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Sammanfattning 
 
 
 
 
 

Titel: Intäktsredovisning & kassaregister i restaurangbranschen � vad är god 
revisionssed? 

Ämne: Magisteruppsats i företagsekonomi, 10 poäng, Stockholms universitet. 
 
Författare: Maria Nilsson 
 
Handledare: Göran Arvidsson 
 
Nyckelord: Intäktsredovisning, kassaregister, god revisionssed. 
 
Syfte: Studiens syfte är dels att fastställa vilken granskning respondenterna anser 

nödvändig för att god revisionssed ska beaktas vid granskningen av 
restaurangbolags intäktsredovisning, med fokus på kassaregistret, och dels 
att ställa samman ett granskningsprogram för hur kvalificerade revisorer bör 
granska bolag med restaurangverksamhet för att uppfylla kravet på god 
revisionssed.  

 
Metod: Studien har både ett explorativt och ett normativt syfte. För att besvara syftet 

har en kvalitativ, induktiv studie genomförts där personligt kunskapande 
samtal med fem kvalificerade revisorer, en skatterevisor och deltagandet på 
ett seminarium, utgjort kärnan. Väsentlig information från respondenterna 
och från seminariet har sedan presenterats och legat till grund för analys och 
för det utarbetade granskningsprogrammet. 

 
Resultat:  Omfattande granskning bör göras. För att granska enligt god revisionssed 

bör revisorn granska företagets rutiner för försäljning och för hur kassan 
hanteras. Analytisk granskning bör även göras genom att flera analyser 
utförs och dessa i kombination ger tillförlitliga revisionsbevis. Revisorn bör 
även granska bokföringen och kassarapporterna. Att besöka klienten och se 
verksamheten på plats är nödvändigt och kan kombineras med kontroll av 
bolagets kassaregister. Kassaregistret bör noga följas upp genom en genom-
gång av provslag och kvittogranskning samt en uppföljning bör göras av 
systemdokumentation och behandlingshistorik. 

 
Förslag till fort- 
satta studier:  Det vore intressant att, när revisorer börjat granska kassaregistren i större 

utsträckning, studera hur mycket mera tid som lagts ner på granskningen av 
bolag med restaurangverksamhet. Det vore även intressant att se om, och i 
så fall hur, revisionen av restaurangbolag ändras om certifiering och/eller 
plombering av kassaregister införs. 
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BFL  Bokföringslagen 
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FAR FAR är föreningen för auktoriserade och godkända revisorer och 

andra högt kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. 
FHI Statens folkhälsoinstitut 
RS  Revisionsstandard i Sverige 
SCB  Statistiska centralbyrån 
SHR  Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare 
SRS Revisorsamfundet SRS är en organisation för godkända och 

auktoriserade revisorer.  
SKV  Skatteverket 
VD  Verkställande direktör 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden och problemområdet samt studiens syfte. 
Även de avgränsningar som gjorts beskrivs och likaså tidigare forskning. Avslutningsvis ges 
en inblick i valet av ämnet och slutligen görs förtydliganden. 
 
 
 
 
 

1.1 Restaurangbranschen i fokus för skattefusk 

Den ekonomiska brottsligheten och skattefusket i Sverige har genom särskilda satsningar 
bekämpats sedan mitten av 1990-talet men trots detta kvarstår problemen. Ett starkt samband 
mellan skattfusk och ekonomisk brottslighet finns och bekymren existerar till stor del i 
mindre företag där skatteundanhållandet främst avser skatter för arbetskraft men även andra 
skatter. Vanligen avses med skattefusk, eller skatteundandragande, medvetna och felaktiga 
handlingar i syfte att undkomma skatt, exempelvis genom att undanhålla inkomster. Dock kan 
skattefusk även uppkomma på grund av okunnighet eller slarv. I Skatteverkets (SKV) beräk-
ningar används benämningen skattefel som en samlad benämning för båda dessa faktorer då 
ofta skälet till felet är okänt.1 För år 2004 har skattefelet beräknats till ett samlat skattefel på 
cirka fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP) eller ungefär åtta procent av de totala 
skatteintäkterna. Av detta kan två tredjedelar hänföras till den svarta sektorn där skattefelet 
utgörs av svartarbete och oredovisade företagarinkomster.2 Statistiska Centralbyrån (SCB) 
beräknade BNP till 2 543 miljarder kronor för helåret 2004 och beräknat utifrån detta innebär 
det att den svarta sektorn, varje år, uppgår till sjuttio miljarder kronor.3  
 
Utöver de negativa följderna med en överförd skattebörda på tredje man4, minskade stats-
finansiella inkomster och snedvriden konkurrens5 uppdagas ett hot mot enskilda redovisnings-
konsulter och revisorer vilket kan komma att leda till att nyttan av revision ifrågasätts.6 I en 
undersökning har 68 procent av de tillfrågade företagen givit medhåll i påståendet att skatte-
fusket totalt sett är ett allvarligt samhällsproblem. I den allmänna debatten förknippas oftast 
vissa branscher med skattefusk. I en företagsundersökning år 2003 svarade arton procent av 
företagen att de instämde i påståendet att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens från 
skattefuskande företag i deras bransch. Av de medverkande företagen utmärker sig företag 
inom kontantbranscher och däribland främst företag inom hotell & restaurangbranschen7, 
vilka ligger i fokus för den skattefuskande sektorn.8 

                                                
1 �Skattestatistisk årsbok 1998�, s. 211.  
2  Skattebasutredningen, (2005), s. 17 & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 61. 
3 SCB, (2005) & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 61. 
4 �Skattestatistisk årsbok 1998�, s. 246f & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 16 & 61. 
5 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 16 & 61. 
6 Johansson, M., (2005).  
7 �Skattestatistisk årsbok 1998�, s. 237 & 247 & SKV, (2004), s. 36-40. 
8 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 61. 
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SKV har utifrån en granskning av restaurangbranschen i Dalarna uppskattat att de oredo-
visade intäkterna för hela landets restaurangnäring år 1995 uppgår till 37 procent av tjugo 
miljarder kronor, det vill säga cirka sju miljarder kronor.9 Skattefusket har sedan år 1995 ökat 
och senare uppskattningar antyder att de undanhållna intäkterna fördubblades till år 2002 och 
att de numera är närmare femton miljarder kronor årligen.10  
 
Med kontantbranscher avses oftast de branscher som dagligen genomför en mängd kontanta 
transaktioner av ringa belopp med köpare vilka i huvudsak är enskilda konsumenter och därav 
oftast inte har behov av kvitto.11 Branscherna kännetecknas även av en överetablering och då 
det är hård konkurrens inom branschen blir moralen lägre.12 Vidare kännetecknas kontant-
branschen av att bolagen i regel är små och då företagsledaren kontrollerar kassaflödet finns 
inget behov av intern kontroll - en organisationsstruktur som underlättar skattefusk.13 Sättet att 
fuska på har dock förändrats i takt med den tekniska utvecklingen, bland annat genom ut-
vecklingen av kassaregistren.14 Med kassaregister avses ett kassasystem där apparater såsom 
kortläsare och skrivare är sammankopplade och begreppet kassaregister omfattar alla enheter 
som ingår i ett kassasystem som tar emot och bearbetar inslagna belopp15, exempelvis kassa-
apparat, kassaterminal och kassasystem.16 Dagens kassaregister kan manipuleras genom att de 
programmeras till den omsättningsnivå som anses lämplig att redovisa.17 För att komma till 
rätta med problemet med manipulerade kassaregister har i flera utredningar typgodkända och 
plomberade kassaapparater föreslagits, inget av förslagen har dock antagits av regeringen.18 I 
maj år 2005 lämnade Skattekontrollutredningen för år 2004 sitt betänkande Krav på kassa-
register - Effektivare utredning av ekobrott till Regeringen19 och även i denna utredning 
föreslås ett krav på registrering av försäljning i ett certifierat kassaregister.20 Utredningen slår 
även fast att det inte är möjligt att helt förhindra manipulering av kassaregistren och för att 
komma åt detta problem föreslås plombering av kassaregister.21 
 
Restaurangprojektet är ett samarbete mellan SKV, Länsstyrelsen i Stockholm och Ekobrotts-
myndigheten (EBM) som inleddes i mars år 2003.22 Projektets syfte är att med gemensamma 
krafter komma åt skattefuskande restaurangägare i Stockholm. Genom kroginspektioner 
utförda av länsstyrelsen, revisioner hos SKV och utredningar på EBM arbetar parterna på 
flera olika sätt och med olika sanktioner för att minska fusket inom restaurangbranschen.23 
Som ett resultat av Restaurangprojektet kom år 2004 en fällande dom med bevis om krymp-
ning av ett företags intäkter till ungefär hälften. Detta motsvarar vad utredare på området tror 
den genomsnittliga krympningen i branschen är för de restaurangägare som skattefuskar.24  

                                                
9 Lundh, L., (2002), s. 2. 
10 �Skattestatistisk årsbok 1998�, s. 238. 
11 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 69. 
12 �Skattestatistisk årsbok 1998�, s. 237f. 
13 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 69. 
14 Lundh, L., (2002), s. 2f. 
15 BFN, (2004), s. 489.  
16 BFN, (2004), punkten 1, s. 488 & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 111. 
17 Lundh, L., (2002), s. 2f. 
18 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 77-85. 
19 2004 års skattekontrollutredning, (2005), & EBM, (2005). 
20 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 15f & (2005), �Skattmasen gör husrannsakan�, s. 5. 
21 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 16-21. 
22 (2004), �Första domen i restaurangprojektet�. 
23 (2004), �Första domen i restaurangprojektet� & Levin, G., (2005). 
24 (2004), �Första domen i restaurangprojektet�. 
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Samma år dömdes två personer för användandet av en manipulerad kassaapparat. Åtalet var 
det första inom Restaurangprojektet där det kunde påvisas att kassaapparaten var manipul-
erad, ett genombrott för det samarbete parterna inom projektet bedrev. I detta fall kom det 
även fram att apparaten redan innehöll krympningsfunktionen då den köptes från general-
agenten.25 De tidigare misstankarna om manipulationer har nu bevisats och flera kassa-
apparater har undersökts och konstaterats vara manipulerade26 och år 2005 fälldes även en 
återförsäljare av kassaapparater.27 
 
Fallet i många förundersökningar om grova skattebrott är att revisionerna innehåller sköns-
mässiga beräkningar av oredovisade intäkter och detta är problematiskt. Efter framgångarna 
hoppas dock parterna i projektet att flera till synes svåra fall kan drivas i domstol med goda 
resultat. I februari år 2005 fanns trettio färdiga åtal och förundersökningar pågick i cirka nittio 
ärenden � alla ett resultat av Restaurangprojektet. Från tidigare domar sitter åtta tilltalade i 
fängelse, dömda till fängelsestraff på mellan tre månader och två år, sex personer har fått 
villkorlig dom och sex personer har fått näringsförbud. Endast en person har blivit frikänd.28 I 
juni år 2004 hade Restaurangprojektet betalningssäkrat 22 miljoner kronor sedan projektets 
start i mars år 2003.29 
 

1.2 Granskning enligt god revisionssed 

Genom Restaurangprojektet har det även framkommit att grundläggande principer för bok-
föring av kontanta affärshändelser i många aktiebolag inte har följts och att revisorn inte har 
reagerat på detta.30 I Revisionsstandard i Sverige (RS) framgår att revisorn genom en kontroll 
av att bolaget har en ändamålsenlig verifikationshantering, säkra system för redovisning samt 
tillförlitlig bokföring och rättvisande bokslut ska granska att Bokföringslagen (BFL) efter-
levts.31 Efterlevs inte BFL kan revisorn inte anse intäktsredovisningen vara tillförlitlig.32  
 
I mars år 2005 utredde EBM misstankar om grova skatte- och bokföringsbrott i ungefär 120 
företag vilka bedriver eller har bedrivit restaurangverksamhet i Stockholms län. I ungefär en 
fjärdedel av fallen gäller brottsmisstankarna gamla räkenskapsår och i alla fall utom ett har 
bolagets revisor lämnat revisionsberättelser utan anmärkning för dessa räkenskapsår. Detta 
trots att förundersökningarna visar att det bevisligen finns oriktigheter i redovisningen av 
intäkter samt brister i bokföringen. Revisorers årsakter har i ett fåtal fall beslagtagits för 
granskning och det har då visat sig att revisorernas granskning och dokumentation varit 
bristfällig vad gäller hantering av kontanter och kassaregister. Detta trots att revisorerna 
utförligt har dokumenterat övrig granskning på uppdraget. Svårigheten för revisorn ligger i att 
kontanta affärshändelser är �osynliga�, de lämnar inga spår. I mindre bolag utan intern 
kontroll måste därför revisorn vidta granskningsåtgärder för att fastställa betalningsströmmar, 
rutiner och underlag för affärshändelser.33 
 

                                                
25 (2004), �Åtta månaders fängelse för fusk med manipulerad kassaapparat�. 
26 (2004), �Utbrett fusk med kassaapparater på Stockholms restauranger�. 
27 Brink, B. & Carlberg, P., (2005), & Holender, R., (2005). 
28 (2005), �Restaurangägare fick två års fängelse för skattebrott och bokföringsbrott�. 
29 (2004), �Utbrett fusk med kassaapparater på Stockholms restauranger�. 
30 Åström, S., (2005), s. 43-46. 
31 Åström, S., (2005), s. 43-46 & FAR:s Rev.kom., �RS 209 Gransk. av syrelsens och VD:s förvaltning�, s. 305f. 
32 Åström, S., (2005), s. 43-46. 
33 Ibid., s. 43-46. 
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Revisorn måste genom revisionsprocessen ansvara för att införskaffa revisionsbevis som är 
tillförlitliga för att uppfylla syftet med revision: �att med professionell skeptisk inställning 
planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning�.34 
Granskningen måste även utformas så att den är så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver.35 
 

1.3 Utforskande och normerande syfte 

Studiens explorativa syfte är att fastställa vilken granskning respondenterna anser nödvändig 
för att god revisionssed ska beaktas vid granskningen av restaurangbolags intäktsredovisning, 
med fokus på kassaregistret. Studiens normativa syfte är att, utifrån teori, praktik och empiri, 
sammanställa ett granskningsprogram för hur kvalificerade externrevisorer bör granska bolag 
med restaurangverksamhets intäktsredovisning och kassaregister för att uppfylla kravet på 
god revisionssed.  
 

1.4 Med utgångspunkt i Stockholms län 

När denna studie inleddes var tanken att den skulle omfatta samtliga kontantintensiva 
branscher så som exempelvis taxi-, frisör-, torg- och restauranghandel. En avgränsning har 
dock gjorts till att endast behandla restaurangbranschen i denna studie. Detta beroende på att 
utgångspunkten till stor del är Restaurangprojektet som bedrivs i Stockholms län men även då 
att studien annars blivit för omfattande. Dock kan de slutsatser som dras i denna studie även 
tillämpas på andra branscher där problemen är av samma karaktär som inom restaurang-
branschen. Inom restaurangbranschen har även en avgränsning gjorts till restaurangbolag med 
serveringstillstånd då särskilda regler finns för dem vilka är av intresse i denna studie. 
 
Då utgångspunken är Restaurangprojektet i Stockholms län och då detta även är det län där 
jag studerar, arbetar och bor har valet blivit att, vid urvalet till samtal, avgränsa studien geo-
grafiskt till Stockholms län. Även har en avgränsning gjorts genom att inom revisions-
branschen samtala med kvalificerade revisorer, det vill säga godkända eller auktoriserade 
revisorer. 
 

1.5 En outforskad terräng 

I denna studie fokuseras på restaurangbranschen och granskning av intäktsredovisning och 
kassaregister. Tidigare forskning med denna inriktning har inte hittats men däremot studier 
om bland annat svart ekonomi och kassaregister.  
 
Först ut presenteras en studie som omvandlat en restaurangs svarta affärer till vita. I uppsatsen 
beskrivs klimatet inom hotell- och restaurangbranschen som ett klimat som tillåter fusk, 
eventuellt till följd av bland annat svårbegripliga lagar och regler, lokala normer och skatte- 
och bidragssystemens utformning. Grunden i fusket bedöms dock vara att skatterna upplevs 

                                                
34 Åström, S., (2005), s. 43-46. 
35 10 kap. 3 § 1 st. ABL. 
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som för höga. Studien genomfördes genom en fallstudie på ett aktiebolag med restaurang-
verksamhet i syfte att studera deras svarthandels påverkan på resultatet. Undersökarna har 
tagit fram det resultat bolaget skulle uppnå om de inte medverkat på den svarta marknaden. 
Det redovisade svarta resultatet var drygt tio tusen kronor men det vita resultatet uppskattades 
till 360 tusen kronor. Anledningen till att krogen valt att fuska var att få mer pengar i fickan.36  
 
Den studie som främst utgåtts från i denna studie är dock en studie angående manipulerade 
kassaregister i Gävle. Syftet med studien var att peka på behovet av en skärpt lagstiftning vid 
användning av kassaregister inom kontanthandeln samt beskriva tillämpliga system, 
lagstiftning, god redovisningssed och verkliga exempel. Vid beskrivningen av fusk vid 
användning av kassaregister utgås från iakttagelser som gjorts av skattemyndigheten i Gävle 
(före 1999 Dalarna) vid kontroller i Dalarnas län 1990-2001. Slutsatserna av studien blev att 
fusket inom restaurangbranschen är betydande. Skattemyndigheten i Dalarna har i cirka 
hundra revisioner utförda i Dalarnas län under perioden 1990-2001 konstaterat att 
genomsnittligt undanhållna intäkter uppgår till 512 tusen kronor exklusive moms per 
restaurang och år eller 37 procent av beräknade intäkter. Författaren föreslår typgodkända 
kassaregister utan manipulationsmöjligheter samt utökade kontrollåtgärder för att komma till 
rätta med den svarta försäljningen.37 
 

1.6 Revisorns föränderliga värld 

Vi lever idag i en snabbt förändrande värld. Tekniken tar stormsteg framåt varje år och 
informationsflödet ökar för var dag. För somliga möjliggör mer avancerad teknik och lättill-
gängligare information förbättrade chanser att tillgodose sina egna intressen och därmed öka 
sin egen vinning. Den utvecklade tekniken inom kassaregister har möjliggjort avancerad 
manipulering av intäktsredovisningen och därmed oegentligheter i bolags redovisning. Då 
även revisorer lever i denna föränderliga värld ställs allt högre krav på revisionskåren att följa 
med i utvecklingen för att genom sin granskning säkerställa att den ekonomiska information-
en är tillförlitlig. Revisorer får ökade arbetsbördor genom nya lagar, rekommendationer, 
uttalanden och domstolsavgöranden varje år. Från och med 1 januari 2005 ska nya RS 
tillämpas och däri anges att revisorer numera ska uttala sig i revisionsberättelsen om bolagens 
intäktsredovisning. I och med Restaurangprojektet har problemen med granskning av intäkts-
redovisning och kassaregister uppmärksammats. Revisorskåren har insett att detta är en viktig 
bit att granska, historiskt sett har intäkterna inte legat i fokus för granskningen. Nu ställs 
större krav på både bolag som bedriver restaurangverksamhet och dessa bolags revisorer. Då 
området tidigare har varit delvis fördunklat har inga tydliga direktiv funnits för hur ingående 
intäktsredovisningen och kassaregister ska granskas för att uppfylla kravet på god revisions-
sed.  
 
Jag tyckte, då min arbetskollega tipsade mig om ämnet, att det lät spännande. Efter att ha läst 
artiklar i tidskriften Balans stod det klart att detta var ett ämne för mig. Jag vill försöka för-
tydliga vad god revisionssed är vid granskning av restaurangbolags intäktsredovisning. Med 
min yrkeserfarenhet inom revision av mindre och medelstora, ägarledda företag och genom 
min redovisningsinriktade ekonomutbildning vid Södertörns högskola och Stockholms 
universitet tycker jag mig ha en god kunskapsbas för att ta mig an detta stimulerande och 
spännande ämne.  
                                                
36 Marufa Akhand, T. & Koivukoski, K., (2004). 
37 Lundh, L., (2002). 
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1.7 Förtydliganden för läsarens skull 

Med kvalificerade revisorer avses godkända och auktoriserade revisorer verksamma i Sverige. 
Fortsättningsvis kommer benämningen kvalificerade revisorer att användas synonymt med 
revisorer, externrevisorer och externa revisorer. Då andra yrkesgrupper avses som revisions-
assistenter eller skatterevisorer har dessa yrkestitlar angetts i texten. Olika termer för bolag 
vilka bedriver restaurangverksamhet har även använts. När restaurangbolag, restaurangföretag 
eller bolag med restaurangverksamhet skrivs avses dock alltid företag som bedriver 
restaurangverksamhet. 
 
Valet har även gjorts att i studien inte använda kollegor från den revisionsbyrå där jag arbetar 
som respondenter utan att i stället be dem om hjälp i eventuella sakfrågor. 
 
Till en början i denna studie hade jag en medskribent. Dock valde jag, efter att de empiriska 
studierna avslutats, att färdigställa en uppsats ensam. Därför står �vi� och inte �jag� i missiv-
brevet i Bilaga 1. 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för hur studien har genomförts och hur dess karaktär och ansats är. I 
detta avsnitt granskas även studiens teoretiska och praktiska källor och val av 
tillvägagångssätt ifrågasätts även. 
 
 
 
 
 
Inledningsvis var metoden för denna studie fallstudiebaserad. Detta då revisorernas gransk-
ning skulle kartläggas genom att respondenterna ombads berätta hur de skulle planera och 
genomföra en revision utifrån det fiktiva företaget Restaurangbolaget AB. Då det visade sig 
att detta minicase var överflödigt övergavs dock fallstudiemetoden och en kvalitativ, induktiv 
studie baserad på samtal med experter inom ämnesområdet har i stället gjorts. 
 

2.1 Kvalitativ karaktär med två syften  

2.1.1 Att tolka ord ger kvalitativ karaktär 

Ett vanligt sätt att definiera en undersökning av kvalitativ karaktär är att den innehåller data 
som oftast är uttryckt i ord, text eller handlingar. Undersökaren gör en subjektiv tolkning av 
dessa ord, texter, symboler och handlingar samt försöker förstå deras underliggande mening. 
En undersökning av kvantitativ karaktär syftar däremot till att i form av text och modeller 
upptäcka, lyfta upp och belysa de samband som växt fram ur undersökningen.38 Den 
beskrivning som här getts på en kvalitativ studie passar väl på denna studie som därför kan 
sägas vara av kvalitativ karaktär. Detta för att data i form av respondenternas åsikter i ord 
kommer att erhållas genom samtalen vilket sedan omvandlas till text. Denna text kommer 
sedan bearbetats på så sätt att väsentlig information används och lyfts fram. Texten kommer 
dock att kortats ned och skrivas samman på ett läsvänligt sätt genom att respondenternas svar 
fångas för att på så sätt uppfylla studiens syfte. Då alla respondenterna utgår från sina egna 
åsikter är denna information subjektiv trots att den kommer att återges objektivt. 
 

2.1.2 Explorativ studie och normativ vägledning 

En studie av fenomen vilka inte är välkända är en explorativ studie då syftet är att få en 
grundläggande uppfattning för att skapa begrepp eller hypoteser. När forskning har ett 
explorativt syfte är teorin på ämnesområdet outvecklad och att använda en kvalitativ metod är 
lämpligt.39 Med ett normativt syfte menas att ett förslag eller en vägledning på hur någonting 
kan eller bör göras blir ett resultat av studien. Då god revisionssed gällande 
intäktsredovisningen i restaurangbolag är oreglerat i lagar anser jag att området delvis är 
okänt. Detta förstärks då inte heller någon tydlig praxis finns inom problemområdet. 

                                                
38 Christensen, L., et. al., (2001), s. 66f. 
39 Gummesson, E., (2004), s. 118. 
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Med de öppna samtal som kommer att genomföras kan hänsyn tas till flera olika variabler och 
samband i analys och slutsats vilket kommer att generera en god grund för studiens normativa 
syfte, att utarbeta ett granskningsprogram. Då syftet är att studera området för att öka 
förståelsen och tydliggöra kraven för revisorer anser jag att dessa ansatser passar väl in på 
denna studie. 
 

