheten har 
enligt instruktion, regleringsbrev, övriga beslut av regeringen och myndighetens serviceåtagande. 
Några särskilda resultatindikatorer har av kostnadsskäl inte tagits fram för verksamheten. Flertalet 
avsnitt innehåller en analys och bedömning av resultat och övrig väsentlig information. 

Prestationer redovisas främst i form av antal och handläggningstider. I de fall bedömningen är att 
det varken är möjligt eller relevant att redovisa prestationer numerärt beskrivs dessa i text. För 
redovisade prestationer har myndigheten gjort bedömningen att det inte är relevant att redovisa 
styckkostnad, huvudsakligen eftersom prestationerna inom det kostnadsmässigt största verksam-
hetsområdet, tillsyn, skiljer sig åt när det gäller tidsåtgång och kostnader och styckkostnad blir 
därför ett svårtolkat mått.  

3.1 Sammanfattande resultat och bedömning 
Revisorsinspektionen har under år 2020 på olika sätt bidragit till att god revisorssed och god revi-
sionssed utvecklats på ett ändamålsenligt sätt och till att samhällets behov av kvalificerade och obe-
roende externa revisorer har tillgodosetts.  

Kärnverksamheten har genomförts som planerat och enligt uppställda mål. Dessutom har myndig-
heten med befintlig personal och inom budget bedrivit en omfattande utveckling av den egna verk-
samheten och lämnat förslag till åtgärder som stärker revisionen i Sverige. Det är främst examina-
tionsverksamheten som till viss del har påverkats av coronapandemin. Omfattande åtgärder vid-
togs för att genomföra provet för revisorsexamen coronasäkert. Arbetet med att se över, utvärdera 
och dokumentera centrala processer och rutiner har fortsatt under året i syfte att stärka den intern 
styrningen och kontrollen vid myndigheten. Detta gäller främst områdena för examination, lämp-
lighetsprov samt auktorisation och godkännande. 

För att öka förståelsen för de konsekvenser som pandemin har på revisionsföretagen och revisor-
erna har myndigheten bjudit in de sju största revisionsbyråerna samt nätverksbyråerna till samråd 
och branschsamtal. Detta har gett värdefull kunskap om hur medarbetare, kunder, revisionskvali-
teten och förtroendet för branschen har påverkats.  

Under året har myndigheten haft fokus på digitalisering, förebyggande tillsyn och ekonomisk 
brottslighet/penningtvätt. Införandet av nya e-tjänster skapar förutsättningar till ökad effektivitet, 
bättre service och kvalitet både för myndigheten och våra målgrupper. Tillsynen har inriktats mot 
väsentliga riskområden och inom tematillsynen har under året fyra granskningar avslutats eller 
initierats. Tematillsynen kring åtgärder mot penningtvätt och terrorism har gett myndigheten nya 
insikter som medför att inspektionen fortsatt kommer att arbeta med frågan, dels genom att ta 
fram nya föreskrifter och dels i vår löpande tillsyn.  

Handläggningstiderna för riskbaserad tillsyn har fortsatt att minska under år 2020. Vid utgången av 
året fanns det 37 ärenden i utgående balans jämfört med 45 året innan. 83 procent av alla ärenden 
har handlagts inom 12 månader, 61 procent inom sex månader.  
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Revisorsinspektionens verksamhet är helt avgiftsfinansierad och intäkterna disponeras av myndig-
heten, se not 1 i avsnitt 4.5.5. Intäkterna består huvudsakligen av årsavgifter, examensavgifter, 
ansökningsavgifter och särskilda årsavgifter för kvalitetskontroll. Avgifterna ska tillsammans täcka 
samtliga av myndighetens kostnader.  

I tabell 1 och 2 redovisas intäkter, kostnader och resultat för Revisorsinspektionens verksamhet, 
avrundningsdifferenser förekommer. Årets resultat visar ett underskott på 6 169 tkr. Myndighets-
kapitalet uppgår vid utgången av år 2020 till 930 tkr. Resultatet för år 2020 är väsentligt lägre än 
tidigare år. Detta beror i sin helhet på att provet för revisorsexamen som var planerat att genom-
föras i november 2020 istället genomfördes i januari 2021. Såväl intäkter som direkta kostnader för 
detta prov är periodiserade till år 2021.  

Tabell 1 – intäkter, kostnader och resultat för Revisorsinspektionens verksamhet  

(tkr)   2020 2019 2018 

Intäkter,   32 738 39 394 36 496 

Kostnader  -38 907 -40 648 -38 925 

Resultat   -6 169 -1 255 -2 429 
 

Av tabell 2 framgår intäkter, kostnader och resultat för respektive verksamhetsområde2. Indirekta 
intäkter och kostnader är schablonfördelade per område utifrån tidredovisning. 

Tabell 2 – intäkter, kostnader och resultat fördelat på verksamhetsområde 

(tkr)  2020 2019 2018 

Verksamhets 
område Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

Examination 2 047 -4 388 - 2 341 8 446 -6 810 1 636 7 741 -6 410 1 331 

Aukt./godk./reg. 2 378 -5 093 - 2 715 2 172 -3 865 -1 693 2 014  -3 325 -1 311 

Tillsyn 28 313 -29 426 - 1 113 28 775 -29 973 -1 198 26 741 -29 190 -2 449 

Totalt 32 738 38 907 - 6 169 39 394 -40 648 -1 255 36 496 -38 925 -2 429 

 

3.2 Examinationsverksamheten 
Uppgift 

Revisorsinspektionen ska anordna examina. 

Återapportering enligt regleringsbrevet: 

Revisorsinspektionen ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen anordnats under året, hur många som 
har deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.  

Revisorsinspektionen ansvarar för utformningen av proven, anordnandet och examinationen. 
Revisorsinspektionen genomför även revisorsprov för den statliga sektorn på uppdrag av Riks-
revisionen. Vidare anordnar myndigheten lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att 
utföra lagstadgad revision i andra EES-länder och vill erhålla auktorisation i Sverige. 

Innehållet i och kriterierna för provet för revisorsexamen tas fram av examensrådet. Examensrådet 
har en viktig uppgift i att se till att provet för revisorsexamen håller en hög och jämn kvalitet samt 
svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som Revisorsinspektionen 

 
2 Inför år 2020 gjordes en översyn av schablonfördelningen. Verksamhetsområde Examination påverkas av detta med 
färre timmar år 2020 än år 2019.  
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upphandlat. För att få godkänt på provet för revisorsexamen krävs att deltagaren uppnår minst 60 
procent av den totala poängen. Målsättningen är att proven ska ha samma svårighetsgrad över tid.  

Rådande pandemi har påverkat möjligheten för Revisorsinspektionen att anordna prov för revis-
orsexamen på utsatta datum. Vårprovet, som var planerat till 27–28 maj, genomfördes 18-19 aug-
usti och höstprovet, som var planerat till 23–24 november, anordnades 7–8 januari 2021. Vid det 
senare tillfället kunde Revisorsinspektionen, examensrådet, FAR och de större revisionsföretagen 
med gemensamma resurser anordna ett prov som följde gällande restriktioner och rekommenda-
tioner. Särskilda åtgärder vidtogs för att minska smittspridningen, bland annat. genomfördes 
provet på flera orter och i många fler lokaler än vid tidigare provtillfällen. 

Analys och bedömning 

Under år 2020 anordnades ett prov, mot normalt två. Detta innebär att jämförelser mot tidigare år 
inte blir rättvisande. Under år 2021 planeras för ett vårprov och ett höstprov. Genom att höst-
provet för år 2020 genomfördes i början av januari 2021 innebär det att tre provtillfällen planeras 
att genomföras under år 2021.  
 
Andelen deltagare med godkänt resultat år 2020 uppgick till 46 procent, vilket är en minskning 
jämfört med tidigare år då motsvarande siffra var 56 procent år 2019 respektive 63 procent år 
2018. Revisorsinspektionens och examensrådets bedömning är dock att provets svårighetsgrad år 
2020 låg på samma nivå som tidigare år och att det i nuläget inte finns anledning att ändra provets 
innehåll. Det kan inte uteslutas att rådande pandemiläge haft en negativ påverkan på resultatet. En 
utvärdering av provens innehåll kommer att genomföras under år 2021. 
 
