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Angående slutbetänkandet Resolution – En ny metod för att hantera 
banker i kris (SOU 2014:52) 
(Ert dnr Fi2014/2275)  
 
Revisorsnämnden (RN), som har anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, 
har mot bakgrund av de intressen som myndigheten har att tillvarata, följande 
synpunkter på förslagen i betänkandet.  
  
I det nya lagförslaget anges att den finansiella information som lämnas till 
resolutionsmyndigheten i vissa fall ska vara granskad av en revisor (se t.ex. 28 kap. 
22 § samt s. 894 och 911 f.). RN vill inledningsvis framhålla att det i betänkandet 
inte anges om utredningen med detta avsett auktoriserad eller godkänd revisor. RN 
utgår i det som sägs nedan från att så är fallet.  
 
Av betänkandet är det inte alltid möjligt att utläsa vilken typ av granskning som ska 
utföras, se t.ex. s. 894 ”uppgifterna ska vara granskade”, s. 911 ”samtliga uppgifter 
som företagen lämnar ska vara granskade och godkända av revisor”, samt s. 912 
”uppgifterna ska vara stärkta genom revisorsintyg”. Begreppen är således disparata 
och ger ingen direkt ledning för granskningens innehåll eller modell för uttalande. 
 
En revisor som genomför en granskning av finansiell information kan, beroende på 
uppdraget och den genomförda granskningens djup genomföra en revision (med 
positivt bestyrkande), en översiktlig granskning (med negativt bestyrkande) eller 
granskning enligt särskild överenskommelse (inget bestyrkande alls). 
 
Såvitt kan utläsas av betänkandet kopplar samtliga de granskningsskyldigheter som 
föreslås till det arbete som respektive företags ordinarie revisor utför i samband med 
den lagstadgade revisionen, se t.ex. s. 911 f. RN föreslår därför att det i det 
kommande arbetet klargörs att samtliga de yttranden som avses i betänkandet ska 
vara föremål för revision och utmynna i ett positivt bestyrkande.  
 

Revisorsnämnden 
Supervisory Board of Public Accountants 
 
Postadress/Postal address  Besöksadress/Visiting address  Telefon/Telephone  Telefax/Fax  Bankgiro  Org.nr 
Box 24014  Karlavägen 104  08‐783 18 70  08‐783 18 71  784‐8419  202100‐4805 
104 50 Stockholm  www.rn.se  +46‐8‐783 18 70  +46‐8‐783 18 71 
Sweden  rn@revisorsnamnden.se 



  

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Anita Wickström i närvaro 
av chefsjuristen Adam Diamant samt chefsrevisorn Bodil Björk som har föredragit 
ärendet. 
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