2.2 Data bygger upp en teoretisk och praktisk referensram 

För att få en god grund av kunskap har en teoretisk och praktisk referensram utarbetats vilken 
utgör basen för studien. Referensramen är baserad på flera olika källor. En indelning av 
datakällor görs i primär- och sekundärdata. Primärdata är ny information om det specifika 
problemet och samlas in av undersökaren själv genom till exempel samtal, enkäter, 
observationer eller experiment. Fördelar med primärdata är bland annat att informationen är 
aktuell och anpassad till problemet och nackdelar är att det är tidskrävande vilket oftast även 
innebär att det är kostsamt. Sekundärdata delas in i intern och extern data och utgörs av data 
som redan finns insamlad i något annat sammanhang, exempelvis befintlig statistik eller 
tidigare undersökningar. Intern data är data som redan finns tillgänglig inom företaget och 
extern data är data som redan finns och som går att få tag på utanför det undersökta företaget. 
Extern data delas i sin tur in i publicerade källor vilka är gratis källor exempelvis information 
från myndigheter samt kommersiella källor vilka är källor som kostar pengar såsom till 
exempel marknadsundersökningar.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Datakällor (Källa: Bearbetad version av Christensen, L., et al., (2001), Marknads-
undersökning - en handbok, s. 87ff) 
 
För att bygga upp en förförståelse för ämnet har sekundärdata i form av externa publicerade 
källor såsom litteratur, publikationer och tidskrifter använts. Intern sekundärdata har använts i 
form av SRS:s och SKV:s checklistor. Extern sekundärdata i form av publicerade källor har 
hittats genom olika sökfunktioner, exempelvis Bibliotekstjänst och Stockholms universitets-
biblioteks sökfunktion. De främsta sökorden som har använts har varit: intäktsredovisning, 
kassaregister, kontanthantering, kontantbranscher, restaurangverksamhet och Restaurang-
projektet. Dessa sökord har även använts vid sökningar på Internet med hjälp av sökmotorn 
Google. Även på SRS:s, regeringens, FAR:s, DN:s, SvD:s med flera webbsidor har informa-
tion sökts över Internet. 

                                                
40 Christensen, L., et al., (2001), s. 87ff. 
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Syftet med litteratursökningen var att skapa en teoretisk och praktisk plattform med kunskap 
om vad som utgör grunden för revisionsprocessen och hur företagen ska bokföra enligt lagen. 
De primärdata som har använts i denna studie är de data som samlats in genom den empiriska 
undersökningen och utgörs därför av informationen från samtalen med externrevisorerna, 
skatterevisor Gunnar Levin samt den information jag fått genom deltagandet på SRS:s 
seminarium Intäkter � Redovisning och revision i praktiken.  

Källkritik � om källornas trovärdighet 
Med källor avses allt som kan användas för att inhämta kunskap om förflutna händelser. 
Svårigheten är dock att dessa kan vara svårtolkade och flertydiga. Därför ska källorna genom-
gå en källkritisk granskning för att värdera tillförlitligheten. Genom äkthetskritik bedöms om 
källan är äkta. Bedöms den som oäkta ska den inte användas. Centralt inom källkritiken finns 
tre källkriterier vilka är tendenskritik, samtidighetskritik och beroendekritik. Med tendens-
kritik menas att följa upp vem som säger vad och varför. Flera källor bör användas så att 
uppvägande effekter uppnås, det vill säga mottendens är av vikt. Samtidighetskritik tar sikte 
på att källan ska vara aktuell. Detta då händelser som skett för länge sedan kan vara för-
vanskade då minnen försämras. Desto längre sedan händelsen skett desto sämre är källvärdet. 
Slutligen ska beroendekritik iakttagas. Med detta menas att berättelser kan vara beroende av 
flera led och att detta försämrar källans värde. Förstahandskällor är därav bäst då information-
en inte påverkats av efterkommande. Om dessa tre kriterier efterlevs kan källorna anses vara 
kvalitativa.41 
 
För att uppfylla ovan ställda krav har materialet till uppsatsen inhämtas från spritt skilda 
källor exempelvis från litteratur, elektroniska och muntliga källor samt artiklar. Stor vikt 
kommer att läggas vid att källorna är trovärdiga, tillförlitliga och relevanta för problem-
området. Det är viktigt att källorna är objektiva och att den framställning som kommer att 
göras av källorna är korrekt. Teori- och praktikavsnittet visar generella beskrivningar och är 
fritt från egna värderingar. För varje källa kommer äktheten att granskas, detta gäller särskilt 
källor från Internet. Vad gäller samtidighetskravet kommer endast aktuell information 
användas, källor vilka bedöms vara för gamla väljs bort.  Då detta ämnesområde är relativt 
nytt är det som skrivits på området i många fall från det senaste året vilket är positivt vad 
gäller samtidighetskravet. Uppföljningen om vem som säger vad och varför har även gjorts 
och försök har gjorts i studien att finna motsatser i källorna. Detta är dock inte alltid lätt då 
ibland inga motsatser finns. Därför har källor som uttrycker personliga åsikter inte använts i 
kapitel tre. 
 
Vad gäller beroendekritiken har källornas källor granskats och i möjligaste mån har första-
handskällan uppsökts och referering gjorts till denna i stället. I vissa fall har dock inte detta 
varit möjligt då det exempelvis är anteckningar gjorda vid intervjuer i andra studier. I detta 
fall har referat gjorts till studien som förmedlat anteckningarna.  
 
Kravet på samtidighet är svårt att uppfylla då inga källor kan anses som absolut samtida. 
Därför är inte endast en källa tillräcklig vad gäller konkreta sakuppgifter utan två källor är 
krav.42 I möjligaste mån har detta beaktats i denna uppsats och där det har varit möjligt, där 
jag hittat, har dubbla källor angetts i kapitel tre. 

                                                
41 Sköldberg, K., (2004). 
42 Sköldberg, K., (2004). 
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I vissa fall har flera källor funnits och valet har då gjorts att referera till de två mest 
tillförlitliga och att begränsa till två källor då en tredje inte medför något mervärde. Vilken 
källa som är mest tillförlitig har bedömts utifrån de krav som ovan beskrivits. 
 
Källor från Internet är förknippade med flera negativa aspekter: de kan bytas ut eller försvinna 
då Internet är flyktigt, källorna är ofta anonyma, systemet är öppet och fungerar inte över allt 
samt att dokument kan vara interaktiva och därmed förändras.43 Vid användandet av källor 
från Internet har kopior på texter och bilder sparats ned på hårddisken för att säkerställa att 
dessa finns om de efterfrågas. När källor från Internet har valts har jag kontrollerat om för-
fattare framgått, när de publicerats, från vilken webbsida de är, allt för att använda så tillför-
litliga källor som möjligt. Då kraven ovan på källor har beaktats anser jag att källorna 
uppfyller kraven avseende samtidighet, tendens och beroende och att de valda källorna är 
tillförlitliga. 
 

2.3 Olika vägar till en slutsats 

Det finns två olika sätt att dra slutsatser, antingen genom empiri eller genom logik. Att grunda 
sina slutsatser på empiri kallas för induktion och att grunda slutsatserna på logik kallas för 
deduktion.44 Då denna studies slutsatser kommer att bygga på den information, eller 
primärdata, som kommer att erhållas genom den empiriska undersökningen och inte enbart 
genom ett logiskt resonemang är studiens metod för att komma till den eller de slutsatser som 
dragits induktiv.  
 

2.3.1 Urval av respondenter 

Studiens population är kvalificerade revisorer verksamma i Stockholms län. Genom att söka 
på ordet �revisorer� på Gula sidornas webbsida har kvalificerade revisorer i Stockholms län 
sökts. Telefonkontakt har sedan tagits med slumpvis utvalda revisionsbyråer för att finna 
lämpliga respondenter. Vid telefonkontakten har kvalificerade revisorer vilka har uppdrag 
inom restaurangbranschen efterfrågats. På detta sätt etablerades en kontakt med revisorer som 
har den erfarenhet som krävs. 
 
Respondenterna arbetar på revisionsbyråer i varierande storlek, från att vara små byråer till en 
av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige. Studiens urval är fem kvalificerade extern-
revisorer och skatterevisor Gunnar Levin. Jag började med att bedöma att ungefär fyra samtal 
med revisorer var nödvändigt då min uppfattning var att fyra olika revisorers granskning var 
nog för att skapa en bild av hur granskningen bör utformas. Då jag vid det första samtalet fick 
samtala med två revisorer samtidigt har därför totalt fem revisorer ingått i studien. Efter att ha 
kommit i kontakt med de respondenter som ville medverka beslutades även att en skatte-
revisor kunde vara av stor nytta och därför frågade jag skatterevisor Gunnar Levin om han 
hade möjlighet att delta. 
 

                                                
43 Gatarski, R., (2004), s. 261. 
44 Thurén, T., (1999), s. 25. 
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Samtal har genomförts med tre kvinnor och två män vilka alla är och har varit godkända eller 
auktoriserade revisorer i mellan tre och sjutton år. Gunnar Levin har jag kommit i kontakt 
med genom de artiklar jag läst i tidskriften Balans och även med honom har ett samtal hållits. 
Utöver samtalen har jag även medverkat på SRS seminarium där intäktsredovisning 
behandlades. SRS:s VD Martin Johansson föreläste och även denna information har utgjort 
empiriskt material. 
 

2.3.2 Personligt kunskapande genom samtal  

En central del i många samhällsvetenskapliga studier är personligt kunskapande med vilket 
menas kunskapande som fås genom en ansikte - mot - ansikte situation. Tre typer av 
personligt kunskapande kan särskiljas och dessa är intervju, samtal och dialog. Syftet med 
samtal är att samla subjektiv data för att försöka förklara subjektiva verkligheter.45  
 
Styrkan i ett samtal är att det mer liknar en vardaglig situation än en undersökningssituation. 
Undersökaren ska sätta upp ramar för ämnesområdet men inte styra samtalet och samtidigt 
säkerställa att de frågor som finns för samtalet besvaras. Samtal är även mindre strukturerade 
och mindre formella än intervjuer vilket ger respondenten möjlighet att utifrån sig själv och 
beskriva sin verklighet.  Genom att bland annat inte ställa ledande frågor, inte hålla för fast i 
allmänna åsikter, visa genuint intresse för känslor och genom att lyssna aktivt är kunskaparen 
en god samtalare. Det står även kunskaparen fritt att välja om samtalet ska spelas in eller om 
anteckningar ska göras. Nackdelen med inspelning är att respondenterna kan känna sig 
obekväma och därav hämmas i samtalet samt att det är mycket arbete att skriva ut samtalen.46  
 
Vid samtalen kommer jag försöka uppfylla kraven på en god samtalare och i syfte att kunna 
ägna uppmärksamheten åt respondenternas svar kommer samtalen spelas in med hjälp av en 
mp3-spelare. Jag anser att det är värt arbetet för att ha tillgång till samtliga fakta och inte 
behöva återkomma till respondenterna. Efter att först ta kontakt med respondenterna via 
telefon och boka tid för samtal kommer, några dagar innan samtalet, per e-post det minicase 
och de frågor som önskas diskuteras skickas till respondenterna tillsammans med 
missivbrevet, se Bilaga 1. I missivbrevet tydliggörs vad jag vill att respondenterna ska berätta 
om, detta för att respondenterna ska ha tid på sig att fundera över sina svar. I missivbrevet 
tydliggörs även hur informationen från samtalen kommer behandlas: anonymt, konfidentiellt 
eller öppet. Att behandla informationen konfidentiellt innebär att jag som undersökare, men 
ingen utomstående, får ta del av vilken respondent som sagt vad. Jag har därför, i samband 
med samtalen, frågat respondenterna om de går med på att informationen behandlas konfi-
dentiellt och samtliga har givit sitt medgivande till detta. Innan inspelningen av samtalen 
påbörjades har respondenterna tillfrågats om de känner sig bekväma med inspelningen, vilket 
alla gjorde. 
 
Då respondenterna godkänt inspelningen och efter att jag berättat att jag arbetar på en annan 
revisionsbyrå (för att undvika missförstånd) kommer samtalen inledas. Samtalslängden 
beräknas till maximalt en timme och kommer att äga rum på respondenternas arbetsplatser. 
Efter att samtalen sammanställts i löpande text kommer alla respondenter ges möjligheten att 
läsa igenom texten för att se att inga missförstånd eller felaktigheter förekommer. Samtliga 
respondenter kommer även få en kopia av uppsatsen när den är färdig. 

                                                
45 Gustavson, B., (2004), s. 237f. 
46 Ibid., s. 246f. 
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Vid medverkan på SRS:s seminarium kommer inte en mp3-spelare användas utan jag kommer 
i stället att anteckna. Jag bedömer att en inspelning av en heldagskurs är onödigt och kommer 
bli för tungt att bearbeta vid sammanställningen. Även Martin Johansson kommer ges möjlig-
heten att kommentera det material som sammanställts utifrån informationen på seminariet och 
kommer också att få ett färdigt exemplar att uppsatsen. 
 

2.4 Färgens värld vid kodning av information  

För att sammanställa informationen som kommer att erhållas genom den empiriska under-
sökningen har en mall för kodning av informationen skapats. Materialet kommer att samman-
ställas genom att samtalen med revisorer och Gunnar Levin avlyssnas och skrivs ner ord för 
ord. Dokumentet kommer sedan att markeras med grön färg för de delar som är av intresse för 
studien, med gul färg för den information som är tveksam och med röd färg för information 
som inte är nödvändig. Den grönmärkta informationen sammanfattas i löpande text och den 
gulmarkerade informationen kommer att läggas till om den anses fylla en funktion. Resultatet 
är vad som kommer presenteras i kapitel fyra. Utgångspunkten kommer vara den process för 
revision som presenteras i kapitel tre. Till denna information kommer sedan empiri läggas och 
analys kommer utifrån detta göras. För att, vid analysen, särskilja teori och praktik från empiri 
kommer respondenternas material färgkodas med olika färger. Efter att först relevant teori och 
praktik återgetts kort kommer det empiriska materialet läggas till och utifrån detta kommer 
analysen av detta göras. Slutsatserna kommer i sin tur baseras på analysen och blir en 
tydliggjord och nedkortad version av denna. 
 
Det granskningsprogram som ska utarbetas kommer baseras på den emiriska informationen 
och till detta läggs relevant teori. I denna kommer granskningen delas in i olika moment och 
alla olika granskningsåtgärder som framkommit genom teori, praktik och empiri läggs ihop 
för att ge läsaren ett utbud av förslag på granskningsmoment.  
 

2.5 Att kommunicera forskning och forskningsresultat  

När rapporten färdigställs är det av stor vikt att slutsatser tydligt återges. Är praktiker 
uppdragsgivare för rapporten är det även viktigt att tillgodose önskemål om eventuella 
rekommendationer som slutsatserna kan ha resulterat i. Då dessa rekommendationer kräver 
normativa ställningstaganden vilka utöver studiernas resultat bygger på känsla för situationen 
och tro är det betydelsefullt att detta påpekas i rapporten. Det kan behövas förtydligas vilka 
slutsatser som dragits av det empiriska materialet och vilka uppsatsförfattaren själv 
formulerat. När rapporten skrivs bör målgruppen hållas i åtanke och utifrån detta ska 
uppsatsens språk och form anpassas.47 
 
Då målgruppen för denna uppsats är både mottagare inom den akademiska och den praktiska 
världen försöker jag att tillfredställa båda parter, därav både det explorativa och normativa 
syftet. Explorativt då praxis kring detta område till stor del saknas och normativt då ett av 
syftena är att ta fram ett granskningsprogram för revisorer. I arbetet med att analysera har 
därav både slutsatser från empiriskt material använts så väl som egen intuition. 

                                                
47 Gummesson, E., (2004), s. 138-141. 
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I analysen och slutsatserna har därför ett försök till att tydliggöra vilka analytiska slutsatser 
som grundas i vad gjorts. Utifrån de målgrupper som identifierats har jag beslutat mig för att 
språkmässigt använda mig av allmänt kända begrepp inom den ekonomiska och akademiska 
världen utan att dessa vidare förklaras.  
 

2.6 Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att de mätningar som genomförs i studien är tillförlitliga. Urvalet ska vara 
representativt så att inte tillfälligheter eller slumpmässiga mätfel påverkar resultatet. Jag har i 
största möjliga mån försökt uppfylla kravet på reliabilitet bland annat genom att 
respondenterna är från olika revisionsbyråer, av olika åldrar, kön och med olika lång 
yrkeserfarenhet. Den kodning av resultatet som görs i kvalitativa undersökningar måste även 
genomföras så att alla som kodar använder samma principer. Då jag är ensam kodare av 
informationen finns en hög säkerhet för att samtliga respondenters information bedöms lika. 
Uppfylls dessa krav har undersökningen hög reliabilitet.  
 
Validitet tar sikte på att studien verkligen har undersökt det som den avser att undersöka.48 Jag 
har under hela arbetet, från teori och utformning av minicase och frågor till respondenter till 
empiri och analys varit strukturerad och systematisk vid bearbetningen av data för att uppnå 
hög validitet och reliabilitet. Detta på så sätt att ifrågasättande har gjorts av om information är 
väsentlig för att besvara syftet och genom att hela tiden analysera om det tillför studien 
ytterligare tillförlitlighet. 
 
Uppsatsens reliabilitet beror även på om respondenterna missförstått någon fråga och svarat 
utifrån detta, utan att jag förstått att den tillfrågade inte uppfattat frågan korrekt.  

Generaliserbarhet 
I studien har fem revisorer och skatterevisor Gunnar Levin totalt utgjort sex respondenter. 
Utöver detta tillkommer informationen från SRS:s seminarium. Revisorerna och SRS har alla 
bidragit med god information om vilken granskning som behövs för att uppfylla kravet på god 
revisionssed och jag anser att tillräckligt många respondenter då finns för att öka förståelsen 
för hur granskningen bör göras, vad som bör granskas och slutligen varför det bör granskas. 
Dock kan inte generaliseringar göras utifrån materialet men detta är inte heller syftet med 
studien. 

En självgranskning av vald metod 
Kritik kan riktas mot hur urvalet av respondenter gjorts. För det första har inte alla revisions-
byråer, inom avgränsningarna, haft lika stora chanser att väljas då alla eventuellt inte presen-
teras i det sökresultat som erhålls på Gula sidorna. För det andra har revisorer med erfarenhet 
av granskning av restauranger efterfrågats. Det har dock visat sig vid samtliga samtal att 
respondenterna hade mindre erfarenhet av detta än jag trott, dock hade alla erfarenhet men 
den var varierande. En annan kritik är att då detta ämne har varit föremål för debatt under 
hösten år 2005 har respondenterna medverkat på föreläsningar och seminarier i detta ämne. 

                                                
48 Thurén, T., (1999), s. 22f. 
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Två av respondenterna har deltagit på SRS:s seminarium om intäkter, detsamma som jag även 
deltagit på och som utgör del i empirin. Ytterligare en respondent hade medverkat vid en 
föreläsning av FAR på samma ämne. Det kan därav vara likriktade svar som erhållits. Dock 
behöver inte detta ses som negativt. Att svaren är lika kan ses positivt då revisorerna då är 
eniga om granskningen som bör genomföras. Kritik kan även riktas mot att en del av frågorna 
ställda vid samtalen är ledande. Exempelvis frågas om intäktsredovisningen är det viktigaste 
att fastställa i ett bolag med restaurangverksamhet. Denna fråga kunde ha ställts på annat sätt, 
förslagsvis genom att fråga vad som är viktigast att fastställa utan att nämna intäkterna. 
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3 Teoretisk och praktisk referensram 
 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska och praktiska regelverk som revision grundar sig på. 
Till en början presenteras revisionens syfte, mål och god sed samt arbetsprocessen inom 
revision. Efter detta presenteras hur företag bör strukturera sin organisation för att uppnå 
god intern kontroll och sedan redogörs för hur restaurangföretag ska bokföra. Efter detta 
redogörs för revisorers misstag utifrån Restaurangprojektet och avslutningsvis redogörs för 
de utredningar och förslag som finns på området. 
 
 
 
 
 

3.1 Revisionens syfte och grundstenar 

Med revision avses en i efterhand allmän granskning av viss ekonomisk förvaltning. Den 
omfattar både ett bolags räkenskaper och ledningens förvaltning men även framtida inslag.49 
Revision kan även förklaras genom sitt syfte vilket är att öka trovärdigheten i företagens 
redovisning genom att revisorn ska uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av bolagets ställning och resultat.50  
 
En förutsättning för att en bra revision ska kunna genomföras är att samtliga intressenter har 
förtroende för revisorn. Förtroendet utgörs av grundstenarna oberoende, kompetens och 
tystnadsplikt.51  Med oberoende menas att revisorn inte ska ha andra intressen än att göra en 
fullgod revision och grundstenen kompetens uppfylls genom de gedigna krav som ställs för 
godkännande och auktorisation.52 Avslutningsvis innebär tystnadsplikten att klienten kan lita 
på att den information som revisorn får genom sitt arbete inte förs vidare till obehöriga, dock 
gäller inte tystnadsplikten före skyldigheten att föra fram anmärkningar i revisionsberättels-
en53 och inte heller före de lagreglerade upplysnings-54 och anmälningsplikterna.55 
 
Aktiebolagslagen (ABL) lagstadgar att revision ska genomföras till den grad att revisionen 
uppfyller kravet på god revisionssed. Vad god revisionssed är har dock lagstiftaren överlåtit 
på revisorsorganisationerna att närmare formulera innebörden av. Den kan dock förklaras som 
god sed bland erfarna revisorer med stor integritet, kunskap och professionellt omdöme. FAR, 
som är föreningen för revisionsbyråbranschen, dokumenterar god revisionssed i sina 
uttalanden och rekommendationer och i RS anges omfattande vad god revisionssed är.56 

                                                
49 FAR Förlag AB, (1999), s. 7. 
50 FAR Förlag AB, (1999), s. 7 & FAR Förlag AB, (1992), s. 5. 
51 FAR Förlag AB, (1992), s. 7 & FAR, �Info om FAR�. 
52 FAR Förlag AB, (1992), s. 7. 
53 FAR Förlag AB, (1992), s. 14 & Santesson, S., (2000). 
54 36 § Revisionslag & 10 kap. 42 § ABL. 
55 Santesson, S., (2000). 
56 FAR Förlag AB, (2001), s. 56 & FAR, �God revisionssed�. 
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3.2 Revision enligt Revisionsstandard i Sverige  

Genom att FAR:s styrelse har översatt internationella rekommendationer för revision till 
svenska har RS � Revisionsstandard i Sverige framställts och därigenom har ett steg mot 
internationell harmonisering gjorts.57 RS ersätter den förra, grundläggande revisionsrek-
ommendationen från FAR, Revisionsprocessen,58 och ska tillämpas vid revision av ett bolags 
årsredovisning, bokföring och förvaltning och innehåller grundläggande principer och viktiga 
tillvägagångssätt.59 RS är tillämplig vid revisionen av vilket företag som helst oberoende av 
storlek, jurisdisk form, ägarförhållanden, ledningsstruktur eller verksamhetens karaktär60 och 
är ett uttryck för god revisionssed i Sverige61 genom att den anger hur en revision ska 
planeras, genomföras och avrapporteras. Nya RS medför ökat personligt engagemang för 
både revisorn och klienten men målet med revisionen är oförändrat: att revisorn ska bekräfta 
att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.62 Då det är 
praktiskt omöjligt att utarbeta en standard som täcker alla tänkbara situationer ska därför 
revisorer betrakta standarden som grundläggande principer som ska följas i revisionsarbetet 
men exakt vilka åtgärder som krävs för att tillämpa standarden lämnas till varje enskild 
revisor att professionellt avgöra utifrån varje revisions omständligheter.63 
 
För granskningen av små företag har en vägledning utarbetats om tillämpningen av RS då 
revision av små företag ger upphov till särskilda överväganden i revisionen. Syftet med 
vägledningen är att lämna praktisk hjälp åt revisorer när det gäller att tillämpa RS och 
uttalandet påverkar inte de grundläggande principer och tillvägagångssätt som anges i RS. I 
vägledningen bedöms ett företags storlek utifrån typiska kvalitativa egenskaper hos små 
företag. Ett företag anses vara ett litet om ägandet och ledningen är koncentrerat till ett litet 
antal personer och om företaget uppfyller ett eller flera av förhållandena: få inkomstkällor, 
enkel bokföringsorganisation eller begränsad intern kontroll med möjlighet för företags-
ledningen att sätta sig över den. Med koncentrerat ägande och ledning menas att små företag 
ofta har en eller få ägare och att ägarna ofta är inblandade i den dagliga skötseln av bolaget. 
Genom att bolaget har ett fåtal inkomstkällor underlättar detta för revisorn att skaffa sig 
kännedom om företaget och gör granskningen lättare. Med en enkel bokföringsorganisation 
avses att små företag måste uppfylla lagar och förordningar och därmed måste redovis-
ningssystemet anpassas för att säkerställa att transaktioner och annan redovisningsinformation 
som skall bokföras också de facto blir det, att tillgångar och skulder som bokförts existerar 
och är bokförda till riktiga belopp samt att oegentligheter och fel vid behandlingen av 
redovisningsinformation upptäcks. När det kommer till den interna kontrollen menas i 
vägledningen att på grund av bolagets storlek och ekonomiska överväganden är det inte 
nödvändigt eller önskvärt med en utvecklad intern kontroll. Inom nyckelområden kan dock 
intern kontroll finnas och där har även ägaren eller företagsledaren en övervakande roll som 
kan ha gynnsam effekt om intresset är att skydda tillgångarna och kontrollera verksamheten.64 

                                                
57 FAR:s Revisionskommitté, �Förord till Revisionsstandard i Sverige�, s. 283 & Gustavsson, H., (2004). 
58 FAR:s Revisionskommitté, �Förord till Revisionsstandard i Sverige�, s. 283 & FAR, �Info om FAR�. 
59 FAR:s Revisionskommitté, �Förord till Revisionsstandard i Sverige�, s. 284. 
60 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 530. 
61 FAR:s Revisionskommitté, �RS 120 Ramverk för standard för revision och närliggande tjänster�, s. 296. 
62 Gustavsson, H., (2004). 
63 FAR:s Revisionskommitté, �Förord till Revisionsstandard i Sverige�, s. 284. 
64 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 530-532. 
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Att ägaren eller företagsledaren har denna starka ställning i bolaget kan därför kompensera för 
annars svag intern kontroll. Dock kan ägaren eller företagsledarens ställning missbrukas och 
resultatet blir då en ökad risk för oegentligheter och fel. Därför måste ägaren eller företags-
ledarens integritet, attityd och motiv granskas. Revisorn får ha en professionellt skeptisk 
inställning men anta att ägaren eller företagsledaren varken är oärlig eller obestridligt ärlig.65 
 
Nedan redogörs för, utifrån studiens syfte, väsentliga delar av processen inom revision.  
 