Tabell 3 – antal anordnade prov per år, antal deltagare i proven och antal deltagare med godkänt resultat  

      2020 2019 2018 

Antal anordnade prov per år  1 2 2  

Antalet deltagare i proven  80 328  294 

 - varav kvinnor   39 142 125 

 - varav män   41 186 169 

Antalet deltagare med godkänt resultat  37 184 184 

 - varav kvinnor   19 83 85 

 - varav män   18 101 99 

Andel av deltagare med godkänt resultat 46 % 56 % 63 % 

 

3.3 Auktorisation, godkännande och registrering 
Uppgifter 

Revisorsinspektionen ska handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer samt registrering av 

revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer, samt föra ett 

register över auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. 

Återrapportering enligt regleringsbrevet: 

Revisorsinspektionen ska redovisa antalet inkomna ansökningar och beslut om auktorisation, godkännande och 

registrering. Vidare ska Revisorsinspektionen redovisa antalet auktoriserade respektive godkända revisorer i slutet 

av året.  

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har uppfyllt sina serviceåtaganden inom ramen för ärenden 

rörande auktorisation, godkännande och registrering. 
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Revisorsinspektionens serviceåtagande: 

Beslut i ärenden om ny auktorisation, godkännande och registrering ska normalt fattas senaste två månader från det 

datum en fullständig ansökan kommit in till Revisorsinspektionen. 

Beslut i ärenden om fortsatt auktorisation, godkännande och registrering ska normalt meddelas senast en månad 

före utgången av pågående period. 

Efter avklarad revisorsexamen med godkänt resultat kan ansökan om auktorisation lämnas till 
myndigheten, s.k. förstagångsansökan. Under år 2020 inkom 190 sådana ansökningar, vilket är en 
minskning jämfört med år 2019, men i linje med år 2018. Av besluten om auktorisation har 98 
procent fattats enligt föreskrivna handläggningstider i serviceåtagandet, senast två månader från det 
datum en fullständig ansökan kommit in till myndigheten.  

Tabell 4 – antalet inkomna ansökningar (förstagångsansökningar), beslut om auktorisation, godkännande 

och registrering av revisionsbolag  

 2020 2019 2018 

  Inkomna Beslut Inkomna Beslut Inkomna Beslut 

Auktorisation 175 178 237 233 171 171 

- varav kvinnor 71 71 106 106 86 84 

- varav män 104 107 131 127 85 87 

Registrering av bolag 15 16 14 13 10 15 

Totalt 190 194 251 246 181 186 

Antal sena beslut 4 0 3 
 

Giltighetstiden för auktorisation, godkännande och registrering är fem år och antalet femårs-
förordnanden som löper ut under ett år varierar.  

Under år 2020 kom det in 576 ansökningar om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrer-
ing av revisionsbolag, vilket är en ökning jämfört med år 2019. Av besluten har 97 procent fattats 
enligt föreskriva handläggningstider i serviceåtagandet, senast en månad före utgången av pågående 
period. Förseningarna har orsakats av att ansökningar har kommit in sent eller att ansökningarna 
har krävt kompletteringar.  

Tabell 5 – antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om fortsatt auktorisation och godkännande samt 

registrering av revisionsbolag, se även tabell 6 

  2020 2019 2018 

  Inkomna Beslut Inkomna Beslut Inkomna Beslut 

Auktoriserade revisorer 490 518 363 381 359 413 

Godkända revisorer 54 53 46 56 60 57 

Delsumma revisorer 544 571 409 437 419 470 

Registrerade revisionsbolag 32 24 27 30 18 19 

Totalt 576 595 436 467 437 489 

Antal sena beslut  20 22  28 
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Tabell 6 – inkomna ansökningar om fortsatt auktorisation och godkännande, andel kvinnor respektive män  

      2020 2019 2018 

Inkomna ansökningar, andel kvinnor  35 % 30 %  33 % 

Inkomna ansökningar, andel män   65 %  70 % 67 % 

      

 

I myndighetens revisorsregister fanns 3 063 revisorer vid årets slut, vilket är 12 färre än vid årets 
början, se tabell 7. Minskningen har skett i kategorin godkända revisorer, vilket är förväntat efter-
som möjligheten att bli godkänd revisor har upphört. Antalet auktoriserade revisorer har däremot 
ökat år 2020 jämfört med år 2019.  

I slutet av år 2020 var andelen kvinnor i revisorskåren 35 procent, vilket är samma andel som år 
2019 och 2018. 

Tabell 7 – antalet auktoriserade och godkända revisorer i slutet av året  

    2020   2019   2018 

Auktoriserade revisorer:   2 755  2 726  2 752 

 - varav kvinnor   981  971  965 

 - varav män   1 774  1 755  1 787 

Godkända revisorer:   308  349  392 

 - varav kvinnor   105  113  122 

 - varav män   203  236  270 

Totalt antal revisorer:   3 063  3 075  3 144 

 - varav kvinnor   1 086  1 084  1 087 

 - varav män   1 977  1 991  2 057 

Differens mellan åren   -12  -69  -121 
 

Analys och bedömning 

Under år 2020 minskade inte revisorskåren i samma omfattning som tidigare år. Om detta är ett 
trendbrott är svårt att bedöma. Det kan inte uteslutas att rådande pandemiläge haft en påverkan på 
personalrörligheten vid revisionsföretagen. Revisorsinspektionen bedömer i nuläget att samhällets 
behov av kvalificerade externa revisorer är tillgodosett på kort- och mellanlång sikt. 

De åtgärder som Revisorsinspektionen vidtagit de senaste åren, som nya utbildningskrav och för-
ändrat auktorisationssystem, syftar till att bidra till att säkerställa samhällets behov av kvalificerade 
revisorer. Det är dock för tidigt att närmare analysera vilken effekt som åtgärderna har fått.   

3.4 Tillsynsverksamheten 
Uppgift 

Revisorsinspektionen ska utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade och godkända revisorer samt 
registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav, samt 
pröva frågor om disciplinära åtgärder. 

Revisorsinspektionen ska följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och 
internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag och för 
tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed. 
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Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet 

Revisorsinspektionen ska redovisa antalet inledda, avgjorda och pågående tillsynsärenden, fördelade på kvalitets-
kontroller, riskbaserad tillsyn, tematillsyn och förhandsbesked. Myndigheten ska även redogöra för utgången i 
ärendena om riskbaserad tillsyn och de disciplinära åtgärder som har beslutats. Myndigheten ska redogöra för 
övergripande slutsatser som dragits av tillsynsverksamheten. 

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har uppfyllt sina serviceåtaganden inom ramen för tillsyns-
verksamheten. 

Revisorsinspektionen ska redovisa hur man har följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom 
revisorsområdet särskilt rörande EU:s arbete och samarbetet med de nordiska länderna. 

Revisorsinspektionens serviceåtagande 

Den rapport som Revisorsinspektionen upprättar efter varje genomförd kvalitetskontroll ska normalt publiceras 
inom 130 dagar efter att kvalitetskontrollen påbörjats på plats hos revisionsföretaget. 

Minst två tredjedelar av alla ärenden som kan leda till disciplinära åtgärder ska vara avgjorda inom ett år från 
dagen de inleddes och samtliga sådana ärenden ska vara avgjorda inom två år. 

En ansökan om förhandsbesked ska normalt vara avgjord inom två månader från det datum en fullständig 
ansökan kommit in till Revisorsinspektionen. 

Tillsynsverksamheten delas in i följande områden:  

• Kvalitetskontroll: Kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag är föremål för 
återkommande kvalitetskontroller. Dessa sker dels genom särskild kvalitetskontroll av 
företag av allmänt intresse, dels genom övrig kvalitetskontroll. 

