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Kvalitetskontroll av auktoriserade revisorer samt registrerade 
revisionsbolag som utför lagstadgad revision i företag av 
allmänt intresse – Mazars SET Revisionsbyrå AB 

 

 

Revisorsinspektionen skriver av kvalitetskontrollärendet och öppnar ett 
disciplinärende. 

 

 

Det åligger Revisorsinspektionen att minst vart tredje eller vart sjätte år genomföra sådan 
kvalitetskontroll som avses i artikel 26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av 
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.1  

Revisorsinspektionen genomförde under år 2015 en sådan kvalitetskontroll av det registrer-
ade revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB (Mazars) och av tre revisorer verksam-
ma hos Mazars. Vid denna kontroll framkom att Mazars riktlinjer och rutiner behövde 
förbättras i syfte att höja kvaliteten i utförda revisionsuppdrag. Som framgår av den rapport 
som Revisorsinspektionen avgav den  21 juni 2016, i ärende med dnr 2015-372, avsåg myn-
digheten att under våren år 2017 genomföra en särskilt riktad uppföljning av de interna 
kvalitetskontroller Mazars genomfört under år 2016 för att kontrollera resultatet av dessa.  

Mot bakgrund av det som har kommit fram vid den nu genomförda uppföljande kontrollen 
finner Revisorsinspektionen anledning att överväga om en disciplinär åtgärd ska meddelas 
Mazars. Denna prövning ska göras inom ramen för ett disciplinärende. 

                                                 
1 Motsvarande krav avseende auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag som har 
ett eller flera revisionsuppdrag i företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES (börsnoterade företag) fanns, före den 17 juni 2016, i 
27 a § revisorslagen (2001:883).   

http://www.revisorsinspektionen.se/
mailto:ri@revisorsinspektionen.se


2 

 

 

 

Beslut 

Revisorsinspektionen skriver av kvalitetskontrollärendet från vidare handläggning och 
öppnar ett disciplinärende avseende det registrerade revisionsbolaget Mazars SET 
Revisionsbyrå AB. 

 

Detta beslut har fattats av chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel i närvaro av tf. chefsjuristen 
Anders Ahlgren, avdelningsdirektören Claudia David Toronjo samt revisionsdirektören 
Mathias Byström som har föredragit ärendet. 

 

 

 

Carin Rytoft Drangel 

    Mathias Byström 

 

  

 

Upplysning: Det disciplinärende som öppnades avgjordes den 16 februari 2018 genom 
att Mazars SET Revisionsbyrå AB gavs en varning (dnr 2017-1311). 
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