3.2.1 Uppgifter och ansvar 

Målet med revisionen är att lämna en revisionsberättelse grundad på granskningen som gjorts 
och de generella principer som finns för revision är att revisorn ska iaktta god revisorssed och 
de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar. Vidare ska revisorn planera och 
genomföra revisionen med en professionellt skeptisk inställning till att felaktigheter kan 
finnas. Vilka revisionsåtgärder som bedöms nödvändiga för att utföra revisionen enligt god 
revisionssed bedömer revisorn utifrån reglerna i RS, krav i lagar och särkskilda föreskrifter 
samt krav enligt villkoren för uppdraget och rapporteringen.66 När det kommer till granskning 
av styrelsens och verkställande direktörs (VD) förvaltning anges att revisorn ska skaffa 
revisionsbevis för att kunna bedöma om någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet gentemot bolaget gjorts av styrelseledamot eller VD, att bokförings-
skyldigheten fullgjorts samt att inga andra överträdelser av ABL, årsredovisningslagen (ÅRL) 
eller bolagsordningen gjorts.67 
 
RS behandlar även villkoren för ett revisionsuppdrag och anger att revisorn och klienten ska 
definiera villkoren för uppdraget i ett uppdragsbrev.68 När det kommer till små företag är 
ägaren eller företagsledningen ofta inte medvetna om sitt fulla ansvar och revisorn kan behöva 
upplysa klienten om hur ansvaret är fördelat och detta dokumenteras i exempelvis uppdrags-
brevet.69 Revisorn ska även säkerställa kvaliteten i sitt arbete genom en kvalitetskontroll. Med 
detta menas att riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroll av arbetet och ska införas i både 
revisionsföretaget som helhet och för enskilda uppdrag för att säkerställa att alla revisioner 
utförs enligt god revisorssed.70 
 
Revisorn ska även dokumentera sin granskning och arbetspappren blir sedan en bekräftelse 
och bevis för att granskningen har utförts. I dokumentationen ska ställningstaganden i 
rapporteringen verifieras och dokumentationen ska omfatta alla moment i revisionsprocessen, 
klargöra de väsentlighets- och riskbedömningar som gjorts samt visa hur revisionen planerats. 
Vad som granskats och hur omfattningen av granskningen varit ska framgå liksom vilka 
iakttagelser, bedömningar och slutsatser som dragits. Har åtgärder vidtagits ska det klargöras 
för dessa.71 

                                                
65 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 530-532. 
66 FAR:s Revisionskommitté, �RS 200 Mål och generella principer för en revision�, s. 300f. 
67 FAR:s Revisionskommitté, �RS 209 Granskning av styrelsens och VD:s förvaltning�, s. 305. 
68 FAR:s Revisionskommitté, �RS 210 Villkor för revisionsuppdrag�, s. 311f. 
69 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 533. 
70 FAR:s Revisionskommitté, �RS 220 Kvalitetskontroll inom revisionen�, s. 314-316. 
71 RN, (2001), 2-5 §, s. 86 & FAR:s Revisionskommitté, �RS 230 Dokumentation�, s. 327-330. 
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I mindre bolag kan revisorn ha en djupgående förståelse av företaget om relationen med 
ägaren eller företagsledaren är god, dock ger inte detta lättnader i kravet på dokumentation. 
Genom att överväganden och slutsatser dokumenteras höjs kvaliteten på revisionen och ger 
klarhet i revisorns förståelse och planering, granskningsprogram, resultatet av granskningen 
och slutsatserna.72 
 
Vad gäller oegentligheter och fel ska revisorn i planeringen, granskningen och utvärderingen 
beakta risken för att det finns väsentliga felaktiga uppgifter i årsredovisningen till följd av 
oegentligheter eller fel. I planeringen ska denna risk beaktas och en granskning ska planeras 
som ger betryggande säkerhet för att sådana felaktiga uppgifter upptäcks. Om oegentligheter 
eller fel upptäcks ska dessa påpekas för företagsledningen. Revisorn ska även bedöma 
huruvida revisionsberättelsens utformning påverkas samt bedöma om anmälningsplikten 
träder in.73 Genom att ägaren eller företagsledaren i ett litet bolag har dominerande ställning 
kan en större risk för oegentligheter och fel finnas än i större företag.74 
 
När det kommer till revisorns skyldigheter att ta hänsyn till lagar och föreskrifter vid revision 
anger RS att när revisorn planerar och genomför granskningsåtgärder samt utvärderar och 
rapporterar resultatet ska medvetenhet finnas om att överträdelser av lagar och föreskrifter 
kan ha väsentlig påverkan på årsredovisningen och bedömningen av förvaltningen. För att 
kunna bedöma efterlevnaden måste revisorn skaffa sig en allmän förståelse för de lagar och 
föreskrifter som gäller för bolaget samt hur bolaget följer dessa.75 I mindre företag bedrivs 
ofta okomplicerad verksamhet och den legala miljön är ofta mindre komplicerad än för stora 
företag.76 I avsnitt 3.3 redogörs kort för intäktsredovisningen i restaurangbolag. 
 

3.2.2 Planering - kunskap och förståelse 

Vidare går RS över på planering av uppdraget genom att tydliggöra riktlinjer för planering, 
kunskap om verksamheten samt väsentlighet vid revision.77 Vad gäller planering slås fast att 
revisorn ska utarbeta och dokumentera en övergripande revisionsplan. Revisionsplanen ska 
beskriva inriktningen och omfattningen på revisionen samt hur den ska utföras. Förhållanden 
som revisorn ska ta hänsyn till är kunskap om verksamheten, förståelse av redovisnings-
system och system för intern kontroll, risk och väsentlighet, granskningsåtgärdernas karaktär, 
omfattning och förläggning i tiden och även koordinering, ledning, övervakning och 
kontroll.78 I RS behandlas informationssamlingen och där tydliggörs revisorns ansvar att 
inhämta och använda kunskap om klientens verksamhet för att kunna identifiera och förstå de 
händelser, transaktioner och förhållanden som enligt revisorns bedömning kan ha betydande 
påverkan på årsredovisningen, bokföringen, förvaltningen eller granskningen och revisions-
berättelsen.79 

                                                
72 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 534. 
73 FAR:s Revisionskommitté, �RS 240 Oegentligheter och fel�, s. 332-334. 
74 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 534f. 
75 FAR:s Revisionskommitté, �RS 250 Rev. skyldighet att ta hänsyn till lagar och fskr. vid en rev.�, s. 337-340. 
76 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 535. 
77 FAR:s Revisionskommitté, �RS Revisionsstandard i Sverige�, s. 277. 
78 FAR:s Revisionskommitté, �RS 300 Planering�, s. 344-346. 
79 FAR:s Revisionskommitté, �RS 310 Kunskap om verksamheten�, s. 347. 
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Revisorn i ett mindre företag har ofta bred och aktuell kunskap om verksamheten och denna 
kunskap ger kännedom om verksamheten.80 Arbetsprocessen inleds därför med att samla in 
information i form av allmänna uppgifter om bland annat klientens verksamhet, ekonomi, 
bransch, kunder, leverantörer och organisation. Informationsinsamlingen, eller företags-
analysen, utgör en god grund för revisionen och är nödvändig för planeringen samt avgörande 
för en revision av hög kvalitet.81 För små företag behöver inte planeringen vara omfattande 
eller tidskrävande. Att diskutera med ägaren eller företagsledaren vid planeringen är mycket 
viktigt.82 Utifrån den insamlade informationen formuleras en granskningsplan i vilken anges 
vad revisorn bedömer ska granskas, på vilket sätt och hur ingående. I granskningsplanen 
klargörs vilka problemområden granskningen ska inriktas på, hur omfattande revisionsarbetet 
ska bli, när arbetet ska göras och av vem.83 
 
Viktigt vid avgörandet om revisionens inriktning är de centrala begreppen väsentlighet och 
risk. När revisionsarbetet planeras riktas det in på poster och områden där det kan finnas risk 
för väsentliga fel. Med väsentliga fel avses fel vilka kan påverka årsredovisningen eller fel 
vilka är av betydelse för bedömningen av styrelse och VD:s ansvarsfrihet. Vad gäller fel i 
årsredovisningen bedöms de som väsentliga om de är av sådan karaktär och omfattning att de, 
om de varit kända för en klarsynt bedömare, påverkat dennes ställningstagande.84 När det 
kommer till väsentlighet vid revision anges i RS att revisorn ska beakta väsentlighet och dess 
samband med revisionsrisk när revisionen genomförs och vid bestämmandet av gransknings-
åtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden samt vid bedömning av effekten av 
felaktiga uppgifter.85 
 
Granskningsplanen utgör sedan grunden för det mer detaljerade arbetsprogrammet vilket är 
en instruktion för vilka granskningsmetoder och granskningsåtgärder som ska tillämpas i det 
enskilda uppdraget. Granskningsmetoderna vilka finns är granskning av intern kontroll och 
substansgranskning. Med granskning av intern kontroll avses att granska att företagets orga-
nisation och rutiner är upplagda så att de förhindrar fel i redovisningen och därmed förluster 
för bolaget. Substansgranskning däremot är en direkt granskning av redovisningen för att 
kontrollera vad som ligger bakom balans- och resultatposter. En kombination av dessa 
metoder väljs för att på effektivast sätt nå revisionens mål: att skaffa sig ett gott underlag för 
uttalandet i revisionsberättelsen.86 I mindre bolag är det av extra betydelse att revisorn skaffar 
sig kännedom om bolagets hela verksamhet för att säkerställa att företagsledaren aktivt sköter 
redovisning, medelsförvaltning och kontroller. Då små bolag ofta saknar intern kontroll sub-
stansgranskas i stor utsträckning dessa bolag för att kontrollera att transaktioner redovisas 
rätt.87  

                                                
80 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 536. 
81 FAR Förlag AB, (1992), s. 8 & FAR Förlag AB, (2001), s. 15. 
82 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 535f. 
83 FAR Förlag AB, (2001), s. 19 & FAR Förlag AB, (1992), s. 8f. 
84 FAR Förlag AB, (1992), s. 12 & FAR Förlag AB, (2001), s. 16f. 
85 FAR:s Revisionskommitté, �RS 320 Väsentlighet vid revision�, s. 352f. 
86 FAR Förlag AB, (1992), s. 9 & FAR Förlag AB, (2001), s. 19-25. 
87 FAR Förlag AB, (2001), s. 44 & FAR:s Rev.kom., �RevU 1005 De sär. ö.väg. vid rev. av små ftg.�, s. 539. 
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3.2.3 Intern kontroll för en säker och effektiv organisation 

Den interna kontrollen ska hjälpa bolaget att utnyttja resurser effektivt, skydda tillgångarna 
samt ge korrekt ekonomisk rapportering och säkerställa att bolaget följer lagar och regler. 
Centralt i en god intern kontroll är att ansvars- och arbetsfördelningen fungerar bra och är väl 
genomtänkt.88 Den interna kontrollen ska därmed verka för att, både oavsiktliga och avsikt-
liga, fel och brister inte uppstår i arbetet inom företaget.89 Det är därmed ett medel för 
företagsledningens kontroll av verksamheten och medlet är integrerat i styrningen av 
verksamheten vilket gör att det är en process som med rimlig säkerhet påverkar hur företags-
ledningen och personalen agerar.90 Med andra ord kan sägas att intern kontroll byggs upp 
genom en god organisation och genom goda rutiner. Bra intern kontroll ska förhindra att 
oegentligheter och fel påverkar beslutsfattandet och i det långa loppet leder till förluster för 
bolaget.91  
 
I RS tydliggörs att begreppet risk har flera betydelser. Främst avses risken för att revisorn ska 
göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen, den så kallade revisionsrisken. Revisions-
risken utgörs av tre komponenter, inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk och beror på 
felaktigheter i bolagets redovisning och förvaltning. Med inneboende risk avses benägenheten 
hos ett saldo eller transaktion att innehålla en felaktig uppgift som kan vara väsentlig. 
Kontrollrisk innebär att ett väsentligt fel inte förhindras eller upptäcks och rättas i tid via 
redovisningssystem och system för intern kontroll. Upptäcksrisken är däremot risken för att 
revisorns substansgranskningsåtgärder inte upptäcker ett väsentligt fel.92 För att minska 
revisionsrisken kan dock en mer utförlig revision göras i bolag där denna risk bedöms som 
hög.93 I RS anges att revisorn ska skaffa sig tillräcklig förståelse för redovisningssystem och 
intern kontroll i klientens verksamhet för att utifrån sitt professionella omdöme bedöma 
revisionsrisken och genom detta utforma granskningsåtgärder vilka säkerställer att risken 
minskar till en nivå som är godtagbart låg.94 I små företag bedöms den inneboende risken ofta 
som hög åtminstone beträffande vissa räkenskapspåståenden och detta ger en direkt inverkan 
på substansgranskningen beroende bland annat på koncentrationen av ägande och kontroll. 
Kontrollrisken i ett mindre bolag är beroende av kontrollmiljön och revisorn får granska 
ägaren eller ledningen i syfte att bedöma kontrollrisken. Upptäcksrisken beror av bedömning-
arna av inneboende risk och kontrollrisk och utifrån detta bedöms vilka substansgransknings-
åtgärder som är nödvändiga för att införskaffa revisionsbevis som sänker risken till en 
godtagbart låg nivå.95 
 
När det kommer till revision i en datoriserad informationssystemmiljö anges i RS att revisorn 
ska beakta hur en datoriserad informationssystemmiljö kan påverka revisionen och därför 
måste revisorn ha tillräcklig kunskap om datoriserade informationssystem. Har inte revisorn 
tillräckliga kunskaper kan en specialist anlitas.96 Kassaregistret är en del av den datoriserade 
informationssystemmiljön och därför redogörs för kassaregister i avsnitt 3.4. 
 
                                                
88 FAR Förlag AB, (2000), s. 7f. 
89 FAR Förlag AB, (2000), s. 7 & FAR Förlag AB, (1992), s. 12f. 
90 FAR Förlag AB, (2000), s. 8 & FAR:s Revisionskommitté, �RS 400 Riskbedöm. och intern kontroll�, s. 456. 
91 FAR Förlag AB, (2000), s. 7 & FAR Förlag AB, (1992), s. 12f. 
92 FAR:s Revisionskommitté, �RS 400 Riskbedömning och intern kontroll�, s. 356. 
93 FAR Förlag AB, (1992), s. 12 & FAR Förlag AB, (2001), s. 17.  
94 FAR:s Revisionskommitté, � RS 400 Riskbedömning och intern kontroll�, s. 356. 
95 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 537f. 
96 FAR:s Revisionskommitté, � RS 201 Revision i en datoriserad informationssystemmiljö�, s. 365. 
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3.2.4 Revisionsbevis för betryggande slutsatser 

För att kunna dra betryggande slutsatser att basera revisionsberättelsen på krävs att revisorn 
skaffar sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Revisionsbevisen införskaffas 
lämpligen genom en kombination av granskning av kontroller, det vill säga granskning av 
intern kontroll, och substansgranskning. Revisionsbevis från substansgranskningen baseras på 
räkenskapspåståendena existens, rättigheter och förpliktelser, inträffande, fullständighet, 
värdering, mätning samt presentation och upplysning. Med existens menas att posten 
existerar, inträffande att händelsen ägt rum ett visst datum, fullständighet att alla tillgångar, 
skulder och transaktioner är bokförda, värdering att allt är värderat enligt lag och god 
redovisningssed, mätning att en post är bokförd till rätt belopp och period och avslutningsvis 
presentation och upplysning att en post är upplyst om, klassificerad och beskriven enligt lag 
och god redovisningssed. Revisionsbevisen påverkas av varifrån de kommer, internt eller 
externt men även av dessas karaktär, muntligt eller skriftligt. För att införskaffa revisionsbevis 
kan revisorn använda sig av olika granskningsåtgärder: inspektion, observation, förfrågan och 
bekräftelse, beräkning och analytisk granskning. Först kan inspektion användas och med det 
menas att bokföringsposter, dokument eller materiella tillgångar granskas. Med observation 
menas att en process eller åtgärd som utförs av andra betraktas. Förfrågan och bekräftelse 
avser när information söks hos personer inom eller utom företaget i syfte att ge revisorn 
information som inte tidigare hades för att stödja tidigare information. Med beräkning menas 
att kontrollera källdokuments beräkningar eller att utföra fristående beräkningar och med 
analytisk granskning avses att analysera betydelsefulla nyckeltal och trender samt att följa 
upp och undersöka fluktuationer och förhållanden som inte stämmer överens med annan 
relevant information.97 Särskilda tydliggöranden angående analytisk granskning finns i RS och 
där anges att revisorn ska använda sig av analytisk granskning vid planeringen av revisionen 
och i samband med det slutgiltiga ställningstagandet.98  
 
I ett litet bolag kan revisionsbevis inhämtas enbart genom substansgranskning om arbetsför-
delningen är begränsad och bevis för övervakande kontroll saknas. Två skäl finns för varför 
särskilda problem finns i små företag för att skaffa fram revisionsbevis om fullständighet. Det 
första är att ägaren eller företagsledaren har en dominerande ställning och därigenom kan 
undanhålla vissa transaktioner och den andra är att företaget inte har några interna kontroller 
som ger dokumenterade bevis för att samtliga transaktioner redovisas. Revisorn behöver dock 
inte utgå från att redovisningen inte är fullständig. I många bolag finns numeriskt baserade 
system och kontrollerna kring dessa kan granskas för att säkerställa fullständighet. Om det då 
inte finns en intern kontroll att granska kring systemet kan substansgranskning göras 
exempelvis genom att jämföra bokförda belopp med framräknade belopp, sammanställa 
mängden köpta och sålda varor, analytisk granskning, extern bekräftelse eller en genomgång 
av transaktioner efter balansdagen. Analytisk granskning i små företag är vid planeringen 
begränsad då dessa företag inte alltid har periodisk ekonomisk information. I stället får då 
revisorn översiktligt gå igenom huvudboken och diskutera med ägaren eller företagsledaren.99 
 
Analytisk gransknings karaktär är att jämföra ekonomisk information med information som 
företaget lämnar genom att jämföra över tiden, mot budget, förväntningar, branschen med 
mera.100 

                                                
97 FAR:s Revisionskommitté, �RS 500 Revisionsbevis�, s. 373-376. 
98 FAR:s Revisionskommitté, �RS 520 Analytisk granskning�, s. 393. 
99 FAR:s Revisionskommitté, � RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 539-541. 
100 FAR:s Revisionskommitté, �RS 520 Analytisk granskning�, s. 393. 
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Syftet är att vara ett hjälpmedel för att planera revisionen, att användas som substans-
granskningsåtgärd när analytisk granskning är mer effektiv än detaljgranskning och som 
helhetskontroll av årsredovisningen i revisionens slutfas.101 Analytisk granskning som 
substansgranskningsmetod är ett kostnadseffektivt hjälpmedel och analyser som kan göras är 
exempelvis analys av löner utifrån antal anställda och nyckeltal. Dock påpekas att olika typer 
av analytisk granskning ger olika grad av säkerhet och exempelvis är en bruttovinstanalys en 
sämre beviskälla men kan användas i kombination med andra granskningsåtgärder.102 
 

3.2.5 Användning av andras arbeten 

Hur arbete utfört av annan revisor, internrevisor och av specialist ska användas finns riktlinjer 
om i RS.103 När det kommer till arbete utfört av en specialist ska revisorn skaffa tillräckliga 
och ändamålsenliga revisionsbevis för att tillgodose revisionens syfte. Revisorn måste även 
bedöma specialistens professionella kompetens och objektivitet. När revisorn avgör om 
anlitandet av en specialist är nödvändigt ska väsentligheten i posten, risken för felaktigheter 
med hänsyn till karaktär och komplexitet som den övervägda frågan har samt kvantiteten och 
kvaliteten på övriga revisionsbevis beaktas.104 
 

3.2.6 Slutsatser och rapportering utifrån en samlad bedömning 

Avslutningsvis finns regler om revisionsberättelsens utformning och andra dokument beskriv-
et i RS.105 Målet med den lagstadgade revisionen i Sverige är att en revisionsberättelse ska 
avlämnas. För att komma fram till avlämnandet av revisionsberättelsen ska revisorn granska 
årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning. Syftet med granskningen 
är att se om årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt ÅRL och 
därigenom ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning enligt god redovisningssed 
i Sverige. Det ingår även att granska om ansvarsfrihet kan beviljas företagsledningen.106 
 
Om revisorn inte har haft möjlighet att utforma och genomföra granskningsåtgärder för att 
inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis angående årsredovisningens full-
ständighet kan detta anses som en begränsning i revisionens inriktning och omfattning. 
Begränsningen kan leda till att revisorn uttalar sig med reservation eller avstår från att uttala 
sig om de möjliga effekterna av begränsningarna är så omfattande att det är omöjligt att ta 
ställning.107  

                                                
101 FAR:s Revisionskommitté, �RS 520 Analytisk granskning�, s. 393. 
102 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, 540f. 
103 FAR:s Revisionskommitté, �RS Revisionsstandard i Sverige�, s. 278. 
104 FAR:s Revisionskommitté, �RS 620 Användning av en specialist i revisionsarbetet�, s. 458f. 
105 FAR:s Revisionskommitté, �RS Revisionsstandard i Sverige�, s. 278. 
106 FAR:s Revisionskommitté, �RS 200 Mål och generella principer för en revision�, s. 300f. 
107 FAR:s Revisionskommitté, �RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag�, s. 543f. 
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3.3 Intäktsredovisning i restaurangbolag 

Bokföringsskyldigheten innebär att ett företag löpande ska bokföra alla affärshändelser, se till 
att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, spara systemdokumentation och behand-
lingshistorik och bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system 
som behövs för att presentera räkenskapsinformationen. Vidare säger BFL att bokförings-
skyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.108 Med 
god redovisningssed avses en rättslig standard grundad på lag, praxis och rekommendationer 
och innebär en skyldighet att följa lagar, de redovisningsprinciper lagen anger samt de 
allmänna råd och rekommendationer som det normgivande organet Bokföringsnämnden 
(BFN) publicerar.109  I alkohollagen finns även bestämmelser om att bokföring i en rörelse 
som har serveringstillstånd ska vara utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.110 
Affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske och ska presenteras i registreringsordning 
(grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Genom att bokföra på detta 
sätt ska det möjliggöra kontroll av fullständighet i bokföringen samt möjliggöra att verksam-
hetens förlopp, ställning och resultat kan överblickas. Enligt BFL ska kontanta in- och 
utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag.111 Som kontanta transaktioner räknas 
betalningar med sedlar, mynt, checkar, postväxlar och andra betalningsanvisningar som 
omedelbart kan omsättas i pengar, dock inte betalningar med kontokort.112  
 