• Riskbaserad tillsyn3: Utredning görs baserat på identifierade och/eller misstänkta riskfak-
torer efter anmälan eller genom att Revisorsinspektionen på eget initiativ öppnar ett ärende. 
Utredning inom den riskbaserade tillsynen kan leda till att det blir aktuellt att meddela disci-
plinära åtgärder till enskilda revisorer eller registrerade revisionsbolag. Inom Revisorsinsp-
ektionen finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer, som fattar beslut i 
frågor om disciplinära åtgärder 

• Tematillsyn: Denna tillsynsform är riktad mot revisionsbranschen som helhet och mot ett 
specifikt område eller revisionsfråga. Vid en kvalitetskontroll eller riskbaserad tillsyn grans-
kas ett specifikt revisionsföretags kvalitetssystem eller en enskild revisor. En tematillsyn 
omfattar däremot normalt flera revisionsföretag/revisorer i syfte att få en bättre helhetsbild 
samt kunna identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” eller ett förbättringsbehov 
för branschen. 

• Förhandsbesked: Dessa kan avse antingen om en revisor med hänsyn till sin opartiskhet 
och självständighet kan inneha ett visst revisionsuppdrag eller om en revisor får utöva viss 
s.k. sidoverksamhet. 

På Revisorsinspektionens webbplats finns rapporter från samtliga kvalitetskontroller och besluten 
från Tillsynsnämnden för revisorer. 

3.4.1 Kvalitetskontroll 

Särskild kvalitetskontroll 

Särskild kvalitetskontroll genomförs avseende kvalificerade revisorer och registrerade revisions-
bolag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (noterade företag, banker och försäk-
ringsbolag). Vid ingången av år 2021 uppgick antalet sådana revisionsbolag till 16 stycken i likhet 

 
3 Tidigare förekom även begreppet disciplinärenden. 



ÅRSREDOVISNING 2020 – REVISORSINSPEKTIONEN  
  Sida 10 av 31 

 

med föregående år. För fyra av bolagen (Deloitte, PwC, EY och KPMG) utgjorde arvodet för 
sådan revision mer än 15 procent av de totala arvodena för revision av företag av allmänt intresse i 
Sverige. Tillsammans har de 98 procent av arvodet för revisionsuppdragen i företag av allmänt 
intresse. Det ställs höga och tillkommande krav på revisionen av företag av allmänt intresse, vilket 
har betydelse för revisionsföretagens intresse att åta sig sådana uppdrag. Det ställer också krav på 
revisorernas kunskap och revisionsverktyg. Sammantaget innebär detta att det blir svårt för mindre 
revisionsföretag att ta sig in på marknaden.  

Kvalitetskontrollen sker av revisionsföretaget (systemnivå) och enskilda revisorers arbete (upp-
dragsnivå). Kontrollen sker vart tredje alternativt vart sjätte år beroende på storleken på de företag 
av allmänt intresse som de kvalificerade revisorerna och de registrerade revisionsbolagen reviderar. 

Tabell 8 – kvalitetskontroller som har avslutats under år 2020  

 

Revisions-

bolag 

Startdatum Rapportdatum Antal 

kontrollerade 

revisionsuppdrag 

Service- 
åtagande  

< 130 
dagar 

BDO 2019-10-12 2020-01-29 3  107 

Mazars 2019-11-18 2020-02-18 4 92 

Moore KLN 2020-01-27 2020-03-30 1 63 

KPMG 1 2020-03-09 2020-05-08 1 60 

KPMG 2 2020-03-09 2020-05-08 1 60 

KPMG 3 2020-03-09 2020-05-08 1 60 

PwC 2020-05-25 2020-11-23 9 182 

 

Serviceåtagandet beräknas från den dag kvalitetskontrollen påbörjas genom ett uppstartsmöte med 

revisionsföretagets ledning till den dag som rapporten dateras. I de fall kvalitetskontrollen fort-

sätter med skriftliga frågor i efterhand så avvaktar Revisorsinspektionen med att slutföra rapporten, 

alternativt publicerar rapporten med information om att utredning fortfarande pågår avseende en 

viss fråga. När utredningen har avslutats kompletteras den rapport som är publicerad på Revisors-

inspektionens webbplats med information om utredningen har lett till ett beslut av tillsynsnämnden 

alternativt att ingen åtgärd har vidtagits. 

Under år 2020 har kvalitetskontrollerna lett till att tre tillsynsärenden har öppnats där respektive 

revisor gavs en varning. Två kvalitetskontroller har inletts under året av revisionsföretagen Grant 

Thornton och Mazars där rapporterna inte är publicerade än. 

Övrig kvalitetskontroll 

Övrig kvalitetskontroll genomförs genom att Revisorsinspektionen dels kvalitetssäkrar den kvali-
tetskontroll som branschorganisationen FAR utför av sina medlemmar, dels får underrättelser från 
FAR om revisorer som är underkända vid denna kvalitetskontroll. Kvalitetskontrollerna omfattar 
främst mindre och mellanstora revisionsföretag och dess revisorer. 

Under år 2020 fick Revisorsinspektionen 16 underrättelser från FAR. Av dessa är fem under pågå-
ende utredning inom den riskbaserade tillsynen. Sju revisorer har avsagt sig godkännandet/aukto-
risationen. Ett av ärendena har avslutats utan åtgärd. Två revisorer har varnats och en revisor har 
getts en erinran. 
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Revisorsinspektionen genomför även kvalitetskontroll av de kvalificerade revisorer som inte är 
medlemmar i FAR. Under år 2020 kontrollerades tre revisorer där samtliga godkändes i kontrollen. 
Ytterligare en kvalitetskontroll var planerad att utföras under året, men denna fick skjutas upp på 
grund av hälsoskäl.  

Analys och bedömning  

Handläggningstiderna enligt serviceåtagandet har under året inte hållits fullt ut i ett fall där fortsatt 
utredning har krävts i ett av ärendena på uppdragsnivå. Revisorsinspektionen arbetar mot att upp-
nå målet enligt serviceåtagandet. 

Kvalitet på företagsnivå 

Den sammanfattande bedömningen efter genomförda kvalitetskontroller på systemnivå är att de 
ledningsfunktioner, system och riktlinjer samt policyer som har byggts upp inom revisionsföre-
tagen generellt möter kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer. Under år 2020, liksom 
tidigare år, har få brister identifierats på systemnivå för de större revisionsföretagen. Ett av revi-
sionsföretagen hade dock ett flertal brister på systemnivå vilket ledde till att en uppföljande kvali-
tetskontroll inleddes även år 2020. Rapporten från denna kvalitetskontroll kommer att publiceras 
2021. 

Ett nytt område med generella iakttagelser utgör riskbedömning och kundkännedomsåtgärder 
enligt penningstvättslagen. Revisionsföretagen ska göra en allmän riskbedömning avseende risken 
att revisionsföretagets tjänster utnyttjas för penningtvätt. Denna allmänna riskbedömning ska 
kopplas till den riskbedömning som varje revisor ska göra inom ramen för respektive revisions-
uppdrag. Flera av de revisionsföretag som har kvalitetskontrollerats under året har haft bristfälliga 
allmänna riskbedömningar, vilket i förlängningen skapar sämre förutsättningar för revisorerna att 
genomföra tillräckliga åtgärder för kundkännedom. 

Ett återkommande område är hur revisionsföretagen övervakar att personalen löpande rapporterar 
förändringar i finansiella innehav samt följer upp personalens övriga engagemang och ägande och 
ifall dessa på något sätt påverkar oberoendet. 

Kvalitet på uppdragsnivå 

Även på uppdragsnivå, vilket rör enskilda revisors arbete, bedöms revisionskvaliteten överlag vara 

tillfredsställande. En återkommande brist är dock att oberoendebekräftelserna inte har daterats i 

rätt tid. Övriga iakttagelser avser bland annat att revisorn inte kritiskt granskat eller ifrågasatt led-

ningens bedömningar vad avser redovisning av uppskjutna skattefordringar eller uppskattningar. 

Detta är ett område som även kommenteras av tillsynsmyndigheter internationellt. I något fall går 

det inte av dokumentationen att utläsa att en uppdragsanknuten kvalitetskontroll som genomförs 

av en särskild kvalitetsgranskare har utförts, innan den kompletterande rapporten till revisions-

kommittén avgivits, i enlighet med artikel 11 i EU:s revisorsförordning. 

3.4.2 Riskbaserad tillsyn 

Även om den riskbaserade tillsynen inte på samma sätt som kvalitetskontrollerna och tematillsyn-

erna kan fånga upp de mer systematiskt förekommande problemen i revisionsbranschen, utgör 

denna en betydelsefull del av den samlade tillsyn som Revisorsinspektionen bedriver. Den har ett 

nära samband med inspektionens övriga tillsynsverksamhet, genom att tillhandahålla disciplinära 

påföljder i fall när det konstateras brister av mer allvarlig natur. Den ger även en möjlighet att 

genomföra en mer avgränsad, koncentrerad, tillsyn rörande enskilda frågor av allvarlig art eller 

frågor där det finns ett branschintresse av att sätta eller tydliggöra vad som utgör god revisorssed 

och god revisionssed. 
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Dokumentation 

Liksom tidigare år, och i linje med de slutsatser som dragits inom kvalitetskontrollerna, har Revis-
orsinspektionen under år 2020 funnit brister i hur revisorer dokumenterar sina revisionsinsatser. 
Bristerna försvårar tillsynen och leder inte sällan till mer omfattande utredningar för att inspektion-
en ska kunna konstatera om den insats och de revisionsbevis som är föremål för prövning är god-
tagbara eller inte och om de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga 

Penningtvätt 

Flera beslut har behandlat vikten av att revisorn vidtar de åtgärder som regelverket om penning-
tvätt kräver. Skyldigheten att upprätta en allmän riskbedömning har framhållits. Men även att den 
allmänna riskbedömningen ska ligga till grund för övriga åtgärder enligt penningtvättslagen, såsom 
exempelvis bedömning av kundens riskprofil och kundkännedomsåtgärder har betonats.  

Egen kvalitetskontroll 

Brister i att efterleva de krav som finns på att inrätta en övervakningsprocess som ett led i ett revi-
sionsföretags egen kvalitetskontroll har under året lett till kritik i flera beslut. Revisorerna hade inte 
inrättat någon övervakningsprocess i sina respektive revisionsföretag och ansågs därigenom ha 
åsidosatt god revisorssed.  

Sanktionsavgifter 

Under året har möjligheten att förena en varning med sanktionsavgift som infördes genom EU:s 
s.k. revisionspaket utnyttjats tre gånger. Sanktionsavgiften bestämts normalt till 40 000 kr. Om 
sanktionsavgiften föranleds huvudsakligen av brister i inbetalningen av skatter och avgifter i den 
egna verksamheten har den dock bestämts till 25 000 kr. I ett sådant fall har sanktionsavgiften 
sänkts till 15 000 kr med hänsyn tagen till revisorns finansiella ställning.  

Aktivitetsplikt och skyldighet att anmäla brott 

För att ett företags intressenter ska få tillgång till sådan information som krävs för att följa och 
kontrollera verksamheten är det av stor vikt att årsredovisningen upprättas i rätt tid. Revisors-
inspektionen har under året, liksom under tidigare år, i flera ärenden tydliggjort vikten av att revi-
sorer uppfyller sina skyldigheter att dels agera för att se till att årsredovisningen upprättas i tid, dels 
anmäla misstanke om brott när årsredovisningen upprättas allt för sent. 

Planering 

För att en revision ska kunna utföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt krävs att tillräckliga 
resurser läggs på planering, granskning och rapportering. Revisorsinspektionen har under året 
kunnat konstatera att många av de revisioner som föranlett disciplinära åtgärder på grund av brist-
ande granskning även uppvisat allvarliga brister vid planeringen av revisionerna. Exempelvis kan en 
ofullständig kunskap om ett företags verksamhet leda till att granskningen sker utan beaktande av 
de risker som kan vara förknippade med verksamheten. 

Otillåten sidoverksamhet 

Allmänhetens förtroende för revisorernas arbete och för den revisionsverksamhet som de utför är 
av mycket stor vikt. Bland annat av detta skäl är det inte tillåtet för revisorer att bedriva annan 
verksamhet än revision eller sådan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverk-
samhet om detta riskerar att skada förtroendet för revisorn. Under året har Revisorsinspektionen 
haft att ta ställning till frågor av detta slag såväl inte bara inom ramen för förhandsbesked utan 
även inom tillsynsverksamheten. 
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Överklaganden 

Av de 37 beslut om disciplinära åtgärder som tillsynsnämnden fattat under året överklagades 1 till 
domstol. Detta har avgjorts och vunnit laga kraft. Året innan överklagades 6 av tillsynsnämndens 
37 beslut. Domstolen ändrade inte något av dessa beslut vare sig år 2020 eller 2019.  

Statistik 

I tabellerna 9–12 redovisas statistiken av Revisorsinspektionens arbete inom den disciplinära 
verksamheten. I tabell 12 framgår att flertalet av de öppnade ärendena har avslutats utan åtgärd. 
Detta är ärenden där det efter utredning inte har kommit fram skäl att påföra någon disciplinär 
åtgärd.  

Tabell 9 – antal disciplinärenden och ärenden inom riskbaserad tillsyn som inletts och avgjorts 

    2020 2019 2018 

Inledda ärenden om riskbaserad tillsyn  95 68 42  

Inledda disciplinärenden  0 13 59  

- varav överfört från riskbaserad tillsyn   -9 -8  

Totalt antal inledda ärenden 95 72 93 

Avgjorda ärenden om riskbaserad tillsyn 89 48 32 

- varav överfört till disciplinärende - -5 -5 

Avgjorda disciplinärenden 14 39 68 

Totalt antal avgjorda ärenden 103 82 95 
 

Tabell 10 – antalet pågående tillsynsärenden vid årets slut fördelat på disciplinärenden, riskbaserad tillsyn 

och övriga tillsynsärenden  

      2020 2019 2018 

Disciplinärenden   0 4  30  

Riskbaserad tillsyn   37 41 21  

Kvalitetskontroll och förhandsbesked   15 15 15 

Tematillsyn   2 24 - 

Totalt     54 62 66  
 

Tabell 11 – antalet avgjorda disciplinärenden och ärenden inom riskbaserad tillsyn under året fördelat på 

handläggningstid  

  2020 2019 2018 

  Antal  % Antal  % Antal  % 

Inom 6 månader 63 61 48 59 58 61 

6–12 månader 22 21 22 27 22 23 

12–18 månader 14 14 10 12 6 6 

18–24 månader 4 4 2 2 9 10 

Totalt 103 100 82 100 95 100 
 

 

  

 
4 Nytt återrapporteringskrav infördes i regleringsbrevet för år 2020. 
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Tabell 12 – utgången i disciplinärenden och ärenden inom den riskbaserade tillsynen   

    
Auktoriserade 

revisorer 
Godkända  

revisorer 
Revisions- 

bolag 

 
Totalt 

2020 Upphävande 3 0 0 3 

  Varning 18 10 0 28 

  Erinran 8 0 0 8 

  Ingen åtgärd 57 6 1 64 

  Totalt 86 16 1 103 

2019 Upphävande 4 0 0 4 

  Varning 22 4 0 26 

  Erinran 4 3 0 7 

  Ingen åtgärd 41 4 0 45 

  Totalt 71 11 0 82 

2018 Upphävande 2 0 0 2 

  Varning 24 6 1 31 

  Erinran 5 0 0 5 

  Ingen åtgärd 50 6 0 56 

  Totalt 81 12 1 945 
 

Analys och bedömning 

Endast 1,2 procent av den totala revisorskåren har tilldelats en disciplinär åtgärd under året. Andel-
en, som ligger på ungefär samma nivå år från år, kan inte leda till annan slutsats än att revisionskva-
liteten i Sverige överlag är god. Även givet denna slutsats har Revisorsinspektionen i sin disciplin-
ära verksamhet funnit att det finns vissa brister i utförandet av revisionerna och överträdelser av 
gällande yrkesetiska krav som förekommer mer frekvent eller som är av större betydelse. 

Att inte fler än 2,7 procent av besluten om disciplinära åtgärder överklagats tyder på att de är foku-
serade på relevanta frågor och är välmotiverade. Att besluten står sig mycket väl vid domstolspröv-
ning, under året har inget beslut ändrats av domstol, indikerar att de håller hög kvalitet. 

Målen i myndighetens serviceåtagande inom detta verksamhetsområde har mötts. 82 procent av 
alla öppnade ärenden har avgjorts inom ett år, vilket överstiger serviceåtagandet som är på 66 
procent. Inga ärenden har haft en handläggningstid över två år. 