För varje affärsändelse ska det finnas en verifikation, med uppgift om när den har gjorts, när 
affärshändelsen inträffat, vad affärshändelsen avser, belopp och berörd motpart. Uppgifter kan 
dock utelämnas om det är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i verifikationen och 
då ett utelämnande inte strider mot god redovisningssed.113 Om ett företag har flera likartade 
affärshändelser får de dokumenteras genom en gemensam verifikation och vid försäljning av 
varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning 
dokumenteras genom en gemensam verifikation, om det skulle vara förenat med svårigheter 
att upprätta verifikationer för de enskilda affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen 
får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger 
summan av mottagna betalningar.114 Behov av gemensam verifikation vid kontantförsäljning 
kan uppkomma och då får företaget använda gemensam verifikation för inbetalningar under 
en dag vid kontant försäljning av varor och tjänster. Den gemensamma verifikationen utgörs i 
detta fall av kontrollremsa från kassaapparat, kassarapport eller annan handling som anger 
summan av erhållna betalningar. Enligt god redovisningssed får endast gemensam verifika-
tion användas om115 inte enskild verifikation kan upprättas utan svårighet, kundkretsen är i 
huvudsak anonym, kunderna köper för enskilt bruk och då affärshändelserna avser mindre 
belopp.116 

                                                
108 4 kap. 2 § BFL & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 109f. 
109 FAR, (2005), �FAR:s Vägledning: Om årsredovisning i aktiebolag�, s. 1371f. 
110  8 kap. 5a § Alkohollagen & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 73. 
111 5 kap. 1-2 § BFL & FAR Förlag AB, (2000), s. 14. 
112 BFN, (2001), s. 426. 
113 5 kap. 6-8 § BFL & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 110. 
114 5 kap. 6 § BFL & BFN, �BFN R 2 Gemensam verifikation�, punkten 1-2, s. 457. 
115 BFN, �BFN R 2 Gemensam verifikation�, s. 458 & Dahlqvist, A-L. & Elofsson, S., (2005), s. 45f. 
116 BFN, �BFN R 2 Gemensam verifikation�, s. 458 & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 110. 
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I mindre företag vilka använder en eller ett fåtal kassaapparater ska den gemensamma 
verifikationen bestå av kontrollremsor och tömningskvitton från samtliga kassaapparater. I 
bolag som använder ett flertal kassaapparater får den gemensamma verifikationen bestå av en, 
för alla kassor gemensam, kassarapport som har bifogats ett tömningskvitto för varje kassa-
register. I detta fall utgör kontrollremsa från kassaapparaten inte räkenskapsmaterial. Dock 
gäller som krav för att kontrollremsan ska kunna ersättas av kassarapporten att företaget har 
ett väl fungerande system för intern kontroll av att kassarapporten överensstämmer med 
kontrollremsorna.117 Använder ett företag inte kassaapparat ska den gemensamma verifika-
tionen utgöras av en kassarapport per kassa. I rapporten ska anges vilken dag den avser, på 
vilken eller vilka orter försäljningen skett samt summan av dagens inbetalningar. Upprättaren 
av rapporten ska underteckna den samt ange ort och datum för undertecknandet. Dessa krav 
ska även uppfyllas av företag vilka använder kassaapparat och som upprättar kassarapport.118 
 

3.4 Kassaregister i restaurangbolag 

I de flesta kontantbranscher använder företagen kassaregister för hantering av sin kontant-
försäljning till konsumenter. Ett bruk av kassaregister har vuxit fram trots119 att inget krav 
funnits i BFL om att bokföringsskyldiga ska använda kassaregister för att dokumentera 
kontantförsäljning. Detta då dessa regler funnits i andra lagar för vissa branscher. För 
restauranger med serveringstillstånd gäller enligt alkohollagen att all försäljning ska regi-
streras i kassaregister.120 Även föreskrifter från Statens folkhälsoinstitut (FHI) kräver att all 
försäljning i restauranger med serveringstillstånd ska registreras i kassaregister.121 Alkohol-
lagen reglerar även att i restaurangbolag med serveringstillstånd ska kvitto alltid printas ut 
och erbjudas kunden.122 I FHI:s föreskrifter används flera termer så som kassaregister, 
löpnummer, kontrollremsa och journalminne, varuslag samt X- och Z-utslag. Kassaregister är 
ett samlingsnamn för kassaapparater och kassasystem. Med löpnummer avses en obruten 
nummerserie som löper stigande och med kontrollremsa menas den pappersremsa där 
dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret sker i pappersform.123 Den löper 
parallellt med kvittorullen för kundens kvitto och registrerar all, i programmeringen vald, 
löpande information till exempel nyckelns läge, löpnummer, artiklar, belopp med mera.124 Den 
elektroniska motsvarigheten är journalminne.125 Med Z-utslag avses en sammanställning i 
rapportform av de registreringar som skett efter förra Z-utslaget, detta kallas även för 
tömningskvitto126 och nollställer kassaregistret.127 Avslutningsvis avses med X-utslag den 
sammanställning i rapportform av de registreringar som skett efter förra Z-utslaget och detta 
kallas även avläsningskvitto.128 X-utslag nollställer inte kassaregistret.129 

                                                
117 BFN, �BFN R 2 Gemensam verifikation�, s. 459 & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 110f. 
118 BFN, �BFN R 2 Gemensam verifikation�, s. 459 & Dahlqvist, A-L. & Elofsson, S., (2005), s. 45f. 
119 BFN, (2004), s. 489.  
120 BFN, (2004), s. 488f & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 73. 
121 FHI, (2003) & 2004 års skattekontrollutredning, s. 73. 
122 8 kap. 5a § Alkohollagen & 2004 års skattekontrollutredning, s. 73. 
123  FHI, (2003), & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 74. 
124 Lundh, L., (2002), s. 4. 
125 FHI, (2003), & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 74. 
126 FHI, (2003), & Lundh, L., (2002), s. 4. 
127 FHI, (2003), & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 74. 
128 FHI, (2003), & Lundh, L., (2002), s. 4. 
129 FHI, (2003), & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 74. 
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Dessutom finns Grand Total vilken är en funktion som ackumulerar försäljning och som inte 
går att nollställa.130  
 
Enligt FHI ska kassaregister registrera aktuellt år, datum och klockslag, löpnummer för 
inslaget samt identitet för varje enskild kassaapparat. Dessa uppgifter ska inte kunna ändras 
utan ska registreras direkt på kontrollremsan eller i journalminnet. Vidare ska försäljnings-
beloppet registreras med momsen specificerad samt angivande av varuslag, övningsinslag, 
nollinslag, rättelser, krediteringar samt betalningssätt.131 Registret ska även kunna ge Z- och 
X-utslag samt kontrollremsa eller utskrift av journalminnet, som ska uppfylla ovan ställda 
krav, samt ska det kunna visa totala ackumulerade försäljningssumman, Grand Total, vilken 
inte ska gå att nollställa. För varje Z-utslag ska även anges ett löpnummer.132  
 
För kassaregister finns vanligtvis tre olika sorters nycklar. Dessa är kassörsnyckel, X-nyckel 
och Z-nyckel och de alla ger olika behörighet. Nycklar kan även ersättas av koder. Genom att 
använda nycklarna var för sig eller tillsammans kan olika lägen på kassaregistret ställas in, 
exempelvis övningsläge eller läge för returförsäljning eller programmering. I regel är kassa-
registren grundprogrammerade av generalagenten men återförsäljaren kan programmera 
kassaregistret efter kundens önskemål. Dagens moderna register kan programmeras på 
flertalet sätt, exempelvis kan information tas bort eller läggas till. Några exempel på vad som 
kan göras är att förhindra att vissa nycklar kan användas vid returregistrering, förhindra att 
returregistreringar kommer med på rapporter, utesluta datum och tid på kontrollremsan, 
utelämna tryck av Grand Total på rapporter, utelämna tryck av löpnummer på kontrollremsan, 
utelämna tryck av Z-nummer på tömningskvitto eller utelämna tryck av netto antal kunder.133  
 
BFN:s allmänna råd angående kassaregister ska tillämpas av alla bolag som är bokförings-
skyldiga enligt BFL och som använder ett kassaregister. Det allmänna rådet tydliggör att det 
kravet i BFL om systemdokumentation och behandlingshistorik gäller även för kassaregister. 
Med detta menas att bolaget ska ha systemdokumentation som beskriver hur kassaregistret 
fungerar och behandlingshistorik för de programmeringar och inställningar som görs i kassa-
registret. Dessa uppgifter utgör räkenskapsinformation.134 De företag som använder 
standardmodeller av kassaregister uppfyller kravet på systemdokumentation om de har kvar 
manualen som medföljer vid köpet av ett nytt kassaregister. Manualen ska innehålla en 
fullständig beskrivning över de möjligheter till inställningar som kan göras i kassaregistret.  

                                                
130 Lundh, L., (2002), s. 4 & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 74. 
131 FHI, (2003), & 2004 års skattekontrollutredning, (2005), s. 74. 
132 Ibid. 
133 Lundh, L., (2002), s. 5. 
134 BFN, (2004), s. 488. 
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4 Empiri 
 
Med empiri menas �erfarenhet som bas för kunskap�. I detta avsnitt redogörs därför för de 
erfarenheter som den empiriska undersökningen resulterat i. Först redogörs för samtalen med 
de fem kvalificerade revisorerna och efter det presenteras informationen från Revisorsam-
fundets seminarium, Revisorsamfundets checklista för kassaregister och för den vägledning 
de utarbetat. Sedan följer information från skatterevisor Gunnar Levin samt för den check-
lista SKV utarbetat för granskning av kassaregister.  
 
 
 
 
 

4.1 Kvalificerade revisorers syn på god revisionssed 

I det missivbrev, se Bilaga 1, respondenterna fick tillsammans med minicaset ombads de att 
förklara hur de skulle planera och genomföra en revision av det bifogade fiktiva företaget 
Restaurangbolaget AB. De bads att inrikta sig på revision av bolagets rutiner för kontanthant-
ering och kassarapportering samt revision för att säkerställa intäktsredovisningen samt att 
utförligt berätta om de granskningsmoment de skulle utföra för att vara säker på att ha iakt-
tagit god revisionssed. Eftersom minicaset visade sig vara överflödigt har det inte bifogats i 
uppsatsen utan valet att i stället endast utgå från missivbrevet har gjorts. Utöver missivbrevet 
hade några fördjupande frågor planerats inför samtalen, se Bilaga 2. 
 
De revisorer som ingått i studien är Evesäter, M. som är godkänd revisor och arbetar på Nexia 
Stockholm, Häfström, C. som är auktoriserad revisor och som arbetar på REVISORS-
POOLEN Matsson & Co AB och Selander-Sjöberg, I. som är godkänd revisor och också 
arbetar på REVISORSPOOLEN Matsson & Co AB. Vidare har godkänd revisor Randér, T. 
som arbetar på Bengt Randér Revisionsbyrå AB och Viklund, U. som är godkänd revisor och 
arbetar på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers deltagit i studien. Nedan kallas respondenterna 
för Revisor A-E för att hålla svaren konfidentiella. 
 

4.1.1 Revisor A  

För att granska intäktsredovisningen inleder Revisor A med att samtala med företagsled-
ningen och be dem informera om vilka rutiner bolaget har för sin försäljning. Frågor som hur 
många kassaapparater som finns, vilken typ de är, de anställdas utbildning i kassasystemet 
och vilka rutiner för insättning av kontanter som finns ska besvaras. Efter detta följs rutinerna 
upp med de anställda genom att se hur de arbetar. Detta ska sedan stämma överens med 
företagsledningens rutinbeskrivning för att den interna kontrollen ska kunna bedömas som 
god. Det är viktigt att revisorn bildar sig en uppfattning om hur kassaförsäljningen går till och 
hur företagsledningen säkerställer att kontantkassan hanteras korrekt. Om inte företags-
ledningens beskrivning överensstämmer med hur arbetet sköts i praktiken eller om andra 
osäkerheter upptäcks indikerar detta på att en mer omfattande granskningsinsats krävs för att 
kunna ta ställning till vilken risk det är att faktiska felaktigheter finns i redovisningen. 
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Efter att den interna kontrollen granskats upprättats ett internt dokument vilket fungerar som 
beslutsunderlag för hur granskningen ska genomföras. Respondenten förklarar att i dagens 
läge granskar revisorer till stor del analytiskt för att få en övergripande bild och därigenom 
kunna djupare granska de delar där det finns störst risk för fel.  
 
En form av analytisk granskning är att beräkna och granska bruttovinsten. Omsättningen bör 
inte fluktuera för mycket men även om omsättningen varierar mellan åren bör i alla fall 
bruttovinstprocenten ligga jämn. Respondenten menar att det är ett bättre mått att brutto-
vinstprocenten inte avviker för mycket från tidigare år än att den ligger över en viss procent-
sats. Dock får hänsyn tas till, när det gäller bedömningen om vilken bruttovinstprocent 
bolaget bör ha, vad det är för restaurang och vilken sorts mat de serverar men den bör ligga på 
femtio till sextio procent. Om bruttovinsten ligger under femtio procent finns en större risk för 
oklarheter och risker såsom att alla intäkter inte redovisas. Bruttovinstprocenten ska inte ses 
som ett precist mått utan mer som en indikation på hur det är ställt med redovisningen i 
bolaget. Respondenten menar att bruttovinsten kan ligga på en korrekt nivå utan att redovis-
ningen för den delen är fullständig. Har bolaget tagit bort intäkter kan även kostnader 
undanhållas och därigenom kan samma bruttovinst bibehållas och nyckeltalen se bra ut. Även 
förhållandet mellan kontant- och kontokortsförsäljning kontrolleras och kortförsäljningen 
följs upp mot insättningar från bolagets kontokortsföretag. Om en dag endast utgörs av att 
försäljning på kontokort gjorts bör revisorn bli uppmärksam och följa upp anledningen till 
detta.  
 
Vidare följer Revisor A även upp om kassan redovisas löpande. Kontroll av att kassasaldot 
inte varit negativt under året görs samt att kassasaldot inte fluktuerat för mycket. Vilket saldo 
som är rimligt för företaget att ha i kassan innan bolaget �bankar� måste bedömas utifrån 
bolagets omsättning, andelen försäljning mot kontanter samt hur kontanterna förvaras. 
Revisor A ser ingen risk i att inte banka för ofta så länge som bolaget har en bra rutin för att 
förvara kontanterna. 
 
Vid granskning av kassarapporter tycker Revisor A att det ska finnas möjlighet att kontrollera 
kontrollremsorna för att följa upp exakt vilken försäljning som har skett och se om det finns 
krediteringar, andelen kontant- och kortförsäljning, lådöppningar samt kassaapparatens identi-
fikation. Även en kontroll av nummerserien på underliggande rapporter till dagrapporten görs 
för att se att inget nummer saknas eller att inte nummerserien bytts ofta. Vidare granskas att 
bolaget slår ut rätt kvitto, det vill säga att det är ett Z-kvitto som ligger till grund för dag-
rapporten. Att endast en handskriven dagrapport finns upprättad är inget bokföringsallegat 
som är korrekt utan det måste finnas ett sammanställt utslag från kassaapparaten som vidare 
går att följa upp.  
 
Revisor A anser att ett besök hos klienten minst en gång om året ingår i uppdraget, inte minst 
för att bekanta sig med varandra. Det är viktigt att se verksamhen på plats om klienten har 
verksamhetslokaler på exempelvis det sätt som bolag med restaurangverksamhet har. Dock 
får revisorn ha på sig sina �revisorsglasögon� vid besöket och granska utifrån riskerna i upp-
draget. Antalet kassaapparater och kassarapporter följs upp samt om bolaget har flera kassa-
apparater kontrolleras att det är möjligt att via kvittot identifiera vilken apparat som avgett 
vilket kvitto. Möjligheterna för att manipulera apparaterna ses över och om det uppkommer 
indikationer på att systemen inte fungerar korrekt ska ställning tas till om bolaget har mani-
pulerat kassasystemet. För att kontrollera detta görs kontroller av kassaapparaterna där ex-
empelvis ett övningskvitto printas ut. Exempelvis slås då en försäljning in när kassaapparaten 
står i övningsläget och då ska det på kvittot som printas ut anges att det är ett övningskvitto. 
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Texten �övningskvitto� finns möjlighet att ändra för att i stället ange �Ha en trevlig dag!� och 
då denna typ av transaktion inte registreras på kontrollremsan undanhålls intäkten från försälj-
ningen utan att kunden märker någonting. En möjlighet är även att överhuvudtaget inte slå in 
försäljning på kassaapparaten utan arbeta med kassalådan öppen. 
 
Många möjligheter att manipulera systemet finns och dessa måste revisorer följa upp genom 
att exempelvis göra provslag på kassaapparaten. Dock menar Revisor A att svårigheten även 
ligger i att revisorskåren inte vet hur långt revisorer ska gå för att kontrollera kassaregistret. 
Genom RS ska revisorer ta ställning till, granska och säkerställa att bolagets 
informationssystemmiljö är korrekt och säker. Detta innebär i sin tur att revisorer måste 
definiera vad informationssystemmiljön är och informera företagsledningen om riskerna med 
denna miljö.  Då kassaredovisningen och kassaregistret kan vara en stor del av denna miljö 
kan respondenten tänka sig att anlita en specialist i granskningen, särskilt när klienterna har 
avancerade system.  
 
Respondenten förklarar att historiskt sett har revisorer inte fokuserat på att säkerställa att 
intäktsredovisningen är fullständig. Dock får de vrida det dithän nu. Övriga viktiga bitar som 
att granska skatter, löner, moms, att BFL efterlevs och så vidare är enkla åtgärder och att 
granska intäkterna är viktigt.  
 

4.1.2 Revisor B 

När Revisor B ska granska intäktsredovisningen granskas först kassarapporterna och Z-
numreringen. Numreringen ska komma i följd och inga nummer ska saknas. Finns glapp i 
nummerserien har företagsledningen fått förklara detta. Det är av stor vikt att följa upp vilka 
rutiner bolaget har för att sköta kassan. Frågor som hur stor växelkassa bolaget har normalt, 
vem som räknar kassan, om det är en eller två personer som räknar, hur dagskassarapporterna 
ser ut, om rapporterna signeras efter att kassan räknas, om dagskassarapporterna har både ett 
ingående och utgående kassasaldo, om detta kassasaldo följs upp och jämförs med bokföring-
en ställs till företagsledningen. Vidare granskars bruttovinstprocenten, den ska ligga i samma 
intervall som den har gjort tidigare år. Om bolaget redovisar intäkter och kostnader uppdelat 
på varugrupper såsom mat, vin och öl jämför Revisor B bruttovinstprocenten för varje varu-
grupp för sig. Dock är det inte alltid så att bolagen redovisar på detta sätt utan oftast finns 
endast en post för intäkter och en för kostnader och då jämförs bruttovinstprocenten mellan 
åren. Ibland jämförs även bruttovinstprocenten mot liknande bolag i samma område. Respon-
denten ser dock svårigheter med detta då alla bolag är olika, exempelvis har en restaurang 
med vin- och spritförsäljning högre bruttovinstprocent än vad en lunchrestaurang har då vin 
och sprit kan säljas med högre marginaler. 
 
Kassans saldo under året följer Revisor B upp genom kontoutdrag på kassakontot ur huvud-
boken. Genom detta kontrolleras att kassa inte legat på ett negativt saldo under året. Om 
Revisor B känner sig osäker på kassan och dess hantering kan en kontrollinventering av 
kassan göras. När det kommer till att banka kontantkassan menar Revisor B att det är svårt att 
säga när kassan ska anses ha en för hög behållning. Hur ofta bolaget bör banka beror på hur 
högt saldot är och på vilket sätt klienten förvarar kassabehållningen, det vill säga hur säkert är 
förvaringssättet? Vidare vad det gäller kontantkassan följs upp hur stor andel av försälj-
ningens som sker kontant och hur stor del som sker mot kontokort. 
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Respondenten menar att inom revisorsbranschen talas om att ungefär hälften av försäljningen 
bör ske mot kontant betalning och hälften mot betalning med kontokort. Dock får hänsyn tas 
till klientens kunder, om kunderna är mer eller mindre benägna att betala med kort.  
 
Revisor B brukar även kontrollera klienternas kassaregister. Vid granskning av detta kontroll-
eras vem som har behörighet till nyckeln och vilka lägen som finns. Kassaapparaten kan vara 
inställd på endast ett läge och endast vissa personer kan ha behörighet att använda nyckel. 
Exempelvis kan med vissa nycklar kassaapparaten ändras från försäljning till returläge. Efter 
att rutinen för nycklarna granskats kontrolleras kassaapparatens olika lägen för att se om det 
finns ett så kallat övningsläge. Provslag görs för att kontrollera hur kassaapparaten fungerar i 
övningsläget samt i returläget. Revisor B brukar även se över vem som står i kassan, företag-
aren själv eller de anställda? Även vem som räknar kassan kontrolleras, det är alltid en fördel 
om en tvåhandsprincip är rutinen. Dock menar Revisor B att det är svårt att komma till 
klienterna och kontrollera kassaapparaten. Trots att respondenten var hos sin klient under 
dagens lugnaste timmar fanns många kunder som skulle betjänas och kontrollerna med kassa-
apparaten blev ofta avbrutna. Kontrollerna försvåras även eftersom klienterna själva kan 
programmera om sina kassaregister och genom detta manipulera med intäkterna. Dock har 
respondenten pratat med en leverantör av kassaregister som menar att från och med nästa år 
kommer inte programmering med registren att vara möjliga att göra för köparen utan det 
måste leverantören göra. Dessutom ska de nya systemen för kassaregister bli certifierade och 
därigenom kommer registren att uppfylla de bestämmelser som finns. Respondenten tror att 
detta kanske leder till att leverantörerna i framtiden kommer att tillhandahålla specialister 
vilka kan hjälpa revisorerna.  
 
Revisor B anser att det viktigaste momentet i en revision av ett bolag med restaurangverksam-
het är att fastställa att intäktsredovisningen är fullständig då detta är den största risken i dessa 
typer av uppdrag. 
 

4.1.3 Revisor C 

Revisor C inleder granskningen med att kontrollera att korrekta underlag, verifikationer, för 
försäljningen finns i form av kassaredovisning. Enlig BFL ska verifikationskedjan kunna 
följas och redovisningen skall skötas löpande. Till exempel ska kontanta transaktioner bok-
föras senast påföljande arbetsdag. Att bokföring görs regelbundet är av stor vikt för att 
löpande kunna avläsa bolagets resultat och ställning. Detta följs upp genom stickprov av till 
exempel en slumpmässigt vald månad. I revisionen kan inte varje transaktion för hela räken-
skapsåret granskas utan ett urval görs.  För den slumpvis valda månaden granskas kassa-
kvitton för att se att det som går in ena dagen och vad som går ut nästa dag, för att se att inga 
egendomliga transaktioner finns. Vidare granskas att de likvida medel som finns bokförda 
existerar mot underlag från exempelvis bank och postgiro. Underlag granskas även för att se 
att bolagets namn finns med så att de inte avser något annat företag. 
 
Vad gäller kassahanteringen granskas att inte för mycket kontanter finns i kassan. Finns en 
hög behållning på kassakontot finns risk för att kontanterna inte existerar. I dessa fall finns 
brister i den interna kontrollen och detta bör företagsledningen ändra på genom att exempelvis 
införa rutiner om utförligare kassaredovisning. När det kommer till bankning av bolagets 
kontantkassa anser respondenten att det rimliga och mest logiska vore att bankning gjordes 
direkt. Dock anser många klienter att bankernas avgifter för bankning är höga och därför 
bankas kontanter mer sällan. 
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Att banka ofta gör att kassahanteringen är lättare att stämma av samtidigt som att det ger en 
högre grad av säkerhet att de kontanta medlen på kassakontot verkligen existerar. 
 