Som framgår av tabell 9 låg såväl antalet öppnade som avslutade riskbaserade ärenden på en högre 
nivå jämfört med tidigare år. Detta kan till viss del förklaras av att antalet anmälningar under året 
ökat något.  

Som framgår av tabell 10 har den utgående balansen av tillsynsärenden fortsatt att minska jämfört 
med tidigare och ligger på mycket låga nivåer. Detta visar tydligt att det arbete som Revisorsinspek-
tionen under flera år har lagt ner på att minska ärendebalanserna har varit effektivt och lett till var-
aktiga effekter. Samma slutsats kan dras av tabell 11 som visar att ungefär två tredjedelar av alla 
öppnade tillsynsärenden avgörs inom sex månader. Endast de mest komplicerade ärendena får en 
handläggningstid på 6–18 månader. Det kan även noteras att antalet ärenden med en handlägg-
ningstid på 18–24 månader ligger på en låg nivå. Handläggningstiderna har nu kommit ner på 
sådana nivåer att det inte bedöms som realistiskt att korta dem väsentligt mycket mer. Under år 
2021 kommer i stället arbetet inriktas på att upprätthålla de korta handläggningstiderna.  

 
5 Att det totala antalet disciplinära åtgärder inte stämmer överens med antalet avgjorda ärenden beror på att två 
ärenden sammantagna resulterade i en (1) disciplinär åtgärd. 
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Utifrån tabell 12 kan noteras att fördelningen av de olika disciplinära åtgärderna ligger i linje med 
föregående år. 

3.4.3 Tematillsyn 

Under året har två tematillsyner avslutats: 

• Revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen 

• Revisionsföretags och revisorers tillämpning av penningtvättslagen. 

Två tematillsyner har under året inletts och är pågående:  

• Digitalisering och automatisering av revisionen   

• Revisionsföretagens ägande av andelar i företag som inte är revisionsföretag 

Analys och bedömning 

De intressantaste och kanske svåraste frågorna kan utredas och besvaras genom tematillsynsrapp-

orterna. Där kan myndigheten välja ut områden och belysa frågeställningar som är relevanta för 

hela branschens fortsatta lärande samt ge myndigheten ytterligare kunskap som är till nytta i den 

fortsatta tillsynen. Genom denna sorts kunskapsinhämtning kan inspektionen ta ytterligare steg 

och vidta breda åtgärder som inte är möjliga genom någon annan tillsynsform. Den kunskapen kan 

sedan t.ex. ligga till grund för arbetet inom de andra delarna av tillsynen eller resultera i fortsatt 

utvecklings- eller påverkansarbete.  

Som exempel har de uttalanden och slutsatser som gjordes år 2020 vid granskningen av revisions-

bolagens medverkan i den kommunala revisionen klargjort att denna ofta utgör revisionsverksam-

het och därför står under Revisorsinspektionens tillsyn. Inom penningtvättsområdet kunde konsta-

teras att förståelsen av regelverket och hur de åtgärder som ska vidtas hänger samman, liksom kun-

skapen om tillvägagångssätten för att tvätta pengar och finansiera terrorism, generellt sett behöver 

öka i revisionsbranschen. 

3.4.4 Förhandsbesked 

Antalet inkomna förhandsked har under året fördubblats jämfört med tidigare år. Samtliga för-
handsbesked har handlagts inom föreskrivna handläggningstider i serviceåtagandet, inom två mån-
ader från det datum en fullständig ansökan kommit in till myndigheten. 

Tabell 13 – antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om förhandsbesked  

  2020 2019 2018 

  Inkomna Beslut Inkomna Beslut Inkomna Beslut 

Antal förhandsbesked 14 15 7 7 8 7 

Antal sena beslut 0 0 1 

3.4.5 Internationella kontakter 

Revisorsinspektionens internationella kontakter har under år 2020 främst skett på global och 
europeisk nivå. På nordisk nivå har med anledning av rådande pandemi inga möten genomförts 
under året.  

Globalt 

På global nivå bedrivs arbetet huvudsakligen av The International Forum of Independent Audit 
Regulators (IFIAR). 
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Under året har myndigheten deltagit vid digitala möten med de största revisionsnätverkens globala 
ledningar. Ledningarna har där berättat om hur pandemin har påverkat verksamheten. I februari 
deltog två personer vid IFIAR Workshop i Washington där diskussioner förs dels om hur tillsyns-
myndigheter i olika länder genomför kvalitetskontroller dels om utvecklingen inom revisions-
branschen. 

IFIAR ordnade också ett digitalt möte där tillsynsmyndigheterna i Storbritannien och Nederländ-
erna berättade om de diskussioner som förs angående revisionskvalitet i dessa länder.  

EU 

På europeisk nivå utgör Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) samar-
betsorganisationen mellan nationella tillsynsmyndigheter.  

Revisorsinspektionen har under året deltagit i ett digitalt plenarmöte där CEAOB valde en ny ord-
förande samt i ett digitalt möte inom arbetsgruppen med ansvar för inspektioner. Myndigheten har 
rapporterat de brister som identifierats vid utförda kvalitetskontroller vid de största revisionsföre-
tagen till CEAOB:s databas. 

Analys och bedömning 

Internationella relationer ger myndigheten möjligheter till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling 
och samarbete samt att följa den internationella utvecklingen. Det ger vidare perspektiv på den 
egna verksamheten och är också till stöd för verksamhetsutvecklingen. År 2020 har varit ett år då 
diskussionerna har dominerats av den rådande pandemin och dess effekter på revisionsbranschen. 

De utredningar som har genomförts i Storbritannien och Nederländerna under åren 2018 och 2019 
avseende revisionens utmaningar och behov av förändringar har utmynnat i förslag om föränd-
ringar. I Storbritannien har tillsynsorganisationen publicerat ”principer för operationell separering 
av verksamhetsgrenar” för de fyra största revisionsföretagen. Målet med principerna är att revisor-
erna ska fokusera mer på revisionskvaliteten utan att påverkas av de icke-revisionstjänster som 
revisionsföretagen levererar. Internprissättningen ska vara transparent och ersättningar och karriär-
utveckling ska kopplas starkt till revisionskvalitet. Förslaget ska vara genomfört år 2024 med en 
övergångsperiod fram till dess.  

Tillsynsorganisationen i Nederländerna har lämnat en rapport som visar att de fyra största revi-
sionsföretagen rör sig i rätt riktning när det gäller revisionskvalitet, men det finns utrymme för 
förbättringar. I januari lämnade kommittén The Future of the Audit Profession en rapport som 
rekommenderar ett flertal åtgärder för revisionsmarknaden i Nederländerna. Bland annat ska två 
tjänstemän utses som ska övervaka och säkerställa att åtgärder vidtas och att kulturförändringar 
sker inom revisionsmarknaden och att revisionskvalitetsindex utvecklas.  

Revisorsinspektionen följer den internationella diskussionen och utvecklingen vad avser revisions-

kvalitet. 

I december 2020 publicerade International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de 
nya standarderna för ett revisionsföretags interna kvalitetskontrollsystem, International Standard 
on Quality Management (ISQM) 1 och 2, tillsammans med en omarbetad version av International 
Standard on Auditing (ISA) 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter. ISQM, som ersätter 
International Standard on Quality Control (ISQC) 1, innebär väsentliga förändringar i kraven på 
revisionsföretagens sätt att arbeta med kvalitet och träder i kraft 15 december 2022.  
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3.5 Övriga mål och återrapporteringskrav 
Uppgift 

Det är särskilt viktigt att Revisorsinspektionen i sin verksamhet ingriper mot revisorer som medverkar till eller som 
underlättar för ekonomisk brottslighet. 

Återrapportering enligt regleringsbrevet: 

Redovisa hur myndigheten i arbetet med föreskrifter och allmänna råd har beaktat att myndigheten ska bidra till 
regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen. 

Revisorsinspektionen ska verka för att öka medvetenheten hos revisorer om behovet av att uppmärksamma och 
anmäla misstänkt korruptionsbrottslighet. 

Revisorsinspektionen ska redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka 
ekonomisk brottslighet. 

En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring började gälla från 1 januari 2021. De nya reglerna 
innebär att det är en intygandemodell som gäller, jämfört med tidigare då Revisorsinspektionen 
skulle godkänna villkoren i revisorers ansvarsförsäkringar. Modellen bedöms leda till en enklare 
hantering av försäkringsfrågorna för samtliga aktörer. 

Myndigheten ändrade under året praxis i fråga om dispenser från yrkesverksamhetskravet som 
innebär att verkställande direktörer i revisionsföretag numera kan ansöka om dispens om arbets-
bördan, som arbetet som verkställande direktör innebär, gör att det inte går att arbeta minst halvtid 
med revisionsverksamhet. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för ett ledarskap med 
hög kvalitet. 

Revisorsinspektionen beslutade under år 2020 att genomföra en tematillsyn av revisionsföretags 
och revisorers tillämpning av penningtvättslagen. Granskningen syftade bland annat till att öka 
förståelsen av regelverket och hur de åtgärder som ska vidtas hänger samman, liksom kunskapen 
om tillvägagångssätten för att tvätta pengar och finansiera terrorism genom att utnyttja revisorers 
tjänster.   

När det gäller åtgärder kring ekonomisk brottslighet har Revisorsinspektionen, liksom tidigare år, 
lyft fram dessa frågor i samband med kontakter med revisorsbranschen. Det gäller inte minst vid 
diskussioner om de skyldigheter som revisorer har att anmäla brott enligt aktiebolagslagen samt 
kring frågor om penningtvätt. 

Revisorsinspektionen har under året deltagit aktivt i samtliga arbetsgrupper inom Samordnings-
funktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i dess styrgrupp.  

3.6 Kompetensförsörjning 
Revisorsinspektionens kompetensförsörjning syftar till att säkerställa att myndighetens samlade 
kompetens är kvalitativt och kvantitativt rätt till uppdraget. Nedan beskrivs de åtgärder som har 
vidtagits för att säkerställa kompetensen vid myndigheten för att nå verksamhetens mål och utföra 
Revisorsinspektionens uppdrag.  

Attrahera och rekrytera 

Kompetensen inom tillsynsverksamheten består främst av jurister och revisorer. Utbildningsbak-
grunden hos medarbetarna vid avdelningen för tillstånd och verksamhetsstöd är nära kopplad till 
deras specifika funktioner och de arbetsuppgifter som de utför. 

På arbetsmarknaden finns en hög efterfrågan på kvalificerade revisorer och jurister och Revisors-
inspektionen konkurrerar i hög grad om denna kompetens med andra revisions- och tillsynsverk-
samheter. Det innebär också att myndighetens medarbetare är efterfrågade på arbetsmarknaden. 
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Under år 2020 har rekryteringsarbetet varit begränsat. En revisor påbörjade sin anställning under 
året.  

Den fasta personalen kompletteras med timanställda experter, huvudsakligen inom revision och 
redovisning som bidrar i tillsynsverksamheten. Experterna tillför stor kunskap samt avlastning 
under perioder med hög arbetsbelastning. Två nya experter har knutits till myndigheten under år 
2020.  

Utveckla och behålla  

Under året har Revisorsinspektionen genomfört flera kompetensutvecklingsinsatser som riktat sig 
till medarbetarna. Det gäller seminarier om IFRS (International Financial Reporting Standards), 
verkligt värde på fastigheter, hållbarhetsredovisning, revision av kommuner med mera. Insatserna 
består under pandemiåret 2020 framförallt av digitala interna och externa seminarier. 

Avsluta 

En medarbetare har under året avslutat sin anställning.  

Antal anställda 

Revisorsinspektionens antal anställda framgår av tabell 14.  

Tabell 14 – antalet anställda6  

      2020 2019 2018 

Antal årsarbetskrafter   22,3 23,2 24,3 

- varav kvinnor   10,7 10,4 10,7 

- varav män   11,6 12,8 13,6 
       

Medelantalet anställda   23 24 26 

- varav kvinnor   11 11 12 

- varav män     12 13 14 

      

Analys och bedömning 

Den samlade bedömningen är att myndigheten har den kompetens som uppdraget kräver. Myndig-
heten har medvetet arbetat med effektivisering av verksamhetsstödet och en effektiv ärendehand-
läggning, vilket inneburit att medelantalet anställda har kunnat minskas, från 2018 med 8 %. Detta 
samtidigt som det pågått ett resurskrävande utvecklingsarbete.  

3.7 Arbetsmiljö 
Revisorsinspektionen mål är att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och kan 
utvecklas. 

Arbetsmiljöarbetet sker löpande genom fastställda rutiner och metoder. Under året har myndig-
heten följt upp arbetsmiljö- och likabehandlingspolicyn och löpande har även ”temperatur-
tagningar” gjorts för att kartlägga hur medarbetarna mår. Även en medarbetarundersökning 
genomfördes under hösten. Nöjd-medarbetar-index visar 8,6 av 10, med en svarsfrekvens på 92 
procent. Resultatet har tagits om hand inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med 
anledning av pandemin har en riskanalys med fokus på arbetsmiljön genomförts. 

Värdegrundsarbetet har under året fokuserat på att se över och förankra våra värdeord samt 
koppla dessa till den statliga värdegrunden.  

 
6 Tjänstledig personal ingår inte i antalet årsarbetskrafter men ingår i medelantalet anställda. 
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Sjukfrånvaro 

Under året har sjukfrånvaron minskat jämfört med år 2019 och ligger på 0,6 procent. Revisors-
inspektionen arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för att främja god arbetsmiljö och hälsa. 
Tabell 15 visar den totala sjukfrånvaron, fördelat i grupper på olika ålderskategorier, kvinnor 
respektive män samt andelen långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer).  

Tabell 15 – sjukfrånvaro7 

      2020 2019 2018 

Sjukfrånvaro totalt   0,6 % 1,8 % 2,3 % 

Andel av sjukfrånvaron som 
överstiger 60 dagar 

  

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Sjukfrånvaro, kvinnor   1,3 % 2,5 % 3,6 % 

Sjukfrånvaro, män   0,0 % 1,2 % 1,4 % 

Sjukfrånvaro 29 år eller yngre    - - - 

Sjukfrånvaro 30–49 år   0,9 % 2,4 % 2,9 % 

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre     - 1,2 % 1,7 % 

      

 

Analys och bedömning 

Den samlade bedömningen är att Revisorsinspektionens arbetsmiljöarbete, med fokus på att 

förebygga sjukskrivning och kränkande särbehandling, är tillfredsställande. Den låga sjukfrånvaron 

kan sannolikt förklaras av pandemin och att medarbetarna i mycket stor utsträckning har arbetat 

hemma. 

  

 
7 Uppgift om sjukfrånvaro anges endast för de personalkategorier där antalet anställda uppgår till fler än 10.  
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4 Finansiell redovisning 

4.1 Ekonomiskt utfall 
Årets resultat visar ett underskott på 6 169 tkr. Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av år 
2020 till 930 tkr. Resultatet för år 2020 är väsentligt lägre, 4 914 tkr, än föregående år. Detta beror 
på att det prov för revisorsexamen som var planerat att genomföras i november 2020 istället 
genomfördes i januari 2021. Såväl intäkter som direkta kostnader för detta prov är periodiserade till 
år 2021.  

Intäkterna för år 2020 blev 32 738 tkr, vilket är 6 656 tkr lägre än föregående år. Detta beror 
huvudsakligen på följande: 

• Utfallet av intäkterna för revisorsprovet blev 6 555 tkr lägre än år 2019. Avgifterna för 
revisorsprovet i november, med ca 250 anmälda, betalades in år 2020 och har i och med att 
provet flyttades till år 2021 periodiserats till 2021.  

Kostnaderna för år 2020 blev 38 907 tkr vilket är 1 741 tkr lägre än föregående år. Detta beror 
huvudsakligen på följande: 

• Eftersom provet som var planerat att hållas i november år 2020 flyttades till år 2021 har 
kostnaderna för att konstruera och kvalitetssäkra det provet periodiserats till år 2021. Även 
färre deltagare på vårprovet år 2020 än år 2019 har bidragit till att kostnaderna för att 
anordna revisorsprovet är mindre år 2020 än föregående år. Totalt har kostnaderna för 
provkonstruktion och rättning minskat med cirka 1 450 tkr mellan åren. 