Revisor C granskar även bruttovinstprocenten men menar att det är ett trubbigt instrument 
vilket egentligen inte säger så mycket. Detta då bolaget kan göra inköp från leverantörer och 
sedan inte redovisa dessa inköp. Därigenom kan bruttovinstprocenten endast användas som en 
indikation på om någonting är allvarligt fel men till fullo går det inte allt förlita sig på den. 
Respondenten kan inte generellt säga vad en rimlig bruttovinst är utan det är olika från klient 
till klient. En annan relation i siffrorna som Revisor C granska är relationen mellan 
omsättning och löner. Utifrån omsättningen och bland annat restaurangens storlek bedöms hur 
mycket personal företaget behöver för att driva verksamheten. Denna bör stämma överens för 
att inte vara en indikation på att felaktigheter finns. 
 
Utifrån en bedömning av klientens rutiner bedöms hur mycket granskning av kontrollremsor-
na som är nödvändig. Görs bedömningen att god intern kontroll finns anser respondenten att 
en kontroll av Z-kvitton är nog. I de fall där bedömningen görs att kontrollremsorna bör 
kontrolleras granskas de för att se tidpunkter när transaktionerna skett, datum, antal låd-
öppningar och så vidare. Ett sätt att se om kontrollremsorna är fullständiga är att under året 
själv besöka restaurangen och sedan spara det kvitto som erhålls. Detta kvitto kan sedan vid 
revisionen följas upp mot kontrollremsan. Det ska då gå att återfinna transaktionen och 
beroende på om detta är möjligt ger det indikationer på om intäkter undanhålls eller ej. Att 
besöka restaurangen för att äta är även ett sätt att komma ut och träffa kunden. Revisor C 
förklarar att revisorn ska känna till klientens verksamhet. Ett besök är ett bra sätt att samla in 
information, exempelvis kan revisorn undersöka hur många anställda som arbetar vid det 
tillfälle revisorn är där. Detta kan sedan jämföras mot uppgiften i årsredovisningen om antal 
anställda och detta bör då stämma överens med de iakttagelser som gjorts. På besöket kan 
även en kontroll göras av hur många kassaapparater bolaget har. Att revisorn ska besöka 
klienten och kontrollera kassaapparaten är någonting som har förts på tal och detta förklarar 
respondenten beror på att det har upptäckts att kassaregister har manipulerats systematiskt. 
Revisor C anser det svårt att kontrollera klienters kassaregister och tror att hjälp av en 
specialist kan vara nödvändigt. Inom den byrå där respondenten arbetar finns en grupp som är 
specialiserade på riskhantering och där är hjälp för dessa typer av problem under bearbetning. 
Respondenten berättar även att SRS nu driver ett projekt för att ta fram en checklista för 
granskning av branscher med kontanthantering. Respondenten menar att det är en process 
som tar lite tid men att mycket kommer att hända på detta område den närmsta tiden. 
 
Respondenten anser att i bolag med restaurangverksamhet är det lika viktigt att fastställa att 
rätt kostnader finns redovisade som att rätt intäkter finns. De kostnader som följs upp är 
speciellt lönekostnader, skatter och även kostnader för inköp. Att rätt momssats används är 
även viktigt både för intäkter och kostnader och detta kontrolleras.  
 

4.1.4 Revisor D 

Revisor D inleder sin granskning med att kontrollera hur kassarapporterna ser ut. För en 
månad kontrolleras att Z-numren kommer i en följd och att ingen dag saknas. Finns felaktig-
heter eller oklarheter ombes klienten förklara orsaken till detta. Vidare granskas nyckeltal 
med främsta betoningen på att se om bruttovinsten är rimlig och att se utvecklingen jämfört 
med tidigare räkenskapsår.  
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En bruttovinstprocent på över sextio procent har respondenten informerats om på SRS:s 
intäktsseminarium är rimlig för restaurangföretag. Dock måste hänsyn tas till vilken inriktning 
restaurangen har på sin verksamhet då detta kan påverka bruttovinsten, exempelvis om 
restaurangen säljer på kunnig personal eller på att hålla låga priser. 
 
På SRS:s seminarium berördes även frågan om andelen försäljning mot kontanter och mot 
kontokort. Revisor D berättade att SRS förmedlade en idé om att ungefär femtio procent bör 
vara kontantförsäljning. Dock måste även här tas hänsyn till vilka kunder som besöker 
restaurangen. Revisor D menar att om det till största delen är �kontorsmänniskor� är 
respondentens uppfattning att andelen kortförsäljning bör vara över femtio procent och därav 
minskar andelen kontantförsäljning. 
 
Respondenten betonar även vikten av att följa kassasaldot för att se att behållningen är rimlig 
och att saldot emellanåt kommer ner till noll. Även utvecklingen av saldot på kassakontot 
kontrolleras, det ska inte ena dagen vara noll och andra dagen vara hundra tusen kronor. Att 
bolaget har kontroll över kassan anser Revisor D är väldigt viktigt. Det är dock svårt att säga 
hur mycket som är rimligt att bolaget har i kontanter innan de bör banka. Till stor del beror 
det på vilken sort av företag det är. Revisor D trycker även på att det är av vikt att bolagen 
bankar vid bokslutsdagen för att visa att behållningen i kassan existerar.  
 
Att någon gång om året besöka klienten anser respondenten nödvändigt, särskilt om bolaget 
bedöms vara ett högriskbolag. Revisor D brukar besöka sina klienter men menar att det beror 
på vilka klinterna är för att bedöma om ett oanmält besök är viktigt. Vid besök hos klienter i 
syfte att granska kassaapparaten har det framkommit att klienterna är dåligt informerade om 
hur kassaregistret fungerar då dessa ofta är avancerade. Att granska kassaapparaten, dess 
rapporter och manualen tror Revisor D kommer att bli en viktig granskningsåtgärd framöver. 
Viktigt är även att bolagen har behandlingshistorik, detta är ett problem idag då det saknas i 
allt för många bolag. Revisorerna kan då fråga leverantören av kassasystemet vad som är 
möjligt att göra i systemet men respondenten anser inte att detta är tillräckligt. Dessutom är 
det ett problem att fråga leverantörerna då dessa i vissa fall hjälpt bolagen att manipulera 
kassaregistret. I bolag med mer avancerade kassaregister kan det vara aktuellt att anlita en 
specialist. Men som det är i dagsläget börjar Revisor D med att efterfråga informationen från 
leverantören då �de i alla fall är mer specialister än vad vi är�. Det är svårt att hitta personer 
som är specialister på kassaregister då det är ett relativt nyuppdagat problem. Men nu när 
leverantörerna blir tvingade att ta fram nya register enligt de nya bestämmelserna så tror 
Revisor D att fristående specialister kommer att finnas på marknaden om några år. 
 
Respondenten menar att det hos klienter med restaurangverksamhet är viktigast att fastsälla 
intäktsredovisningen och att det är där revisorer måste lägga ner mest tid. 
 

4.1.5 Revisor E 

För att fastställa intäkterna inleder Revisor E revisionen med att analysera bruttovinsten och 
titta på hur siffrorna för bruttovinsten och hur siffrorna för andelen personalkostnader ligger 
mot branschen. Respondenten förklarar att i många företag kan direkt konstateras att brutto-
vinsten ligger lågt men även i de fall bruttovinstprocenten är bra betyder det inte att bolagets 
redovisning är korrekt i alla fall. Om företaget undanhåller intäkter så kan även kostnader 
undanhållas och bruttovinstprocenten blir på så sätt rimlig. 
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Om särredovisning har gjorts på olika konton i bokföringen för olika varugrupper som 
exempelvis mat, vin och öl beräknar Revisor E bruttovinst per varugrupp vilket sedan följs 
upp mot branschtal eller mot det genomsnittspris som vissa modernare kassaapparater kan 
beräkna. Genomsnittspriset bör då avspegla ett marknadspris och inte ligga markant under 
detta då det då kan tyda på felaktigheter i intäktsredovisningen. 
 
Revisor E anser det svårt att säga generellt hur hög bruttovinsten bör vara, detta varierar 
mellan olika sorters restauranger och var restaurangen är belägen. Respondenten berättar dock 
att det finns en undersökning gjord av Svenska Hotell- & Restaurangföretagare (SHR) där 
bruttovinster har jämförts och utifrån den undersökningen bör bruttovinsten ligga på över 
sextio procent. Det är även det tal som respondenten anser rimligt, men gärna får 
bruttovinsten ligga högre. En bruttovinstprocent på under femtio procent anser dock Revisor 
E är för lågt om inte några särskilda omständigheter finns vilka bolaget kan redogöra för. För 
att följa upp om intäkterna och kostnaderna är rimliga följs även upp att ett rimligt antal 
anställda finns i bolaget. Är det för få anställda, och därmed för låga kostnader för personal 
kan detta tyda på att företagets samtliga intäkter och kostnader inte har redovisats. 
 
Revisor E efterfrågar även rutinbeskrivningar över hur kassan hanteras. Frågor som vem som 
står i kassan, vem som är ansvarig för att räkna kassan och så vidare ska besvaras av företags-
ledningen då det är de som är ansvariga för att bygga upp en god intern kontroll. Rutinbe-
skrivningarna efterfrågas för att granskning av att samtliga rutiner kring kassan fungerar ska 
möjliggöras. Efter detta efterfrågar, och läser, Revisor E systemdokumentation och behand-
lingshistorik. Trots att detta enligt lag skall finnas saknas det i nästintill alla bolag och kan 
vara svårt att få fram då många program inte kan skriva ut en rapport över behandlings-
historik.  
 
Fortsättningsvis tittar respondenten i bokföringen. Det första steget är, att för en månad med 
stor omsättning, kontrollera vilka underlag som finns för försäljningen. Detta bör vara dag-
rapporter eller Z-remsor. På Z-remsorna kontrolleras att nummerserien inte är bruten och att 
det genom detta kan saknas underlag från någon dag. På dagrapporterna kontrolleras även att 
bolagets firma, adress etcetera finns angivet för att säkerställa att rapporterna hör till bolaget. 
Efter detta granskas kontrollremsorna för att se att dessa stämmer mot dagrapporten.  
 
Granskning av kontrollremsor anser Revisor E är en viktig del då dessa innehåller mycket 
information. Exempelvis kontrolleras antalet lådöppningar, nollslag, returer samt hur försälj-
ningen är fördelad över dagen. Dock får kostnaderna för kontrollen inte överstiga nyttan och i 
större restaurangbolag är det tidsödande att granska och summera kontrollremsorna. Dock får 
väsentligheten för denna granskning bedömas utifrån risken i uppdraget. Granskningen 
planeras även utifrån om bolaget har ett kassaregister med eller utan elektroniskt minne samt 
vilken grad av intern kontroll bolaget har. Är den interna kontrollen god kan detaljgranskning-
en minskas i omfattning. Utifrån dagrapporten och kassaremsorna kan även andelen betal-
ningar och försäljning med kontanter och kontokort jämföras, det är en granskningsåtgärd 
som respondenten alltid utför. Andelen bör ligga inom samma intervall mellan dagarna. Har 
endast kortförsäljning ägt rum en dag kan detta tyda på felaktigheter i redovisningen av 
intäkter. Viktigt att följa upp är även bolagets rutiner för bankning av kontantkassan. Vad 
gäller kontantkassan så granskas alltid hur kassasaldot löpt under året och att saldot inte ligger 
för högt innan bolaget bankar kontantkassan. Vilket belopp som anses som för mycket måste 
dock beslutas med hänsyn till bolagets omsättning och möjligheter till förvaring av kontanter. 
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En annan åtgärd som Revisor E ibland använder sig av för att kontrollera intäkterna är att låta 
en revisorsassistent besöka klienten och exempelvis räkna antalet lunchgäster. Assistenten får 
då uppskatta antalet gäster en genomsnittlig dag. Genom denna uppskattning kan intäkterna 
beräknas på årsbasis och sedan kontrolleras så att de redovisade intäkterna stämmer ungefär 
mot beräknat belopp.  
 
Revisor E kontrollerar även ibland klienternas kassaapparater. Inledningsvis hålls då ett 
samtal med företagsledningen i syfte att kontrollera hur mycket de kan om kassaapparaten 
samt att be dem visa hur den fungerar. Sedan görs provinslag på apparaten för att se hur den 
är programmerad. Exempelvis slås en försäljning först in och sedan görs en retur på samma 
försäljning. Även en kopia på senaste försäljning görs och efter detta kontrolleras att det 
framgår på kvittot att det är en kvittokopia. Finns de inte med kan kassaregistret vara mani-
pulerat. Respondenten förklarar att ett vanligt sätt att undanhålla intäkter är att på kassa-
apparaten trycka ut en kopia på senast inslagna kvitto. Genom detta registreras endast den 
första lunchgästen varje dag och övriga lunchgästers inköp ser endast ut som en vanlig 
försäljning fast endast en kopia på senaste kvittot printas ut. Kvittokopian ser exakt ut för 
kunden som det är en försäljning som har skett, de får ett kvitto och lämnar pengar till 
personalen i kassan. Men köpet registreras inte på kontrollremsan eller i journalminnet i och 
med att det är en kopia på senast registrerade transaktion. Revisor E berättar även att det 
också är vanligt att företagen använder kassaapparaten i det läge som kallas för övningsläget. 
Inte heller då registreras transaktioner på kontrollremsan eller i journalminnet. Vidare är det 
även av betydelse vilken sorts kassaapparat bolaget har. Har kassaapparaten elektroniskt 
minne finns större risk för manipulerade kontrollremsor och dagrapporter än om apparaten 
inte har elektroniskt minne då kassaregistret direkt registrerar transaktioner på kontroll-
remsan. Denna information erhålls dock i samband med systemdokumentationen. 
 
Vad gäller anlitandet av en specialist för att granska kassaregister tror respondenten att det 
kan vara svårt att hitta personer har kunskap och vilja att hjälpa till. I dagsläget är det leveran-
törerna av kassasystem som känner till dem bäst men erfarenheten av leverantörerna är att de 
inte vill hjälpa till. På revisionsbyrån där Revisor E arbetar har de dock övervägt att anlita en 
specialist för detta men att hitta någon som är duktig på kassaregister är svårt.  
 
Att fastställa intäkterna anser Revisor E vara det viktigaste momentet i bolag med restaurang-
verksamhet. Detta då balansräkningen oftast inte har många eller svårreviderade poster. Dock 
poängterar respondenten att utöver intäkterna är även personalkostnader intressanta men att 
det är främst på intäktsredovisningen som granskningen fokuseras.  
 

4.2 Revisorsamfundets intäkts- och kassaregistergranskning 

SRS har under hösten 2005 arrangerat en serie seminarier på ämnet intäktsredovisning vilka 
benämnts Intäkter � Redovisning och revision i praktiken och vilka har presenterats av Martin 
Johansson. Jag gavs möjligheten att delta på seminariet i Stockholm 9 december 2005 och 
nedan presenteras den information som erhållits.  
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4.2.1 Revisorsamfundet SRS:s seminarium 

Martin Johansson är VD för Revisorssamfundet SRS och har under hösten år 2005 hållit 
cirka tjugo seminarier på temat redovisning och revision av intäkter.  
 
På seminariet togs flera aktuella ämnesområden upp men fokus låg på redovisning och 
revision av intäkter och ur seminariets information har redogjorts för information som är 
väsentlig för denna uppsats.  

Redovisning � kassaregister 
När Martin Johansson talar om de villkor som finns för att gemensam verifikation ska få 
användas tillägger han att många bolag använder sig av gemensam verifikation trots att de 
egentligen inte uppfyller kraven. Martin Johansson förklarar att enligt BFN kan i fåmansbolag 
i princip inte den interna kontrollen beskrivas som god. I praktiken kan dock god intern 
kontroll förekomma men det är inte regeln. Slutsatsen som dras utifrån detta är att i små bolag 
ska kontrollremsan eller journalminnet sparas. I de fall där kassaapparat finns men inte 
används kan en kassarapport upprättas och användas i bokföringen så länge kassarapporten 
bedöms som tillförlitlig. Vidare diskuterades systemdokumentation och behandlingshistorik. 
Behandlingshistoriken behövs vid revision då det inte är tillräckligt med endast en dagsbild av 
systemet, förändringarna måste granskas.  Martin Johansson menar att behandlingshistorik 
finns i vissa bolag men är ytterst sällsynt, upp till 99 procent av bolagen saknar detta vilket 
gör att samtliga dessa inte efterlever reglerna i BFL.  
 
Vidare redogjordes för kassaregister. Elektronisk lagring, journalminne, är det normala på 
moderna kassaregister och två olika typer av elektroniska lagringar finns, ROM-baserade och 
PC-baserade. Skillnaden i dessa är kapaciteten i lagringen. Ett ROM-baserat minne kan lagra 
upp till ett par dagars registreringar och sedan skrivs informationen över med nyare informa-
tion. Ett PC-baserat system har högre kapacitet. Nyckellägen är det viktigt att granska vid 
revision då dessa kan manipuleras och de nycklar som används kan vara allt ifrån traditionella 
nycklar till kort eller koder. Några exempel på vilka nyckellägen som används i kassaregister 
är dessa: 
 

0 stängd kassa  
REG registreringsläge, detta är det normala arbetsläget  
X avläsning av total, utskrift av rapporter 
XX ackumulerade totaler 
Z avläsning och nollställning av dagstotal 
RF returförsäljning  
Ö övningsläge, ingen registrering görs på kontrollremsan 
P programmering 
ZZ nollställning för en längre period 

 
I 0-läget är kassan avstängd och i REG-läget påslagen. I RF-läget kan delar av försäljningen 
�backas�, detta bör dock framgå på kontrollremsan. Ö-läget är ett läge för träning, exempelvis 
för upplärning av personal. Dessa inslag ska synas på kontrollremsan men visar då inga 
belopp. Lägena Ö och RF är de två vanligaste att använda för att missbruka kassaregister. 
Programmering av kassaregistret utförs i regel av återförsäljaren men kan enligt Martin 
Johansson utan problem genomföras av lekmän. 
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Han menar även att PC-baserade register är särskilt lätta att manipulera, speciella 
programvaror finns som kan användas för att direkt redigera intäkterna. Eftersom det är 
förhållandevis lätt att manipulera kontrollremsor och journalminnen menar Martin Johansson 
att dessa inte är tillförlitliga revisionsbevis.  

Revision av intäkter 
Utgångspunkterna för granskning av intäkter är att det är en väsentlig post med hög risk då 
det är svårt att bygga upp tillförlitliga system för intern kontroll i små bolag. Det är särskilda 
problem med att säkerställa fullständigheten i redovisningen i små bolag då företagsledarens 
ställning är dominerande samtidigt som det är svårt att bygga upp ett system för intern 
kontroll. 
 
För att granska fullständigheten får då revisorn använda sig av substansgranskning samt 
verifiera att tillförlitliga rutiner för intern kontroll finns. Att substansgranska fullständigheten 
kan göras genom:  
 

o analytisk granskning vilket är en effektiv metod 
o avstämning mot sidoordnade system 
o att införskaffa externa bekräftelser 
o att följa transaktionskedjan med fokus på kreditfakturor 
o att granska underlag exempelvis behandlingshistorik 
o att använda sig av granskningen gjord på andra poster 

 
Revisorn ska revidera utifrån att intäkterna är en väsentlig post med hög risk för fel. 
Revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ska införskaffas angående rutinerna 
kring kassaredovisningen och kassaregistret. Detta görs genom analytisk granskning i 
kombination med substansgranskning men med fokus på analytisk granskning av kassa-
registret. Användningen av kassaregister är utbrett och kassaregistren behövs bland annat för 
företagets interna kontroll och för att det ger en bild av att bolaget är seriöst. Martin 
Johansson menar att det finns varningssignaler som tyder på att allt inte är korrekt, 
exempelvis låg eller negativ bruttovinst, onormalt låga löner, kontokortsförsäljning 
dominerar, orimliga kassasaldon vilka antingen är höga eller negativa, avsaknad av 
kassabokföring, underlag för intäktsredovisningen sparas inte (det vill säga att kontrollremsan 
kastas) och att behandlingshistorik saknas. Om en eller flera av dessa varningssignaler finns 
bör granskningen utökas för att revisorn ska uppnå rimlig säkerhet. Orsaker till att dessa 
varningssignaler kan finnas är bland annat att nyckeln ställs i övningsläge och att 
transaktionen inte registreras, att en särskild kod finns eller att en tangent på kassaapparaten 
särskilt programmerats för svart försäljning. Att flera kvitton har samma löpnummer då det 
endast är kvittokopior, genom att kassaregistret är programmerat för att dölja intäkter genom 
att inslagna belopp inte summeras och genom möjlighet att i efterhand reducera intäkter till 
önskad nivå är även orsaker. Alternativet att inte använda kassaregistret finns även, detta är 
idag ett mindre problem och är �för amatörer�. Att bolag i efterhand krymper intäkterna är 
utbrett i restaurangbranschen och ger fördelen att bolaget �klarar� kontroller från SKV då inga 
manipulationer i kassaregistret kan upptäckas genom provslag. 
 
Kassaregistrets funktion ska kartläggas exempelvis genom observation och tester. Under 
löpande år kan funktionskontroller genomföras och rutiner för kontant- och kortförsäljning 
granskas. Viktigt att kontrollera är även hur kassaregistret är programmerat och det tydliggörs 
genom behandlingshistoriken. Vid behov får revisorn anlita en specialist, det är dock ingen 
normal granskningsåtgärd men kan motiveras i vissa fall. 
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Arbetsfördelning och rutinbeskrivningar för kassaregistret följs upp. Hur rutinerna är kring Z-
utslag exempelvis, vem som ansvarar för dem, kassaavstämning, insättningar och hur 
försäljning på kontokort, kuponger och kredit hanteras granskas. Revisorn ska även 
kontrollera kvitton för övningsläge och återköp. Flera provköp kan göras för att kontrollera 
kassaregistrets kvitton, Z-kvitto, löpnummer, antal kvittokopior och redovisning. Vidare bör 
personalens kompetens om kassaregistret kontrolleras samt försäljningsstatistiken och 
rutinerna för back-up granskas. Revisorn kan även följa upp om kassaregistret varit 
omprogrammerat, på service eller blivit utbytt. All denna granskning hjälper revisorn att 
skaffa sig en ögonblicksbild av verkligheten för att sedan utifrån detta göra en analys. 
 
Vad gäller kassaredovisningen ska rutiner verifieras för kontroller kring kassaredovisningen, 
hur försäljning i kassaregister som endast används vid försäljningstoppar hanteras samt hur 
kassa-, kontokort- och fakturaförsäljning hanteras. I de kontroller som finns ska tillförlitlig-
heten av kontrollerna granskas. Underlagen för kassaredovisningen ska ses över samt 
behandlingshistorik och systemdokumentation. Kassabehållningen granskas genom att vid 
stora kassabehållningar kontrollera om de likvida medlen existerar och om de är rätt klassi-
ficerade. Vid underskott undersöks orsaken till detta då det är en fysisk omöjlighet att kassan 
är negativ.  
 
Analytisk granskning kan göras av bruttovinst, relationen mellan kontant- och kontokorts-
försäljning, omsättningsberäkningar och nyckeltalsanalyser, endast fantasin begränsar. Martin 
Johansson menar dock att bruttovinstanalyser är ett trubbigt instrument. För att öka 
säkerheten kan i stället bruttovinst per varugrupp beräknas, stabila delbruttovinster kan 
identifieras, jämförelse över tiden kan göras och framför allt kan rimlighetskontroller göras 
genom andra analyser. Ett grovt mått på hur andelen kontant- och kontokortsförsäljning ska 
vara finns genom en utredning från Handels Utredningsinstitut. Den visar att andelen kontant-
försäljning, i grova mått, för restaurang är 47 procent. Detta är dock inget absolut tal utan får 
användas i kombination med andra analyser. Även omsättningen kan analyseras genom att 
granska inköp och påläggskalkyler. Nyckeltalsanalyser kan exempelvis göras och jämföras 
mot branschen eller för att se generella samband. Branschnyckeltal kan exempelvis vara 
omsättning i relation till lokalyta, antal arbetade timmar eller förbrukning av insatsvaror.  
 