• Lönekostnaderna för egen personal har sammantaget minskat mellan åren med drygt 750 
tkr. Detta beror på pensionsavgångar, en uppsägning och föräldraledighet.   

• Kostnader för resor, konferenser, representation med mera som rör personalen har med 
anledning av rådande pandemi minskat med cirka 300 tkr.   

• Kostnader för myndighetens egna lokaler är cirka 150 tkr lägre år 2020 än föregående år 
vilket beror på att lokalytan minskades (23 procent färre kvm) i samband med en ny avtals-
period i oktober år 2019. Även kostnader för möbler, datorer och annan kontorsutrustning 
har minskat mellan åren, cirka 100 tkr. Kontoret utrustades med möbler under år 2019 i 
samband med förtätning av lokalytan. 

• Myndigheten anlitar externa experter inom revision för arbete med bland annat kvalitets-
kontroller. Under år 2020 var kostnaderna för experter cirka 800 tkr högre än för år 2019. 
Detta beror dels på fler genomförda kvalitetskontroller år 2020 än föregående år, dels på 
att experterna under år 2019 inte fullt ut kunde nyttjas på grund av risken för jäv.  
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4.2 Resultaträkning 

(tkr) Not 2020 2019 

    
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 32 701 39 363 

Intäkter av bidrag  36 23 

Finansiella intäkter 2 0 8 

Summa  32 738 39 394 

    
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal 3 -26 785 -27 302 

Kostnader för lokaler  -3 625 -3 857 

Övriga driftkostnader 4 -7 381 -8 470 

Finansiella kostnader 5 0 -26 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 115 -994 

Summa  -38 907 -40 648 

    
Verksamhetsutfall  -6 169 -1 255 

    
Uppbördsverksamhet    
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 6 90 145 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -90 -145 

Saldo  0 0 

    
Årets kapitalförändring 7 -6 169 -1 255 
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4.3 Balansräkning 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
    

Immateriella anläggningstillgångar    
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 1 807 2 502 

Summa  1 807 2 502 

Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 417 566 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 346 620 

Summa  763 1 186 

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  77 210 

Fordringar hos andra myndigheter 11 488 356 

Summa  566 567 

Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader 12 1 852 1 037 

Övriga upplupna intäkter 13 1 798 1 280 

Summa  3 650 2 317 

Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 14 0 0 

Summa  0 0 

Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15 6 812 8 895 

Summa  6 812 8 895 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  13 598 15 466 

    
KAPITAL OCH SKULDER    
    

Myndighetskapital 16   
Balanserad kapitalförändring  7 099 8 353 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 7 -6 169 -1 255 

Summa  930 7 099 

Avsättningar    
Övriga avsättningar 17 96 71 

Summa  96 71 

Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 18 2 570 3 697 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 1 052 975 

Leverantörsskulder  299 304 

Övriga kortfristiga skulder 20 615 550 

Summa  4 535 5 525 

Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader 21 1 988 2 771 

Övriga förutbetalda intäkter 22 6 050 0 

Summa  8 038 2 771 

    
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  13 598 15 466 
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4.4 Anslagsredovisning 

Redovisning mot inkomsttitel    

       
Inkomsttitel            

(tkr) Not 
Beräknat 

belopp       Inkomster  

       
2811       
Övriga inkomster av statens 
verksamhet 23 25    25 

       
2714 24     65 

Sanktionsavgifter enligt revisorslagen       
Summa  25       90 

 

4.5 Tilläggsupplysningar och noter 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Till följd av detta kan summer-
ingsdifferenser förekomma. 

4.5.1 Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Revisorsinspektionens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheternas bokföring (FBF) samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna 
råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förord-
ning. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar Revisorsinspektionen brytdagen den 5 
januari. Brytdagen föregående år var den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 
50 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet 

Revisorsinspektionens verksamhet ska finansieras med avgifter. Bestämmelser om rätt att ta ut 
avgifter finns i förordningen (1995:665) om revisorer samt förordningen (2007:1077) med instruk-
tion för Revisorsinspektionen. Avgiftsintäkterna disponeras av Revisorsinspektionen. Revisors-
inspektionen får sälja sammanställningar och utdrag ur revisorsregistret. Intäkterna disponeras av 
Revisorsinspektionen. 

Redovisning mot inkomsttitel 

I enlighet med regleringsbrevet har Revisorsinspektionen redovisat 25 tkr mot inkomsttitel 2811 
Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen. 

Under 2020 har Revisorsinspektionen redovisat 65 tkr mot inkomsttitel 2714, Sanktionsavgift 
enligt revisorslagen.  
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4.5.2 Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade licenser samt maskiner och inventarier som har ett 
anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp enligt bestämmelserna i socialförsäkrings-
balken och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till minst tre år. Som förbättringsutgifter 
på annans fastighet redovisas utgifter överstigande 100 tkr och avskrivningstiden uppgår till högst 
den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. Avskrivning sker linjärt från 
den månad tillgången tas i bruk. 

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning 

3 år  Förbättringsutgift på annans fastighet 

5 år Immateriella anläggningstillgångar 

5 år  Servrar och kringutrustning 

5 år Möbler och kontorsmaskiner 

8 år Övriga inventarier 

Omsättningstillgångar 

Fordringar har efter individuell prövning tagits upp till det belopp som beräknas inflyta. 

Skulder 

Skulderna har tagit upp till nominellt belopp. 

4.5.3 Ersättningar och andra förmåner 

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag            Lön, tkr 

Per Johansson, myndighetschef  1 163 
Styrelseledamot Läkemedelsverket 
Inga förmåner     

4.5.4 Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om sjukfrånvaro finns i avsnitt 3.7 i resultatredovisningen. 
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4.5.5 Noter  

Resultaträkning  2020 2019 

      
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  Offentligrättsliga avgifter     

  Ansökningsavgifter 2 371 2 164 

  Årsavgifter 20 492 20 753 

  Särskilda årsavgifter 7 770 7 760 

  Examensavgifter 1 895 8 450 

  Övriga offentligrättsliga avgifter 21 216 

  Summa  32 549 39 343 

      

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 152 20 

   152 20 

  Summa  32 701 39 363 

      
I årsredovisningen för år 2019 särredovisades posterna examensavgifter och administrationsavgifter för 
provet. I årsredovisningen för år 2020 är posten för administrationsavgifter inkluderad i posten exam-
ensavgifter, eftersom avgiftsmodellen ändrades 1 juli till en avgift i stället för två. 
 
Intäkterna år 2020 är 6 662 tkr lägre än föregående år vilket beror på att avgifterna för revisor-
sprovet i november betalades in år 2020 och har i och med att provet flyttades till år 2021 periodi-
serats till 2021. 

 
 
Utfall mot beräknad budget för offentligrättslig avgiftsbelagd verksamhet enligt 
regleringsbrevet:  

 

Ack. 
res      

 t.o.m. Resultat Intäkter  Kostnader Resultat Utg. ack. 

Verksamhet (tkr) 2018 2019 2020 2020 2020 2020 

Budget 8 365  - 2 550 37 900 41 343 -3 443 2 372 

Utfall  8 353 -1 255 32 549 38 718  - 6 169 930 

Differens budget/utfall 12         1 295  5 351 2 625  - 2 726  1 442 

 

Not 2 Finansiella intäkter   

  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 00 8 

  Summa  0 8 

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll.  

   

Not 3 Kostnader för personal   

  

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal) 16 562 16 676 

  Varav lönekostnader ej anställd personal 770 1 116 

  Sociala avgifter 9 826 9 832 

  Övriga kostnader för personal 397 795 

  Summa  26 785 27 302 
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2020  

 
2019 

Not 4 Övriga driftkostnader   

  Reparationer och underhåll  249   658 

  Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 3   10 

  Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 2 9 

  Resor, representation, information 146 249 

  Köp av varor 309   300 

  Konsulttjänster avseende provkonstruktion och rättning  933 2 389 

  Övriga konsulttjänster  4 674 3 760 

  Övriga tjänster  361 196 

  Övriga driftskostnader  704     899 

  Summa  7 381   8 470 
      

  

Kostnader Konsulttjänster avseende provkonstruktion och rättning är lägre år  
2020 än föregående år framför allt beroende på att revisorsprovet som var planerat att  
genomföras i november år 2020 flyttades till januari 2021 och kostnaderna för att  
konstruera och kvalitetssäkra provet har periodiserats.  
Övriga konsulttjänster har ökat mellan åren på grund av ett ökat nyttjande 
av externa experter inom revision (fler kvalitetskontroller). 
   

Not 5 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 26 

  Övriga räntekostnader 0 0 

  Summa  0 26 

  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll. 

   

Not 6 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras   

  Finansiering av den nationella infrastrukturen 25 25 

  Sanktionsavgift enligt revisorslagen 65 120 

  Summa  90 145 

      
Not 7 Årets kapitalförändring   

  Avgiftsfinansierad verksamhet, över-/underskott -6 169 -1 255 

  Summa  -6 169 -1 255 

  

Resultatet är väsentligt lägre än föregående år vilket framför allt beror på 
det flyttade revisorsprovet, från november år 2020 till år 2021. Såväl 
intäkter som direkta kostnader är periodiserade till år 2021.    

      

Balansräkning  2020-12-31  2019-12-31  
Not 8 Rättigheter och andra immateriella 

anläggningstillgångar 
  

  Ingående anskaffningsvärde  3 571 3 429 

  Årets anskaffningar  0 1 494 

  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -40 -1 351 

  Summa anskaffningsvärde  3 531 3 572 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 069 -1 763 

  Årets avskrivningar  -695 -657 

  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  40 1 351 

  
Summa ackumulerade avskrivningar 

 

-1 724 -1 069 

  Utgående bokfört värde  1 807 2 502 
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   Posten ingående anskaffningsvärde har justerats med - 1 tkr.     

   
 

2020-12-31 
 

2019-12-31 

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  Ingående anskaffningsvärde  691 136 

  Årets anskaffningar  0 555 

  Summa anskaffningsvärde  691 691 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -125 -52 

  Årets avskrivningar  -149 -72 

  
Summa ackumulerade avskrivningar 

 

-274 -125 

  Utgående bokfört värde  417 566 

      

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   

  Ingående anskaffningsvärde  2 195 2 350 

  Årets anskaffningar  0 44 

  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -133 -186 

  Återlämning av konst till Statens konstråd  0 -12 

  Summa anskaffningsvärde  2 062 2 196 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 575 -1 487 

  Årets avskrivningar  -271 -265 

  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  130 177 

  
Summa ackumulerade avskrivningar 

 

-1 716 -1 575 

  Utgående bokfört värde  346 620 

  Posten Ingående anskaffningsvärde har justerats med 1 tkr.     

      

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter   

  Fordran ingående mervärdesskatt 421 356 

  Kundfordringar hos andra myndigheter 67 0 

  Summa  488 356 

      
Not 12 Förutbetalda kostnader    

  Förutbetalda hyreskostnader 770 750 

  Övriga förutbetalda kostnader, provkonstruktion 836 0 

  Övriga förutbetalda kostnader 246 287 

  Summa  1 852 1 037 

      

Not 13 Övriga upplupna intäkter   

  Periodisering av årsavgifter december år 2020 1 798 1 280 

  Summa  1 798 1 280 

      
Not 14 Avräkning med statsverket   

  Uppbörd     

Redovisat mot inkomsttitel  -90 -145   

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel  90 145   

Fordringar/Skulder avseende Uppbörd 0 0 
     

  Summa Avräkning med statsverket 0 0 
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Revisorsinspektionen har i enlighet med regleringsbrevet 
redovisat 25 tkr mot inkomsttitel 2811 för finansiering av 
den nationella digitala infrastrukturen.      

Under 2020 har Revisorsinspektionen redovisat 3 
sanktionsavgifter, 2 stycken à 25 tkr samt 1 à 15 tkr mot 
inkomsttitel 2714      

  2020-12-31 2019-12-31 

Not 15 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret   

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

 

6 812 8 895 

  
Summa 

 

6 812 8 895 

  

  

  

  Beviljad kredit enligt regleringsbrev 

 

3 000 3 000 

  
Maximalt utnyttjad kredit 

 

0 0 

Not 16 Myndighetskapital     

 

 

 

Balanserad 
kapitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet  

Kapitalförändring 
enligt  

resultaträkningen 

Sum
ma 

  

 
Utgående balans 2019 

8 353 -1 255 7 099 

  Ingående balans 2020 8 353 -1 255 7 099 

  Föregående års kapitalförändring -1 255 1 255 0 

  Årets kapitalförändring 0 -6 169 -6 169 

  Summa årets förändring -1 255 -4 915 -6 169 

  Utgående balans 2020 7 099 -6 169 930 

  
    

Not 17 Övriga avsättningar     

Avsättning för lokalt omställningsarbete      

Ingående balans 71 132   

Årets förändring 24 -61   

Utgående balans  96 71 
  Avsättningen kommer att utnyttjas under 2021.    

      
Not 18 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   

      

  Ingående balans 3 697 2 551 

  Under året nyupptagna lån 0 2 140 

  Årets amorteringar -1 127 -994 

  Utgående balans  2 570 3 697 

      

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 500 4 000 
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    2020-12-31 2019-12-31 

Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter   

  Utgående mervärdesskatt 9 9 

  Arbetsgivaravgifter 534 513 

  Leverantörsskulder andra myndigheter 508 453 

  Summa  1 052 975 

      
Not 20 Övriga kortfristiga skulder   

  Personalens källskatt 581 539 

  Övrigt  34 11 

  Summa  615 550 

      
Not 21 Upplupna kostnader   

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 589 1 452 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 161 145 

  Övriga upplupna kostnader för provkonstruktion 0 949 

  Övriga upplupna kostnader 238 226 

  Summa  1 988 2 771 

      
Not 22 Övriga förutbetalda intäkter   

  Avgifter prov för revisorsexamen 6 050  0 

  Summa  6 050 0 

  

Revisorsprovet som var planerat i november år 2020 flyttades 
pga pandemin till januari 2021.    

      

Anslagsredovisning    

      
Not 23 Inkomsttitel 2811   

  
Övriga inkomster av statens verksamhet 

  

  

I enlighet med regleringsbrevet har Revisorsinspek-
tionen redovisat 25 tkr mot inkomsttitel 2811 för 
finansiering av den nationella digitala 
infrastrukturen. 

 

  

  

  

  
Not 24 Inkomsttitel 2714   

  Sanktionsavgifter enligt revisorslagen.  
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4.6 Sammanställning väsentliga uppgifter 
 

(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

      

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 3 500 4 000 3 500 3 500 2 500 

Utnyttjad 2 570 3 697 2 551 1 078 151 

      

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader 0 26 57 76 92 

      

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 37 900 37 476 36 576 37 026 36 940 

Avgiftsintäkter 32 549 39 343 36 059 35 901 39 665 

Övriga avgiftsintäkter 152 20 149 154 201 

Summa  32 701 39 363 36 208 36 055 39 866 

      

Anslagskredit Ej tillämpligt    

      

      

Anslag Ej tillämpligt    

      

      

Bemyndiganden Ej tillämpligt    

      

      

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 22  23 24 25 22 

Medelantalet anställda (st)* 23 24 26 28 25 

      

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 718 1 723 1 596 1 592 1 592 

      

Kapitalförändring      

Årets -6 169 -1 255 -2 429 -3 719 6 398 

Balanserad 7 099 8 353 10 782 14 501 8 104 

      
* I beräkningen av medelantalet anställda 2020 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.  

 

 

 

  



ÅRSREDOVISNING 2020 – REVISORSINSPEKTIONEN  
  Sida 31 av 31 

 

5 Beslut och intygande 

Revisorsinspektionen fastställer myndighetens årsredovisning för verksamhetsåret 2020.  

Beslut i detta ärende har fattats av myndighetschefen Per Johansson. I den slutgiltiga 
handläggningen har chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel och den 
administrativa chefen Kristina Rasmusson deltagit.   

 

 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Stockholm den 22 februari 2021 

 

Per Johansson 

Myndighetschef 