Vid detaljgranskning kan revisorn ta hjälp av externa bekräftelser samt detaljgranska 
tömningskvittons tillförlitlighet. Detta görs genom att kontrollera att summor överförs och 
summeras korrekt, genom stickprov, genom kontroll av obrutna nummerserier, lådöppningar 
utan transaktioner och genom att följa en transaktionskedja från ett kvitto från tidigare gjort 
�provköp�. Detaljgranskning kan även göras av kontoanalyser i Excel samt genom efterfrågan 
av skriftliga bekräftelser. Vidare kan negativa kassor eller ovanligt höga behållningar 
analyseras och kassainventering göras. Om det är motiverat kan även en kontantberäkning av 
företagsledaren göras vilket kan förklara exempelvis aktieägartillskott.  
 
Erfarenheter som finns hittills är att kassaregister används men är lätta att manipulera och att 
detta sker i stor utsträckning. Det är även ett faktum att behandlingshistorik och systemdok-
umentation i stor utsträckning saknas i företagen och att revision av intäkter historiskt sett 
varit bristfällig trots att revisionen i övrigt hållit god standard. Slutsatsen Martin Johansson 
drar är att utförligare granskning av kontanthantering och kassaregister krävs för att höja 
kvaliteten på revisionen genom att risken för oegentligheter och fel minskas.  
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4.3.2 SRS:s checklista för granskning av kassaregister 

Jag kommer här att gå igenom den checklista som SRS Revisionskommitté hösten år 2005 har 
utarbetat och som finns bifogad i Bilaga 5. Syftet med checklistan är att vara ett hjälpmedel 
för revisorer vid granskningen av kontantbranscher, dock tydliggör SRS att detta endast är en 
första version vilken inte gör anspråk på att vara heltäckande när det kommer till granskning i 
dessa branscher. Vidare poängteras i checklistan att samtliga frågor inte är aktuella i alla 
bolag och att hela listan inte behövs vid andra granskningstillfällen än det första. I checklistan 
finns även en ordlista som förklaring till vad som avses i checklistan.  
 
Inledningsvis tas frågor om grundläggande information om antal kassaregister, kassasystem 
och rutiner upp vilka kan ställas till bolaget innan besöket. Antalet kassaregister kan variera 
då det kan finnas kassaregister som endast används vid arbetstoppar, till exempel i julhandeln. 
Normalt sett har alla kassaregister en identitetsbeteckning vilken även framgår på kassaregist-
rets kontrollremsa, Z-rapport och andra rapporter. Restauranger med utskänkningstillstånd är 
även skyldiga att anmäla antal kassaregister och typ när de ansöker om serveringstillståndet 
och dessa dokument kan revisorn efterfråga kopior på för att använda som underlag i gransk-
ningen. Vad gäller kassaregistersystemen bör revisorn ta reda på om de är ROM- eller PC-
baserade samt om de är anslutna till datorer. Skillnaderna ligger i lagringskapaciteten där ett 
PC-baserat system är överlägset. I ROM-baserade system finns ungefär femton tusen rader för 
lagring i minnet. Den lagrade informationen kan skrivas ut via den vanliga kvittoskrivaren 
och motsvarar då en kontrollremsa. I PC-baserade system görs alla programmeringar i en 
dator. Om kassaregistret och datorn är sammankopplade behöver dock inte datorn vara 
kassaregistret utan informationen lagras då endast i hårddisken. I dessa fall är det viktigt att 
tydliggöra vilka enheter som ingår i nätverket, var informationen lagras, om det går att ta ut 
informationen i läsbart skick och om uppgifterna är spärrade mot ändringar. Detta är frågor 
som revisorn bör undersöka. De PC-baserade systemen är dyrare än de ROM-baserade men 
har fördelen att möjligheterna att följa upp verksamheten ökar. Systemdokumentation för 
kassaregistren ska efterfrågas och revisorn bör ta reda på om kassaregistret har programmerats 
för att anpassas efter företagets behov samt om dessa programmeringar finns dokumenterade. 
Frågor att följa upp i detta sammanhang är om olika artiklar eller artikelgrupper finns för 
registrering, hur momsen kodas samt om det finns en sammanställning över de rapporter som 
programmet kan producera. Vidare bör kontrolleras om kassaregistret kan producera behand-
lingshistorik.  
 
För rutinerna kring kassahanteringen ska revisorn följa upp om rutinbeskrivningar finns för 
kedjan �från programmering av kassaregister till bokföring�. Frågor som hur många personer 
som är inblandade och vem som gör vad samt vilka interna kontrollfunktioner som finns bör 
följas upp. Om det är en eller flera personer som programmerar, handhar, räknar och stämmer 
av kassan kontrolleras samt vem som tar fram underlag eller dagsrapporter till bokföringen. 
Vem som sköter bokföringen är även en intressant fråga. 
 
Revisorn bör även följa upp om en skriftlig rutin för registrering i kassaregistret finns för de 
anställda. Rutinbeskrivningen bör behandla hur hantering av returer och minusinslag görs, hur 
vanligt förekommande dessa är samt hur kassalådan och kontanterna hanteras. Det är 
intressant att veta om kassalådan står öppen eller om den stängs mellan varje kund och 
därmed registrerar antal lådöppningar. Vidare kontrolleras kassadagsrapporten för att se om 
den upprättas med löpnummerförsedda tömningskvitton som underlag, om det finns skriftliga 
rutiner över hur dagstömningen ska ske och om kassainventeringar görs löpande. 
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Gällande rutiner över dagstömningen bör en fastslagen rutin finnas för hur kassadifferenser 
och felräkningar hanteras samt hur ofta detta förekommer och om den anställde får stå för 
differensen. Nycklarna till kassaregistret följs även upp genom att kontrollera om en 
förteckning finns och vem som innehar nycklar. Detta då olika nycklar ger olika behörighet 
att använda olika funktioner i kassaregistret. 
 
Då ovanstående frågor kan ställas innan besöket kontrolleras följande på plats. Inledningsvis 
görs en granskning av kassarutinerna genom att kontrollera om kontrollremsor eller journal-
minne finns och om så är fallet kontrolleras genom en identitetskontroll att dessa kommer från 
bolagets kassaregister. Det är vanligt att journalminnet har otillräcklig minneskapacitet och 
därigenom skriver över äldre information. Det är därför viktigt att denna information sparas 
genom antingen en back-up eller genom att utskrift av uppgifterna görs. Revisorn ska även 
kontrollera att kassaremsorna eller journalminnet arkiveras enligt gällande lag och rekommen-
dationer. När det kommer till kassaapparatens identitet ska kassaapparatens rapporter visa 
vilken apparat som producerat rapporten. Identitetsbeteckningen behöver inte finnas fysiskt 
på kassaapparaten utan endast på dess rapporter och genom att revisorn då jämför rapporter-
nas identitet med de kassaapparater som finns i företaget kan eventuell förekomst av extra 
eller utbytta kassaregister upptäckas.  
 
Granskning görs även av om kunden erbjuds kvitto. Om så är fallet kan detta tyda på att 
rutiner finns för att försäljning registreras i systemet men det är inte en garanti då manipula-
tion med kvittokopior och övningsläge i kombination med ändrad kvittotext förekommer. 
Även provinslag görs på kassaapparaten. Med provinslag menas att en försäljning görs med 
nyckeln i registreringsläge. Möjligheten att göra provköp styrs i regel av kassaregistrets 
centrallås eller kod men möjlighet att använda träningsnycklar kan finnas. Hur revisorn kan 
gå till väga framgår i kassaregistrets manual. Retur, övningsförsäljning och provköp görs för 
att sedan jämföra kvitton med kontrollremsan. Vid retur ska nyckeln sitta i returläge och på 
kvittot ska då framgå att det är fråga om en retur, likaså gäller detta för övningskvitto. Hur 
kvittona är utformade styrs av inställningar och programmeringar i kassaregistret. Kassa-
rapporter, kvitton och kassautslag granskas även för att se att de uppfyller kraven i lag och 
rekommendationer samt att de överensstämmer med bokföringen. Vid besöket kan revisorn 
även kontrollera hur många anställda som är i tjänst. En notering om detta kan göras vilket 
sedan kan jämföras med avlöningslistor för att kunna jämföra med antal anställda, löner med 
mera vid revisionen.  
 
Under eller efter besöket granskas även, vad gäller kassarutiner, att summeringen på en dags 
kontrollremsa stämmer mot Z-utslaget och även att summan för ett X-utslag för den senaste 
månaden stämmer mot bokföringen. Det är då viktigt att se till att X-utslaget inte tömmer 
kassaregistret och det är därmed en fördel om inte revisorn utför detta. Ytterligare en kontroll 
är att stämma av bokförd omsättning för en period mot Z-utslaget och/eller Grand Total för 
samma period. Kontroll görs även av om dagens försäljning är rimlig mot en genomsnittlig 
dag genom att revisorn medverkar vid en kontrollinventering av kassan vid dagens slut. 
 
En varningssignal är om försäljningen den aktuella dagen är �all-time-high� då detta kan tyda 
på att bolaget sköter sig den dagen revisorn är där. Kontrollerna genomförs då tillgång till 
bokföring finns och exempel på frågor som kan ställas i den analytiska granskningen finns i 
SRS:s Revisionskommittés �Förslag till vägledning för granskning av intäktsredovisningen i 
kontantbranscher med kassaregister� vilken redogörs för i avsnittet nedan. 
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Sammanfattningsvis ska revisorn bedöma om tecken som tyder på att kassaregistret har 
manipulerats påträffats samt anteckna övriga iakttagelser och bedömningar. Avslutningsvis 
ska en kommentar även lämnas angående om revisorn bedömer företagets rutiner vara 
tillförlitliga för att säkerställa fullständighet i intäktsredovisningen.  
 

4.3.3 SRS:s vägledning  

SRS Revisionskommitté 2005 har utarbetat vägledningen �Förslag till vägledning för gransk-
ning av intäktsredovisningen i kontantbranscher med kassaregister� vilken kan användas 
tillsammans med checklistan. Här redogörs för vad som tas upp i vägledningen. 
 
Inledningsvis tydliggörs att vägledningen endast avser granskning av bolag vilka i dagsläget 
har kassaregister. I vägledningen menas att revisorn måste sätta sig in i rutinerna kring 
kassahanteringen och bör ägna kassaregistren mera uppmärksamhet. Förslagsvis kan revisorn 
på plats observera hanteringen av kassaregistren såsom föreslås i checklistan. I vägledningen 
fastslås att omsättning är en väsentlig post och därav ska RS tillämpas vid planering och 
granskning.  

 
Vidare går vägledningen över på manipulation av kassaregister. Detta kan ske genom krymp-
ningsprogram eller genom att funktioner på kassaapparaten används felaktigt. För att 
upptäcka manipulationer bör revisorn planera revisionen genom en kombination av olika 
granskningsåtgärder. Detta görs exempelvis genom en genomgång av rutiner kring kassareg-
istret, observation och test av kassaregister exempelvis i kombination med kassainventering 
och granskning av antal anställda i tjänst vid besöket, analytisk granskning och annan 
substansgranskning. 
 
I vägledningen hänvisas även till checklistan vilken täcker flera viktiga granskningsåtgärder 
vid genomgång av rutiner samt vid observation och tester av kassaregister. När inte behand-
lingshistorik finns är observation och test av kassaregister effektivt. Vägledningen menar att i 
normalfallet är inte checklistan tillräcklig utan den bör kombineras med andra kontroller. 
Andra kontroller är då främst analytisk granskning av exempelvis bruttovinst men även 
substansgranskning där det är lämpligt. Granskningen kompletteras med en helhetsbedömning 
där faktorer såsom resultatet av granskning för andra poster, företagsledningens integritet, 
allmän �ordning och reda� samt rutiner och kontroll i övrigt ingår. Vidare förklaras att 
analytisk granskning ofta är en effektiv metod och då särskilt i mindre företag och att en 
kombination av analyser ger underlag för revisorns ställningstagande. Dock påtalas att många 
analyser har en begränsad precision och att enbart förlita sig på en analys är otillräckligt. 
Exempel på analyser för att bedöma fullständigheten i intäktsredovisningen är dessa: 
 

- Beräkna omsättning utifrån försäljningsstatistik eller inköp. 
- Använda icke-ekonomiska parametrar för att estimera omsättningen. Parametrarna kan 

vara exempelvis förbrukning av råvaror. 
- Använda information från kassasystem, och/eller andra system vika ger 

försäljningsstatistik, för att jämföra mot inköp. Företaget kan till exempel ta fram 
statistik över såld mängd öl och vin och revisorn kan utifrån detta beräkna om 
omsättningen är korrekt. Underlag kan även inhämtas externt, från exempelvis 
bryggerier, om hur många liter företaget köpt in. 
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- Andelen kort- och kontantförsäljning kan analyseras och en rimlighetsbedömning kan 

göras mot branschens förhållanden eller över tiden i företaget. Revisorn kan bland 
annat jämföra andelen kontantförsäljning den dagen besöket gjordes med närliggande, 
jämförbara dagar.  

- Branschnyckeltal och branschstatistik kan användas. Dessa nyckeltal och statistik 
finns från branschorganisationer eller kartläggningspromemorior utarbetade av SKV. 

- Intäktsredovisningen kan bedömas utifrån antal kassaapparater, öppettider, 
personalscheman, bokningskalendrar med mera. 

- Antalet anställda kan jämföras med löneredovisning och kontroll av rimlighet i antalet 
mot försäljningen. 

- Budgetar och kalkyler kan följas upp. 
 
Detta är åtgärder som i kombination kan ge revisionsbevis att använda i bedömningen av 
bolagets årsredovisning. Kan inte tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis genereras 
påverkas utformningen av revisionsberättelsen. Svårigheten att bygga upp tillförlitliga system 
för intern kontroll begränsar möjligheten att skaffa revisionsbevis som verifierar intäkts-
redovisningens fullständighet.  
 

4.3 Gunnar Levins granskning av kassaregister 

Gunnar Levin arbetar på SKV sedan år 1980 och är sedan år 1996 skatterevisor och sedan 
mars år 2003 även projektledare för restaurangprojektet på SKV Stockholm. Samtalet genom-
fördes 16 november 2005.  
 
Syftet med ett samtal med en skatterevisor var att få information om hur SKV genomfört sina 
granskningar av restaurangers kassaregister och därigenom få tips till hur externrevisorer kan 
granska kassaregister. Samtalet har, liksom samtalen med revisorerna, varit fritt men frågor 
fanns förberedda som någon gång under samtalet skulle besvaras. Dessa frågor återfinns i 
Bilaga 3.  
 
Gunnar Levin inleder vårt samtal med att berätta om det pågående restaurangprojektet. Det 
startade i mars år 2003 och skulle egentligen ha avslutats under år 2004 men då projektet var 
framgångsrikt och uppdagade problemet med manipulerade kassaregister ansågs att detta var 
ett problem som krävde mer tid att utreda.  
 
Traditionellt har granskning av restaurangbolag gjorts som så att föranmälda besök har gjorts 
där en rad frågor har ställts. Exempel på frågor är hur verksamheten gått, om någonting 
speciellt har inträffat, vem som sköter redovisningen, vilka leverantörer bolaget använder sig 
av och så vidare. Efter att svar erhållits har utredarna granskat bokföringen. Bankkontot har 
kontrollerats genom att insättningar och uttag granskats och även leverantörer har kontaktats 
för att se vilka inköp som gjorts och i vilka mängder. Efter detta har beräkningar gjorts utifrån 
inköpen. Detta multipliceras med pris och från detta estimeras en omsättning. Om den redo-
visade omsättningen för öl då endast är exempelvis hälften av den estimerade omsättningen 
efterfrågas en förklaring innan frågorna processas. Vid beräkningen av omsättningen beaktas 
även vilken sorts restaurang det är, vad deras meny erbjuder samt vilket kundklientel rest-
aurangen har. Ofta görs en bruttovinstberäkning på någon maträtt för att kontrollera rimlighet.  



   

 41 
 

Denna rimlighetsbedömning räcker dock möjligtvis som bevisföring i ett brottsmål gällande 
bokföringsbrott men inte i ett mål gällande skattebrott. Har i stället en manipulation av kassa-
registret kunnat påvisas finns bevisligen en aktiv handling i syfte att reducera bolagets 
omsättning. Finns manipulationen bevisad har även de estimerade omsättningarna, i högre 
grad, accepterats som bevisunderlag då det är ytterligare en indikation på att bokföringen inte 
är tillförlitlig. 
 
Vilken bruttovinstprocent som är rimlig menar Gunnar Levin är varierande. Det som använts 
tidigare inom Restaurangprojektet är de nyckeltalsberäkningar som SHR gjort. SKV använder 
numera enbart SHR:s siffror som en lägsta nivå för bruttovinsten, vilket är cirka sextio 
procent. Detta är dock endast en riktlinje och inte ett absolut kriterium. SKV tar hänsyn till 
vilken sorts restaurangverksamhet bolaget bedriver i sina beräkningar och arbetar för att finna 
rätt bruttovinstprocentnivå till varje granskad restaurang. 
 
När SKV granskar restaurangers kassaregister följs den checklista som presenteras i avsnitt 
4.3.1 och som även är bifogad i Bilaga 4. Denna tror Gunnar Levin kan vara till hjälp för 
revisorer när de granskar kassaregister. Vad gäller frågan om att externrevisorer kan anlita en 
specialist i sin granskning tror inte Gunnar Levin att svårigheten är att hitta en person som är 
kunnig på området utan snarare ligger svårigheten i att hitta en person som är tillförlitlig, 
baserat utifrån erfarenheter inom SKV. Dock menar han att kontrollerna som SKV genomför 
kan med fördel användas av externrevisorer, dock får de lägga ner några timmar på att lära sig 
det. Det viktiga är att revisorer, som Gunnar Levin uttryckte det �ska börja närma sig den här 
apparaten lite mer�.  

 
Gunnar Levin berättar att i ett kassaregister finns tre olika sorters sätt att korrigera felaktig-
heter. Det första och mest använda är direkt fel. Detta korrigeringssätt används vid felaktiga 
inslag direkt på kassaapparaten och korrigeringarna registreras på kassaregisterjournalen. 
Nästa korrigering är felslag vilka är fel som upptäcks när registrering har gjorts, även denna 
transaktion registreras på kassaregisterjournalen. Den sista sortens korrigering är retur och 
sker långt efter att transaktionen avslutats. Dessa transaktioner är SKV mer misstänksamma 
mot och det måste finnas en förklaring till returer som är en annan än att det är korrigering av 
ett inslaget fel. Förklaringen ska även styrkas av dokumentation. Problemet med dessa sorter 
för korrigering är dock att i kassaregistren kan dessa döpas om, retur kallas för direkt fel och 
så vidare. På kassaregisterjournalen framgår sedan inte att det är en retur som utförts utan 
angivet är att direkt fel har korrigerats. Ännu en valmöjlighet för att manipulera med dessa tre 
transaktioner är att, i programmet, välja att inte registrera dem på kassaregisterjournalen över 
huvudtaget. Väljs exempelvis att registrera returer bort så redovisas dessa varken på kontroll-
remsan eller i journalminnet och inte heller på X- och Z-utslagen. Gunnar Levin menar att 
många sätt att manipulera systemet finns men det vanligaste är att information utelämnas från 
någon del av registret.  
 
Fortsättningsvis berättar Gunnar Levin om de två sorters elektroniska kassaregister som finns 
på marknaden. Den ena sortens register är ROM-baserade och fungerar som en mer avancerad 
miniräknare. Informationen sparas i apparaten på ett kretskort med begränsat antal funktioner. 
I apparaten finns en del som fungerar som minne och det är utifrån detta minne som journal-
remsor kan printas ut. Då kapaciteten är begränsad finns dock inte mycket plats och när 
minnet är fullt skrivs den äldsta informationen över. Detta är skillnaden med ett PC-baserat 
kassaregister som har en hårddisk med kapacitet att lagra mängder av information och vilken 
fungerar som en dator. 
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Eftersom informationen lagras elektroniskt möjliggör detta att informationen kan manipuleras 
elektroniskt. Exempelvis möjliggör detta att kvitton, som kunder lämnat kvar, kan redigeras i 
efterhand. Tio sålda maträtter blir tre men kvittots löpnummer finns kvar, endast 
försäljningsstatistiken ändras. Det finns även möjlighet att, genom en speciell programvara 
ändra registrets funktioner endast genom att koppla in ett USB-minne. När minnet kopplas 
bort återgår registret till att fungera korrekt. Då de PC-baserade systemen är mer avancerade 
leder det även till att de är svårare att kontrollera. Dock kan ROM-baserade system 
manipuleras med hjälp av en bärbar dator och ett speciellt program som väljer att koppla från 
funktionen med Z-nummer.  
 
Gunnar Levin har även bidragit med material som SKV använder sig av inom Restaurang-
projektet, bland den checklista för kontroll av kassaregister vid besök på restauranger som 
SKV utarbetat. Checklistan redogör jag för i avsnitt 4.3.1 nedan och den är även bifogad i 
Bilaga 4. 
 

4.3.1 Funktionskontroll av kassaregister vid första besöket 

Den första granskningsåtgärden är att göra en inventering av de nycklar som finns till kassa-
registret. Vad för nycklar som finns och vad de är av för typ, är det magnetnycklar eller 
vanliga nycklar? En kontroll av vem som innehar dessa nycklar görs även. Efter detta 
kontrolleras kassaregistrets rapporter. Samtliga rapporter printas ut och granskas. För X-
rapporten görs kontroll av att år och månad är korrekt och för Z-rapporten granskats utöver år 
och månad även att dagens datum är rätt. Övriga rapporter som finns kan exempelvis vara 
servitörsrapport. Journalremsan, eller kontrollremsan, skrivs ut och kontrolleras. 
 
Efter att rapporterna granskats ställs kassaregistret in i tränings- eller övningsläge. Därefter 
slås en försäljning in och kvittot för denna kontrolleras för att se att det på detta framgår att 
kassaregistret funktionerar i träningsläge och att namnet på servitören framgår. En X-rapport 
skrivs ut där det också ska synas att en försäljning har gjorts i träningsläge. 
 
Slutligen printas en Z-rapport ut vilken granskas mot journalremsan, det vill säga journal-
minnet eller kontrollremsan. Fortsättningsvis kontrolleras hur kassaregistret hanterar 
korrigeringar. Tio öl registreras som försäljning och kvitto printas ut. Sedan registreras 
ytterligare en försäljning av tio öl men vilka direkt korrigeras. Kassaregistret ställs sedan in i 
P-läge, programmeringsläge, och en retur på fyra öl görs. Efter detta tas en Z-rapport ut vilken 
ska visa dessa rättelser och att rättelserna är korrekt rubricerade, det vill säga tio öl som direkt 
fel och fyra öl som retur. Slutligen görs en avstämning av försäljningarna och korrigeringarna 
mot journalremsan. Vidare analyseras kvittot och kontrolleras så att servitör, klockslag, kassa-
namn, servitörsnamn, datum och löpnummer framgår. Nya X- och Z-rapporter printas ut och 
Z-rapporterna kontrolleras så att Z-nummer, rättelser, lådöppningar och Grand Total framgår. 
 
Övriga funktionstester som utförs är att vid utskrift av kvittokopia kontrollera att det anges på 
kvittot att det är en kopia och att kontrollera hur många kvittokopior som kan printas ut från 
ett och samma huvudkvitto. Slutligen kontrolleras kassaapparatens omärkta knappar.  
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5 Analys 
 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras de teoretiska, praktiska och empiriska studierna för 
att besvara studiens syfte. Syftet med studien är att fastställa vilken granskning revisorskåren 
anser vara tillräcklig för att, i restaurangbolag, fastställa intäktsredovisningen samt vilken 
praktisk kontroll av kassaregister som anses nödvändig för att revisionen ska utföras i enlig-
het med god revisionssed. Studiens normativa syfte är att ta fram en vägledning i form av ett 
granskningsprogram för hur kvalificerade externrevisorer i enlighet med god revisionssed 
bör granska bolag som bedriver restaurangverksamhet.  Detta har gjorts utifrån en 
sammanställning av empirin och presenteras i kapitel sex. Jag har valt att analysera genom 
en genomgång av arbetsprocessen inom revision såsom processen är presenterad i den 
teoretiska och praktiska referensramen i avsnitt 3.2.  
 
 
 
 
 
Intäkter är väsentliga 
Att revisorerna har ett ansvar att utföra revision enligt god revisionssed är samtliga revisorer i 
studien medvetna om. Dock finns tveksamheter hur långtgående revisorns ansvar är för att 
granska bland annat kassaregistret. Revisionen ska baseras på att oegentligheter och fel finns, 
planeras utifrån RS och revisorn ska genomföra revisionen med en professionellt skeptisk 
inställning. Vilken granskning som bör göras utifrån revisorernas synvinkel är relativt tydlig. 
Det kan tyckas att revisorerna svarat olika men i stora drag är den granskning de anser nöd-
vändig tämligen likartad. 
 
SRS:s föreslagna granskning är även den i samma form förutom att den är mer omfattande. 
Då revisorn i ett mindre bolag ofta har kunskap om verksamheten hjälper detta till i både 
planeringen och granskningen då revisorn vet hur företagsledarens inställning är. Utifrån 
planeringen beslutas revisionens inriktning bedömt på väsentlighet och risk. RS ska tillämpas 
på väsentliga poster och Martin Johansson menar att omsättning är en väsentlig post i ett 
normalt bolag, detsamma anges i SRS:s �Förslag till vägledning för granskning av 
intäktsredovisningen i kontantbranscher med kassaregister�. Tidigare har revisorer inriktat sig 
på granskning av balansposter men då problemen med intäktsredovisningen nu kommit i 
fokus är revisorerna eniga om att mera fokus måste läggas på resultaträkningen för att 
revisionen ska hålla hög kvalitet. Genom samtalen har det framkommit att revisorerna nu 
uppmärksammat detta och de är medvetna om att de tidigare varit svaga på granskning av 
intäkter. I avsnittet 3.2.2 beskrivs att RS tar upp planering av uppdraget genom att tydliggöra 
riktlinjer för planering, kunskap om verksamheten samt väsentlighet vid revision och att vid 
avgörandet av revisionens inriktning är begreppen väsentlighet och risk centrala. Det anges att 
revisionen ska inriktas på poster där det kan finnas risk för väsentliga fel. Tre av revisorerna 
anser att det viktigaste momentet i granskningen är att fastställa intäkterna då dessa innebär 
hög risk. Dock menar en revisor att granskning av skatter, löner och moms även är viktigt och 
inte får glömmas bort och en annan revisor påtalar vikten av att granska personalkostnader. 
En revisor tycker att det är lika viktigt att fastställa att rätt kostnader finns redovisade som att 
rätt intäkter är redovisade samt att korrekt momssats används. Från SRS är budskapet att 
intäkter är viktiga och att mycket resurser måste läggas på granskningen av dem för att 
fastställa fullständigheten. 
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Revisionens syfte är att öka tillförlitligheten i finansiella rapporter och därigenom bör en 
ingående granskning göras av intäkterna, både för att uppfylla syftet med revision och för att 
uppfylla god revisionssed. Dock får inte andra väsentliga poster som skatter och avgifter 
förbises. Jag anser därför att RS ska tillämpas vid granskningen av intäkter. Att intäkterna är 
väsentliga har därigenom konstaterats och bör granskas för att uppnå rimlig säkerhet att de är 
korrekt och fullständigt redovisade. 
 
Intern kontroll granskas 
Utifrån planeringen granskas sedan bolaget genom en kombination av granskning av intern 
kontroll och av substansgranskning. BFN anser att god intern kontroll inte kan finnas i ett litet 
bolag. Detta behöver dock inte vara fallet. Om företagsledaren är ärlig och vill bedriva sin 
verksamhet enligt lagar och regler finns en god intern kontroll i och med att denna person har 
fullständig kontroll på kassaflödet. Dock finns en risk om företagsledaren inte har en ärlig 
avsikt och det är väl främst detta som BFN menar. Ingen intern kontroll att dokumentera i 
form av rutiner såsom attestrundor finns om endast en person sköter allt � antingen en risk 
eller en säkerhet. Vilket fallet är i det enskilda bolaget får dock revisorn �känna av�.  
 
Eftersom det ofta är brist på intern kontroll i mindre bolag används i stor utsträckning sub-
stansgranskning. Som beskrivits tidigare ska den interna kontrollen motverka fel och brister 
inom arbetet i bolaget. Det är därför av vikt att revisorn granskar att den interna kontrollen 
fungerar som den är tänkt. I bolag som inte har en god intern kontroll är revisorns roll som 
rådgivare viktig då förslag kan ges på hur en god intern kontroll kan utformas och implemen-
teras i bolagets verksamhet. Tre av de kvalificerade revisorerna har uppgett att de kontrollerar 
den interna kontrollen, detta menar även SRS ska kontrolleras. I SRS:s checklista finns flera 
punkter för granskning av intern kontroll. Jag antar att detta bedöms viktigt då rutiner kan 
finnas för anställda trots att företagsledaren har allt ansvar.  
 
Vidare finns riktlinjer för riskbedömning och internkontroll samt tydliggöranden att intern 
kontroll ska bedömas av den datoriserade informationsmiljön. Begreppet risk har som tidigare 
sagts flera betydelser men främst avses revisionsrisken, risken för att revisorn ska göra ett 
felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. I RS anges att revisorn ska skaffa sig tillräcklig 
förståelse för redovisningssystem och intern kontroll i klientens verksamhet för att utifrån sitt 
professionella omdöme bedöma revisionsrisken och genom detta utforma granskningsåtgärder 
vilka säkerställer att risken minskar till en nivå som är godtagbart låg. Martin Johansson 
talade på seminariet om att om bolag handlar med privatpersoner och kontanter eller/och har 
ett kassaregister innebär detta en högre risk. Dock påverkas riskbedömningen av företags-
ledarens inställning till kontroll samt hur bolagets interna kontroll är. Fyra av revisorerna har 
angett att rutiner för kassan och försäljningen granskas genom att ställa frågor till företagsled-
ningen om hur försäljningen och kassan hanteras eller genom att be om bolagets upprättade 
rutinbeskrivningar. En av respondenterna anger även att det är utifrån bedömningen av den 
interna kontrollen som bedömningen görs om kontrollremsor ska granskas eller inte. SRS 
menar att fullständigheten i intäktsredovisningen granskas bland annat genom att verifiera den 
interna kontrollen och att revisionsbevis angående rutinerna kring kassaredovisningen och 
kassaregistret ska införskaffas. Utifrån detta kan slutsatsen dras att god revisionssed kräver att 
rutinerna för kassan och försäljningen granskas.  
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Helhetsbild med analytisk granskning 
Genom att införskaffa betryggande revisionsbevis kan revisorn uttala sig i revisionsberättels-
en. I kapitel tre anges att substansgranskning kan vara nog i ett litet bolag om inte intern 
kontroll finns. I dessa bolag kan intäkter granskas genom verifikationsnummerserier och 
analytisk granskning. För att substansgranska intäkterna har revisorerna och Gunnar Levin 
berättat att de till stor del granskar analytiskt. Analyser av bland annat bruttovinst, kassabe-
hållningar, försäljning mot kontanter och kort samt löner görs. Samtliga revisorer, Gunnar 
Levin och SRS anger även att analytisk granskning görs av bruttovinsten och fyra av 
revisorerna granskar även uppdelningen av försäljning kontant och på kontokort. Detta 
analyseras vidare nedan. Samtliga revisorer granskar även kassans variationer under året, att 
den redovisas löpande och bankas, och detta anser även SRS ska göras, se även om detta 
nedan. SRS anger även att omsättningsberäkningar och nyckeltalsanalyser kan göras för att 
öka säkerheten i den analytiska granskningen. Omsättningen bör analyseras genom att inköp 
och påläggskalkyler granskas och nyckeltalsanalyser kan jämföras mot branschen. I SRS 
vägledning finns ytterligare exempel på analyser som kan göras vilka i kombination kan ge 
revisionsbevis. SKV granskar även de analytiskt genom beräkningar av omsättning utifrån 
inköp samt bruttovinstberäkningar på exempelvis enskilda maträtter. Det som framgår här är 
att SRS anser att analytisk granskning bör göras i större utsträckning än vad revisorerna angett 
att detta görs. Utifrån detta kan sägas att revisorerna granskar analytiskt och använder 
nyckeltal. Detta föreslås även av SRS men de anser att en större mängd analyser bör göras 
och att enskilda analyser i sig inte är tillförlitliga revisionsbevis. Då jag i empirin har erfarit 
att några revisorer inte heller anser bruttovinsten vara ett säkert instrument är jag benägen att 
hålla med SRS om att en kombination av flera analyser är säkrare. Dessutom ska revisionens 
slutsatser dras utifrån en helhetssyn av revisionsbevisen och ju flera analyser som gjorts desto 
flera bevis finns att tillgå. 
 
Bruttovinsten, menar SRS och ett par revisorer, är egentligen ingen bra kontroll av att verk-
samheten sköts korrekt, den är manipulerbar. Revisorerna som har kunnat uttala sig om hur 
hög bruttovinsten bör vara har varit eniga och likaså menar Gunnar Levin att den bör ligga 
runt sextio procent. Min uppfattning är att samtliga respondenter är medvetna om att brutto-
vinstprocenten är otillförlitlig och kan manipuleras genom att hantera både intäkter och 
kostnader vid sidan av redovisningen. Dock görs bruttovinstanalyser för att få en direkt 
uppfattning om det är något fel, det vill säga om bruttovinsten visar sig vara väldigt låg. 
Bruttovinsten är även en del i granskningen och bidrar till helheten. Därav anser jag att den 
uppfyller en funktion trots att den inte är riktigt tillförlitlig. Dock menar SRS att goda 
revisionsbevis kan fås genom att flera analyser kombineras och helhetsbilden ger en vink om 
hur det står till i bolaget. Jag tycker att detta är riktigt. Alla revisorerna gör flera typer av 
analyser och granskar därmed genom en �helhetsbild�. Viktigt inom analytisk granskning 
anser revisorerna vara att följa upp kassan och kassans saldo under året. Samtliga är överens 
om att saldot inte ska fluktuera för mycket och att bolaget kan banka mer sällan om bra 
förvaring av kontanter finns. Samtliga revisorer har svarat att de följer upp kassan och hur 
kassasaldot varit under året, saldot får inte ha varit negativt och inte heller för mycket pengar 
ska ha funnits i kassan. En revisor gör vid osäkerhet om kassan en kontrollinventering. SRS 
anser att analys av negativa kassor eller ovanligt höga behållningar, för att säkerställa 
existens, bör göras och likaså en kontrollinventering. Samtliga revisorer är överens om att 
kassan är viktig att bolaget har kontroll över och alla granskar kassans fortlöpande under året. 
Den granskning revisorerna gör stämmer med vad SRS anser bör göras och jag kan konstatera 
att granskning av kassan samt utredning av höga behållningar eller negativa saldon är av stor 
vikt för att revisionen ska vara av hög kvalitet då möjligheterna att fuska med hjälp av kassan 
är stor. 
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När det kommer till bankning av kontanterna anser samtliga revisorer att ingen generell gräns 
för när bankning ska ske finns utan det bedöms från fall till fall och baseras på bolagets 
omsättning, andelen kontant försäljning och, enligt fyra revisorer, hur kontanterna förvaras. 
En av revisorerna ser ingen risk i att bolaget bankar sällan om en god rutin för förvaring finns. 
Det finns inga fastslagna regler för vid vilka belopp bolag ska banka och det är som revisorer-
na ovan svarat mycket beroende på vilken rutin som finns för förvaring. Här återkopplas till 
den granskning revisorer får göra av bolags interna kontroll för att de ska kunna bedöma om 
kontanterna hanteras säkert.  
 
Vad gäller andelen försäljning mot kontanter och kontokort har fyra av revisorerna angett att 
en uppföljning görs av andelen försäljning kontant och på kontokort. Tre av dem anser att 
andelarna bör vara lika stora och detta backas även upp av den undersökning som presenter-
ades på SRS seminarium, vilken angav att andelen kontant försäljning är ungefär 47 procent i 
restaurangbranschen. Två revisorer menar dock att hänsyn måste tas till att en del restauranger 
kan ha kunder vilka är mer benägna att betala med kort och det är även framhållet vid SRS 
seminarium att siffran är ungefärlig och inte absolut. Min uppfattning här är att övervägande 
delen av revisorerna granskar detta och är medvetna om hur förhållandet bör vara. Detta kan 
även manipuleras med men det är som med bruttovinstprocenten en del i ett större samman-
hang av analyser. 
 
Kassarapporter detaljgranskas 
Förutom den analytiska granskningen gör även revisorerna viss detaljgranskning av exempel-
vis dagskassarapporter. Kassarapporter granskas av samtliga revisorer men de har lite olika 
tillvägagångssätt. Dock är den faktiska granskningen relativt likartad. Kassarapporterna 
granskas för att se att de är korrekt upprättade och har underliggande verifikation på försälj-
ningen. Denna verifikation ska utifrån teorin alltid vara ett Z-utslag och även oftast en 
kontrollremsa. Z-numren anger fyra revisorer att de granskar och tre revisorer granskar 
kontrollremsorna. Vad gäller Z-numren granskas samma saker av de fyra revisorerna: att 
nummerserien inte är bruten. Kontrollremsorna granskas för att kontrollera försäljningen, 
datum, antal lådöppningar, krediteringar med mera. Det är viktigt att revisorn, när det 
kommer till kontrollremsorna, har granskat den interna kontrollen och utifrån den bedömer 
om bolaget behöver spara sina kontrollremsor. Finns ingen intern kontroll och inga 
kontrollremsor är det i strid med ABL och bör av revisorn påtalas för bolaget. När det 
kommer till granskningen av kontrollremsorna kan även påtalas att enligt Martin Johansson är 
kontrollremsorna så pass manipulerbara att de inte kan bedömas som tillförlitliga revisions-
bevis. Det kan därför hållas i åtanke vid revisionen i bedömningen av väsentlighet och risk. 
SRS anser att underlagen för kassaredovisningen ska ses över och att det även är viktigt att 
revisorerna kontrollerar att gemensam verifikation får användas i de fall de används och att 
kontrollremsor och Z-utslag sparas i de fall där det krävs. Rutinerna kring Z-utslag ska 
granskas liksom kassaavstämningen.  
 
Klientbesök för ökad insikt och insyn 
Revisorer ska enligt RS inhämta kunskap om verksamheten. Ett bra sätt att göra detta på är att 
se verksamheten på plats. Av samtalen med revisorerna har detta belysts bland annat genom 
att revisorerna anser ett besök hos klienten viktigt. Under besöket passar revisorn på att se hur 
restaurangen ser ut, sköts, vilka kunder som besöker den och hur många anställda som finns 
på plats. All information som fås genom besöket används i revisionen � medvetet eller 
omedvetet. Jag anser att ett besök är en god grund för planering av revisionen då revisorn får 
mycket information genom detta. Samtal med klienten ger väsentlig fakta inför planeringen 
samtidigt som atmosfären bidrar till en uppfattning om verksamheten. 
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Att besöka sin klient anser därmed revisorerna nödvändigt i alla fall minst en gång om året. 
Två tycker det är viktigt för att lära känna klienten men det är även ett bra sätt att samla 
information till revisionen på menar fyra revisorer. En revisor brukar besöka klienten, göra ett 
köp och sedan sparat kvittot för att använda det i granskningen av kontrollremsan och två 
revisorer kontrollerar vid besöket hur många anställda som är i tjänst vid besöket för att 
jämföra detta med antal anställda i årsredovisningen eller mot lönekostnader. SRS menar att 
ett besök även kan vara behjälpligt vid granskningen. Att revisorerna är eniga i denna fråga är 
bra då det enligt RS är viktigt att revisorn skaffar sig kunskap om klientens verksamhet. 
Eftersom revisorer enligt RS ska inhämta kunskap om verksamheten anser jag ett besök vara 
viktigt för att skaffa sig en bild av bolaget. Besök i sociala sammanhang är därmed lika 
viktiga som besök i syfte att kontrollera verksamheten. Dock anser jag att besök i syfte att 
kontrollera numera krävs för bolag i kontantbranschen vilka har kassaregister då kraven nu 
ställs på revisorn att granska dessa ingående i syfte att upptäcka eventuella manipulationer.  
 
Checklistan � nödvändig vid granskning av kassaregister 
Kassaregistren är en väsentlig del av ett bolags datoriserade informationsmiljö och ska enligt 
RS granskas. Samtliga revisorer menar även att de anser det viktigt att granska kassaregistret 
genom att göra olika provinslag, granska kontrollremsor och så vidare. Även genom SRS:s 
seminarium framkom att detta är viktigt och enligt Gunnar Levin är det en åtgärd revisorer 
bör göra. Kassaregistren är lätta att manipulera och kan manipuleras på väldigt många olika 
sätt. Som Gunnar Levin menade måste revisorer lära sig mera om kassaregistren och även lära 
sig hur de ska granska dessa för att kunna säkerställa intäktsredovisningen och därmed kunna 
avlämna en revisionsberättelse.  
 
Att granskning av kassaregister är viktig har därmed framkommit i empirin. Dock har åsikter-
na om hur ingående kassaregistret ska granskas gått lite isär. Revisorerna har granskat olika 
ingående. SRS anser att granskning ska göras mer ingående än samtliga revisorer och SRS:s 
checklista är omfattande. SKV har en checklista som inriktar sig på kontroll av nycklar och 
kvitton. Detta då det är av intresse för SKV att fastställa intäkterna och kontrollera om 
kassaregistret manipulerats. SRS:s checklista vänder sig till revisorer och omfattar mycket 
mera såsom rutiner och kontroller av bokföring. Det som framgår av checklistan SRS har 
utarbetat är att den är mer omfattande än den granskning revisorerna har gjort. Detta kan bero 
på att problemet med manipulerade kassaapparater är relativt nytt och att ingen vägledning 
tidigare har funnits inom detta område. Efter att SKV har uppmärksammat det har utveckling-
en gått fort. När denna studie inleddes i september år 2005 var problemet relativt färskt. När 
den empiriska undersökningen inleddes i början av november samma år var SRS:s checklista 
under bearbetning och därav har revisorerna i denna studie inte haft tydliga riktlinjer för hur 
kassaregister bör granskas. Jag anser dock att de har varit insatta i ämnet och har kunskap om 
hur kassaregister kan manipuleras. Frågan har väl dock snarare varit, som en revisor menade, 
att svårigheten har legat i hur långt revisorerna ska gå för att kontrollera kassaregistret. En av 
revisorerna menade även att det är tråkigt att hela tiden behöva utgå ifrån att klienterna fuskar, 
den innefattas i min mening inte heller i den professionella skeptiska inställningen. Nu när 
SRS:s checklista är utarbetad och även en vägledning för granskning av intäktsredovisningen 
i kontantbranscher med kassaregister är under bearbetning är min uppfattning att det inom en 
snar framtid kommer att finnas mycket material att tillgå för revisorer när det kommer till 
granskning av kassaregister. Min uppfattning blir därför att god revisionssed är under utveck-
ling. Jag tror att högre krav kommer att ställas på revisorerna vid kontrollen av kassaregister 
och att granskningen, för att iaktta god revisionssed, behöver göras i den omfattning som 
SRS:s checklista förespråkar, dock med anpassningar utifrån den enskilda klienten. 
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När det kommer till att ta hjälp av en specialist i granskningen är revisorerna eniga, det kan 
vara till nytta. Två revisorer tycker att då klienter har avancerade kassasystem kan en 
specialist i granskningen vara nödvändig. På en revisors arbetsplats finns en grupp som 
arbetar med att ta fram vägledning i dessa frågor och på en annan revisors arbetsplats finns 
planer på att anställa en specialist. En revisor tror att leverantörerna av kassaregister i fram-
tiden kommer att tillhandahålla specialister då förslag på certifierade kassaregister finns och 
en annan anser att svårigheten idag ligger i att hitta en person som är specialist på kassareg-
ister. Detta håller dock inte Gunnar Levin med om utan han tror snarare att svårigheten ligger 
i att hitta en tillförlitlig person. Enligt SRS kan en specialist anlitas men de anser det inte vara 
någon normal granskningsåtgärd. Då det finns mängder av kassaregister och kassasystem tror 
jag att det kan vara svårt för revisorer att lära sig dessa och därigenom göra en bra kontroll av 
ett register. Beroende på tidsåtgången att granska ett register kan det vara en möjlighet att 
anlita en specialist. Dock bör revisorer vara försiktiga med vilka specialister som anlitas då de 
ska bedöma specialistens kunskap och objektivitet. Som Gunnar Levin menar kan det vara 
svårt att hitta en tillförlitlig person. 
 
Revisionsbevis införskaffas på olika sätt 
I avsnitt 3.2.4 tydliggjordes att revisionsbevis införskaffas bäst genom en kombination av 
granskning av kontroller och substansgranskning och detta tycker jag även framgår av hur 
revisorerna svarat samt hur SRS anser revisionen ska utformas. När revisorn skaffar sig 
revisionsbevis från substansgranskningen baseras de på räkenskapspåståendena existens, 
rättigheter och förpliktelser, inträffande, fullständighet, värdering, mätning samt presentation 
och upplysning. Vad gäller respondenternas svar anser jag att de använder gransk-
ningsmetoder som på olika sätt uppfyller alla ovan nämnda påståenden. Existens kontrolleras 
exempelvis genom att följa upp att kontanter finns i verkligheten genom kassainventering och 
rättigheter och förpliktelser granskas genom att stämma av mot exempelvis kontokortsföretag. 
Inträffande granskas genom att underlag kontrolleras för att se att de tillhör bolaget och 
fullständigheten granskas genom kontroll av bland annat bruttovinst, kassaregister och 
kassarapporter. Värderingen kontrolleras genom exempelvis granskning av att bokförda 
likvida medel existerar. Mätning granskas genom exempelvis kontroll av kontrollremsan för 
att se att inte belopp har krympts och presentation och upplysning stäms slutligen av mot att 
uppgifterna är korrekta i årsredovisningen. Vidare kan revisionsbevis införskaffas genom 
olika granskningsåtgärder, inspektion, observation, förfrågan och bekräftelse, beräkning och 
analytisk granskning. Inspektion har revisorerna använt genom att granska bland annat 
kassarapporter. Förfrågan och bekräftelse används då revisorn ber företagsledningen om 
rutinbeskrivningar och observation används genom att granska hur de interna rutinerna 
fungerar. Förfrågan och bekräftelse används även när likvida medel stäms av mot exempelvis 
bank. Beräkning används både av enskilda revisorer och av SKV genom att utifrån material-
förbrukning eller antal gäster estimera omsättning och jämföra denna med den bokförda. 
Slutligen används analytisk granskning av samtliga respondenter för att analysera nyckeltal 
såsom bruttovinst, andel försäljning kontant och på kontokort med mera. 
 
Den revisionen som revisorerna beskrivit anser jag uppfyller teorin om att revisionsbevis bäst 
införskaffas genom en kombination av granskning av intern kontroll och av substansgransk-
ning. Jag anser att revisorerna använt sig av en mix av dessa och även den revisionsprocess 
som SRS beskriver är en kombination. Även olika granskningsåtgärder har revisorerna och 
SRS föreslagit, allt mellan observation till externa bekräftelser. 
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Restaurangbolag kräver omfattande granskning 
Sammanfattningsvis verkar det behövas en relativt omfattande granskning av intäktsredo-
visningen i restaurangbolag. Den interna kontrollen ska verifieras för kassarutiner och 
försäljning och kassarapporter ska granskas. Kassan ska granskas vad gäller fluktuationer 
under året och negativa saldon eller orimliga behållningar ska utredas. Vidare ska analytisk 
granskning göras av exempelvis nyckeltal såsom bruttovinst, andelen försäljning på kontokort 
och kontant, omsättningsberäkningar och så vidare. Kassarapporternas underlag och utform-
ning bör granskas och kassaregistret ska testas för att upptäcka manipulationer. Detta kan 
göras vid ett besök hos klienten, en åtgärd som krävs för en god revision. Om dessa åtgärder 
utförs och om resultatet av dessa åtgärder är att betryggande säkerhet uppnås anser jag att 
revisionen bör ha utförts med beaktande av god revisionssed. Utöver en tillfredställande 
granskning bör dock finnas en god planering och dokumentation av arbetet och de ställnings-
taganden som revisorn gjort. 
 
Uttalanden ska vara välgrundade 
Avslutningsvis ska revisorn bedöma om revisionsbevisen ger betryggande säkerhet för uttal-
andet i revisionsberättelsen.  Det är då viktigt att revisorn är säker på sina slutsatser. Har 
revisionen utförts i enlighet med god revisionssed och korrekta bedömningar är gjorda så 
borde inte större problem finnas när det kommer till utformningen och avlämnandet av 
revisionsberättelsen. 
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6 Granskningsprogram för intäktsredovisning och 
kassaregister i restaurangbolag 

 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av samtliga granskningsåtgärder under 
respektive granskningsmoment som har uppbringats genom de teoretiska, praktiska och 
empiriska studierna. Den mesta och mest relevanta informationen har dock erhållits genom 
den empiriska undersökningen och det är från den informationen utgångspunkten varit. Detta 
granskningsprogram gör inga anspråk på att vara heltäckande utan är en sammanställning 
av de förslag på granskningsåtgärder som revisorer, SKV och SRS utför eller menar bör 
utföras för att genomföra en revision av ett restaurangbolag enligt god revisionssed.  
 
 
 
 
 
Detta granskningsprogram är utarbetat utifrån de teoretiska och praktiska beskrivningar som 
getts av revision samt den empiri som samlats in. Det avser inte hela granskningen av ett 
restaurangbolag utan inriktar sig på granskning av intäkternas fullständighet och på kontroll 
av kassaregister. Granskningsprogrammet är tänkt som ett förslag på åtgärder och alla åtgärd-
er behövs i vissa fall inte och i andra fall behövs ytterligare åtgärder. Dock menar jag att 
denna granskning borde vara tillräcklig i ett normalt bolag för att uppfylla kravet på god 
revisionssed.  

Rutiner för försäljning 
- Finns rutinbeskrivning över verifikationskedjan?  

Enlig BFL ska verifikationskedjan kunna följas och redovisningen skall skötas löpande. 
Rutinerna bör identifieras genom att svar på hur många personer som är inblandade, vem 
som gör vad och vilka interna kontrollfunktioner som finns bör sökas. Vidare är av 
intresse om det är olika eller flera personer som programmerar, tar fram underlag och 
dagsrapporter till bokföring samt sköter bokföring. En preliminär bedömning av företag-
ets interna kontroll görs utifrån detta.  
 

- Finns det en skriftlig rutin för registrering i kassaregistret för de anställda? 
Exempel på ytterligare frågor att följa upp är om det finns rutiner för hantering av 
returer/minusinslag, hur vanligt förekommande det är med returer/minusinslag och hur 
hanteras pengarna/kassalådan. Hur ofta företaget bankar och hur pengarna förvaras är 
viktigt att följa upp. Det är även av intresse att följa upp de anställdas utbildning i kassa-
systemet. Företagsledningen bör förklara hur rutinerna är och detta bör revisorn sedan 
kontrollera mot hur de anställda arbetar. Om detta stämmer överens kan den interna 
kontrollen bedömas som god. 
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- Finns skriftliga rutiner för hur dagstömningen ska ske? 
Det är av stor vikt att följa upp vilka rutiner bolaget har för att sköta kassan, exempelvis 
hur stor växelkassa bolaget har normalt, vem som räknar kassan, en eller två personer, 
hur dagskassarapporterna ser ut, om rapporterna signeras efter att kassan räknas, om 
dagskassarapporterna har både ett ingående och utgående kassasaldo och om detta kassa-
saldo följs upp och jämförs med bokföringen. Exempel på ytterligare frågor att följa upp 
är om det finns en fastslagen rutin för hantering av kassadifferenser/felräkningar, hur ofta 
förekommer felräkningar och hur felräkningar hanteras. 
 

- Görs löpande kassainventeringar? 
Det är viktigt att bolaget har kontroll över kassan och att saldot inte är för högt innan 
bankning. Saldot ska inte heller fluktuera under året, höga behållningar och negativa 
saldon ska följas upp. 

Analytisk granskning 
Granskningsmomenten ovan tar upp många moment vad gäller kassaregistret och säkerställ-
ande av att det inte är manipulerat. Det täcker även granskning av rutiner. För att granska 
fullständigheten i intäktsredovisningen får revisorn gör en kombination av olika gransknings-
åtgärder, exempelvis genomgång av rutiner kring kassaregistret, observation och test av 
kassaregister och analytisk granskning och annan substansgranskning. Granskningen komp-
letteras även med en helhetsbedömning av övriga granskningsåtgärders resultat, företags-
ledningens integritet, allmän ordning och reda samt rutiner och intern kontroll. Analytisk 
granskning är effektivt och genom att göra flera analyser införskaffas goda revisionsbevis. Då 
analyser kombineras ökar tillförlitligheten. Nedan är några exempel på analyser som i 
kombination kan ge underlag för revisorns uttalande: 
 

- Bruttovinstprocent. Omsättningen bör inte fluktuera för mycket men även om omsätt-
ningen varierar mellan åren bör i alla fall bruttovinstprocenten ligga jämn. Hänsyn får 
tas till vad det är för restaurang och vilken sorts mat de serverar. Generellt bör brutto-
vinstprocenten ligga på över sextio procent. För att öka säkerheten i bruttovinstanalys-
en kan även bruttovinst per varugrupp beräknas, stabila delbruttovinster identifieras, 
jämförelse över tiden kan göras och framför allt kan rimlighetskontroller göras genom 
andra analyser. 

 
- Andelen försäljning mot kontanter och kontokort. Om en dag endast utgörs av att för-

säljning på kontokort gjorts bör revisorn bli uppmärksam och följa upp anledningen 
till detta. Utifrån dagrapporten och kassaremsorna kan andelen jämföras och de bör 
ligga med samma fördelning varje dag och vara ungefär lika stora. Jämförelse kan 
även göras om revisorn besöker bolaget en dag, att andelen är ungefär lika dagarna 
före och efter besöket. 

 
- Relationen mellan omsättning och löner. Utifrån omsättningen och bland annat rest-

aurangens storlek bedöms hur mycket personal företaget behöver för att driva 
verksamheten. Relationen mellan löner och omsättning bör då stämma överens för att 
inte vara en indikation på att felaktigheter finns. 

 
- Omsättningen. Kan analyseras genom att granska inköp, försäljningsstatistik och 

påläggskalkyler och utifrån detta beräknas en estimerad försäljning som jämförs med 
redovisad.  
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- Är dagens försäljning rimlig jämfört mot ett snitt/dag? 

Om revisorn har gjort ett besök för att granska en dag så följs upp att den aktuella 
dagens försäljning är i nivå med andra dagars. Är försäljningen �all-time-high� kan 
detta tyda på att intäkterna krymps övriga dagar. En kontrollinventering av 
kassabehållningen kan göras vid dagens slut vid besöket och detta stäms sedan av mot 
bokfört kassasaldo.  

 
- Nyckeltalsanalyser. Analyser kan göras vilka jämförs mot branschen eller för att se 

generella samband. Branschnyckeltal kan exempelvis vara omsättning i relation till 
lokalyta, antal arbetade timmar eller förbrukning av insatsvaror.  

 
- Lådöppningar. Antal lådöppningar kan granskas för att bedöma rimlighet.  

 
- Anställda. Granskning antal anställda och jämför rimlighet mellan försäljning och 

löneredovisning. 
 

- Rimlighetsbedömning. Utifrån antal kassaapparater, öppettider, personalscheman, 
bokningskalender med mera kan en rimlighetsbedömning av intäktsredovisningen 
göras. 

 
- Uppföljning. Revisorn kan även granskning och följa upp budgetar, kalkyler etcetera 

för att bedöma rimligheten. 

Kassarapporter 
- Granska att kassarapporter upprättas enligt gällande regler. 

I bolag som använder ett flertal kassaapparater får den gemensamma verifikationen bestå 
av en, för alla kassor gemensam, kassarapport som har bifogats ett tömningskvitto för 
varje kassaregister. I detta fall utgör kontrollremsa från kassaapparaten inte räkenskaps-
material. Dock gäller som krav för att kontrollremsan ska kunna ersättas av kassarapport-
en att företaget har ett väl fungerande system för intern kontroll av att kassarapportern 
överensstämmer med kontrollremsorna. Använder ett företag inte kassaapparat ska den 
gemensamma verifikationen utgöras av en kassarapport per kassa. I rapporten ska anges 
vilken dag den avser, på vilken eller vilka orter försäljningen skett samt summan av 
dagens inbetalningar. Upprättaren av rapporten ska underteckna den samt ange ort och 
datum för undertecknandet. Dessa krav ska även uppfyllas av företag vilka använder 
kassaapparat och som upprättar kassarapport. Kassarapporterna ska även kontrolleras att 
de stämmer mot bokföringen. 

 
- Upprättas kassadagsrapporten med löpnummerförsedda tömningskvitton (Z-utslag) som 

underlag? 
Granskning görs av att bolaget använder rätt kvitto som underlag till rapporten. Det ska 
vara ett Z-kvitto. Numreringen på Z-rapporterna ska komma i följd och inga nummer ska 
saknas, finns glapp i nummerserien bör företagsledningen bes om en förklaring till detta. 
 

- Bedöms företagets rutiner vara tillförlitliga för att säkerställa fullständighet i intäkts-
redovisningen? 
En sammanfattande bedömning av rutinerna görs. 
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Kassaregister 
- Hur många kassaregister har företaget?  

Varje kassaregister har en ID-beteckning vilken framgår på registrets rapporter. Uppfölj-
ning bör göras av att det är möjligt att via kvittot identifiera vilken apparat som avgett 
vilket kvitto. Restauranger med serveringstillstånd lämnar vid ansökan uppgifter om 
antal kassaregister och typ och detta kan användas av revisorn vid en uppföljning av 
kassaregistren. Antalet kassaregister och dess ID-beteckning bör noteras. 
 

- Är kassaregistren ROM- eller PC-baserade och är de anslutna till datorer?  
Skillnaden mellan ROM- och PC-baserade kassaregister har bland annat att göra med 
programmeringsmöjligheter och lagringskapacitet. I ROM-baserade register sker normalt 
programmering direkt i kassaregistret och data lagras med en begränsad lagrings-
kapacitet varför kontroll av back-up är viktig. PC-baserade register innebär att alla 
programmeringar görs i en dator och information lagras i datorns hårddisk och har 
fördelen att möjligheterna att följa upp verksamheten ökar. Är kassaregistren anslutna till 
datorer kan programmeringar och rapporter tas ut från en dator som inte behöver vara ett 
kassaregister. Det är därför viktigt att konstatera vilka enheter som ingår i nätverket, var 
informationen lagras, om det går att ta ut informationen i läsbart skick och om uppgifter-
na är spärrade mot ändringar.  
 

- Finns systemdokumentation för kassaregistren?  
Genom BFNAR 2004:1 ställs krav på att systemdokumentation och behandlingshistorik 
ska finnas för kassaregister. De företag som använder standardmodeller uppfyller kravet 
på systemdokumentation om de har en manual med en fullständig beskrivning över de 
möjligheter till inställningar som kan göras i kassaregistret. Revisorn bör ta reda på om 
kassaregistret har programmerats för att anpassas efter företagets behov samt om dessa 
programmeringar finns dokumenterade. Vidare bör kontrolleras om kassaregistret kan 
producera behandlingshistorik. 
 

- Finns en förteckning över vem som har vilka typer av nycklar till kassaregistren? 
Olika nycklar ger olika behörighet att använda olika funktioner när det gäller kassareg-
ister. Det är därför viktigt att klarlägga vem som har olika nycklar och vilka funktioner 
som är knutna till dem.   

 
- Finns kontrollremsor/journalminne? 

Kontroll bör göras av att utskrift görs eller att back-up tas. Kassaregister ska på 
kontrollremsan registrera aktuellt år, datum och klockslag, löpnummer för inslaget, 
försäljningsbelopp med moms specificerad, varuslag, övningsinslag, nollslag, rättelser, 
krediteringar, betalningssätt samt identitet för varje enskild kassaapparat. Uppgifterna ska 
inte kunna ändras utan ska registreras direkt på kontrollremsan eller i journalminnet.  

 
- Har kontroll skett att dessa kommer från företagets kassaregister?   

ID-beteckning framgår på kassaregistrets rapporter och genom att jämföra beteckningarna 
på kontrollremsorna med kassaapparater som finns i företaget kan eventuell förekomst av 
extra kassaregister eller utbyte av kassaregister upptäckas.  
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- Arkiveras kontrollremsor/innehåll i journalminne? 
Kontroll av att kontrollremsan eller journalminnet arkiveras i de bolag där det utgör 
räkenskapsmaterial.  

 
- Får kunden regelmässigt kvitto? 

Erhåller kunden kvitto kan detta i sig vara en indikation på att det finns rutiner som gör 
att registrering sker i systemet. Alkohollagen reglerar även att kvitto alltid ska printas ut 
och erbjudas kunden. 
 

- Provinslag. Flera inslag ska göras för att kontrollera att kassaregistrets lägen används i 
dess korrekta syfte: 

o Provköp. Gör en försäljning i registreringsläget och granska sedan hur kvittot 
ser ut och att försäljningen finns med på Z-rapporten och kontrollremsan. 

o Övningsläge. En försäljning slås in och kvittot kontrolleras att det framgår att 
det är producerat i övningsläget. X-rapporten granskas för att se att det 
framgår att försäljningen har gjorts i övningsläge. Framgår inte övningsläget 
på kvittot eller rapporten kan systemet vara manipulerat. 

o Returförsäljning. En försäljning i returläget görs. Kvittot kontrolleras för att se 
att beloppet är negativt. Z-kvittot och kontrollremsan granskas även för att se 
att returförsäljningen finns registrerad.  

o Kvittokopia. Tryck ut en kopia på senaste försäljning och kontrollera på 
kvittot att det tydligt anges att det är en kopia. Texten kan ha ändrats till 
exempelvis �Välkommen åter�. Kontrollera även hur många kopior som kan 
printas ut från ett och samma huvudkvitto, det bör vara endast en.   

 
- Korrigeringar. Korrigeringar kan göras i registret genom direkta fel, felslag och retur. Då 

även dessa kan manipuleras granskas hur systemet hanterar korrigeringarna. 
o Felslag. Tio luncher registreras som försäljning och kvitto printas ut. Sedan 

registreras ytterligare en försäljning av tio luncher men vilka direkt korrigeras.  
o Retur. Utifrån kontrollen av felslag ovan görs en retur av fyra luncher och 

sedan tas en Z-rapport ut. På denna ska framgå att korrigeringarna gjorts. 
 
- Granska kvitton. 

Servitör, klockslag, kassanamn, datum och löpnummer ska framgå. 
 

- Granska kassautslag. 
Registret ska även kunna ge Z- och X-utslag med information om aktuellt år, datum och 
klockslag, löpnummer för inslaget, försäljningsbelopp med moms specificerad, varuslag, 
övningsinslag, nollslag, rättelser, krediteringar, betalningssätt samt identitet för varje 
enskild kassaapparat. 
 

- Antalet anställda i tjänst.  
Vid besöket kan revisorn även kontrollera hur många anställda som är i tjänst. Dessa 
uppgifter används dels för att jämföra med avlöningslistor för att kunna jämföra med 
antal anställda och löner med mera, dels för att använda som underlag för vidare analyser.  
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- Granska samtliga rapporter. 
Alla rapporter som kassaregistret kan producera granskas för att se att de innehåller upp-
gift om aktuellt år, datum och klockslag, löpnummer för inslaget, försäljningsbelopp med 
moms specificerad, varuslag, övningsinslag, nollslag, rättelser, krediteringar, betalnings-
sätt samt identitet för varje enskild kassaapparat. 

 
- Omärkta knappar.  

Slutligen kontrolleras kassaapparatens omärkta knappar för att se om dolda funktioner 
finns. 
 

- Finns det tecken som tyder på att kassaregistret har manipulerats hos detta företag? 
Utifrån en samlad bedömning av granskningen bör revisorn dra en slutsats. 

Detaljgranskning 
- Granska att en summering av samtliga enskilda poster på en dags kontrollremsa stämmer 

med Z-tömningskvittot. 
 

- Ta ut ett X-utslag för senaste månaden och kontrollera att det stämmer mot bokföringen. 
 

- Bokförd omsättning stäms av mot Z-tömningskvitton och/eller Grand Total för samma 
period. 

 
 



   

 56 
 

7 Slutsatser 
 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som dragits utifrån de teoretiska, praktiska och 
empiriska studierna samt utifrån analysen och det granskningsprogram som utarbetats. Här 
presenteras svaret på studiens syfte och avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier. 
 
 
 
 
 
Avslutningsvis är slutsatsen, utifrån de teoretiska och praktiska studierna men även av de 
empiriska studierna, att intäktsredovisningen är en viktig del av granskningen i restaurang-
bolag. För att ha iakttagit god revisionssed måste revisorer nu ägna intäktsredovisningen i 
allmänhet och kassaregistret i synnerhet mer tid för att införskaffa säkra revisionsbevis för 
uttalandet i revisionsberättelsen. Den granskning som de kvalificerade revisorerna har berättat 
att de gjort tror jag i vissa av fallen är tillräcklig men i andra fall behövs granskningen komp-
letteras för att tillräcklig säkerhet ska kunna uppnås. Slutsatserna blir att för att granska enligt 
god revisionssed bör revisorn granska företagets rutiner för försäljning och för hur kassan 
hanteras. Att följa upp kassans hantering, bankning och saldo under året är viktigt. Analytisk 
granskning bör även göras genom att flera analyser utförs och dessa i kombination ger tillför-
litliga revisionsbevis. Revisorn bör även granska bokföringen och kassarapporterna. Korrekta 
underlag ska finnas i form av Z-rapporter och kontrollremsor i de fall där det behövs. Gransk-
ning av kontrollremsor kan göras men kan anses onödig då dessa är så pass manipulerbara 
som de är. Att besöka klienten och se verksamheten på plats är nödvändigt och kan kombine-
ras med analytisk granskning av gäster men även av kontroll av bolagets kassaregister. 
Kassaregistret bör noga följas upp genom en genomgång av provslag och kvittogranskning 
samt en uppföljning bör göras av systemdokumentation och behandlingshistorik. Förslagsvis 
kan SRS:s checklista användas för granskningen av intäkterna och kassaregistret. Slutsatsen 
är att intäkterna bör granskas ingående då risken är hög då bolaget är i en kontantbransch, har 
kassaregister och eventuellt även är ett mindre bolag utan intern kontroll. Genom att utföra en 
granskning i enlighet med det granskningsprogram som presenterats i kapitel sex uppfylls 
kravet på god revisionssed. 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 

Det vore intressant att, när revisorer börjat granska kassaregistren i större utsträckning, 
studera hur mycket mera tid som lagts ner på granskningen av bolag med restaurangverk-
samhet. Det vore även intressant att se om, och i så fall hur, revisionen av restaurangbolag 
ändras om certifiering och/eller plombering av kassaregister införs. 
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Bilaga 1  Missivbrev 
 
 
 
 
 
Hej XXX! 

 

Vi skickar nu det minicase som vi kommer att utgå ifrån vid vårt samtal. Det består av en 
årsredovisning för den fiktiva restaurangen Restaurangbolaget AB samt ett introduktionsbrev 
från bolagets ägare där de berättar lite om verksamheten. Detta vill vi att du försöker hinna 
titta igenom så att vi kan få ut bra information av vårt samtal. Vi kommer att be dig att 
förklara för oss hur du skulle planera och genomföra en revision av Restaurangbolaget AB. Vi 
vill att du inriktar dig på revision av bolagets rutiner för kontanthantering och kassarapport-
ering samt revision för att säkerställa intäktsredovisningen. Vi vill att du utförligt berättar om 
de granskningsmoment du skulle utföra för att vara säker på att ha iakttagit god revisionssed.   
 
Vi ser fram emot att träffa dig den XXX. Om du har några frågor innan vårt möte så går det 
bra att ringa till oss, se telefonnummer nedan. 
 

 

Tack för din medverkan till vår uppsats! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria XXX-XXX XX XX 

Namn XXX-XXX XX XX 



Bilaga 2  Samtalsfrågor till kvalificerade revisorer 
 
 
 
 
 
I det missivbrev, se Bilaga 1, respondenterna fick tillsammans med minicaset ombads de att 
förklara hur de skulle planera och genomföra en revision av det bifogade fiktiva företaget 
Restaurangbolaget AB. De ombads inrikta sig på revision av bolagets rutiner för kontant-
hantering och kassarapportering samt revision för att säkerställa intäktsredovisningen samt att 
utförligt berätta om de granskningsmoment de skulle utföra för att vara säker på att ha 
iakttagit god revisionssed.   
 
Eftersom minicaset visade sig vara överflödigt har det inte bifogats i uppsatsen utan valet att i 
stället endast utgå från missivbrevet har gjorts. Utöver detta ställdes några fördjupande frågor 
som planerats att få svar på från respondenterna någon gång under samtalet, antingen att de 
själva tog upp frågan eller genom att frågan ställdes då vi berörde ämnet. Frågorna har ställts 
upp i den ordning de används i analysen och de är: 
 
Undviker revisorer klienter vilka bedriver restaurangverksamhet till följd av att uppdraget 
innebär en högre risk? 
 
Är det viktigaste momentet i bolag med restaurangverksamhet att fastställa intäkternas 
fullständighet? 
 
Anser Du att ett besök på Din klients restaurang, för att kontrollera kassaapparaten eller för 
att allmänt få en uppfattning om verksamheten, ingår i en revision för att revisionen ska vara 
av hög kvalitet? 
 
Vad kontrollerar Du vid kontroll av kassaapparaten/kassaapparaterna? 
 
Vilka granskningsmoment utför Du i revisionen av ett bolag med restaurangverksamhet för 
att fastställa att intäktsredovisningen än fullständig? 
 
Hur ofta ska företagen banka kontantkassan och hur mycket är rimligt att ha i kassasaldo? 
 
Vad är en rimlig bruttovinstprocent i ett restaurangföretag som redovisar alla sina intäkter 
och kostnader såsom lagen föreskriver? 
 
Hur stor andel av försäljningen bör göras kontant och på kontokort? 
 
Genom RS ges möjlighet för revisorer att anlita en specialist i syfte att införskaffa tillförlitliga 
revisionsbevis. Tror Du att denna möjlighet är någonting Du kommer att använda dig av i 
framtiden?  
 
Vid avgörandet av hur revisionsberättelsen ska utformas, vad stödjer Du Dig på? 



Bilaga 3  Samtalsfrågor till Gunnar Levin 
 
 
 
 
 
När samtalet med Gunnar Levin, skatterevisor på SKV och SKV:s projektledare för 
Restaurangprojektet, bokades berättade jag om studiens syfte och att ett samtal med en 
skatterevisor därför var önskvärt. Tanken var att Gunnar Levin som är involverad i 
Restaurangprojektet och som har granskat många kassaapparater kan vara till hjälp med 
information och tips för hur externrevisorer ska göra då de ska kontrollera kassaregister hos 
sina klinter. Han ombads berätta allmänt om SKV:s verksamhet och hur granskningen inom 
Restaurangprojektet utförts och därför kan även detta samtal beskrivas som fritt. Dock hade 
några frågor förberetts vilka ställdes under samtalet gång i de fall de inte besvarades av 
Gunnar Levin när han berättade. Frågorna var: 
 
Jag bad inledningsvis Gunnar Levin berätta om Restaurangprojektet då det är därifrån 
inspirationen till denna uppsats till stor del kommit. 
 
Hur gör SKV när Ni granskar restaurangbolags redovisning? 
 
Vad är en rimlig bruttovinstprocent i ett restaurangföretag som redovisar alla sina intäkter 
och kostnader såsom lagen föreskriver? 
 
Hur kontrollerar SKV kassaregister? 
 
När det gäller kassaregistret, vilket är det vanligaste sättet bolag fuskar på? 
 
Vilka varningssignaler ska revisorer vara uppmärksamma på då De är hos klienter och 
kontrollerar kassaapparater? 
 
Hur kan revisorer upptäcka att en kassaapparat är manipulerad? 
 
Genom RS ges möjlighet för revisorer att anlita en specialist i syfte att införskaffa tillförlitliga 
revisionsbevis. Tror Du att denna möjlighet är någonting revisorer kan använda i framtiden?  
 



Bilaga 4 SKV:s checklista �Funktionskontroll av 
kassaregister vid första besöket�  

 
 
 
 
 
1) Nyckelinventering 

a) Magnetnycklar 

i) Antal____________STYCKEN 

ii) Namn_____________________________________________________________ 

b) Vanliga nycklar 

i) Antal____________STYCKEN 

ii) Namn_____________________________________________________________ 

      √ = U.A
  
      x = BRIST 

2) Ta ut samtliga tillgängliga rapporter ur systemet 

a) X-rapport____________________________________________________________ 

i) Månad___________________________________________________________ 

ii) År? _____________________________________________________________ 

b) Z-rapport____________________________________________________________ 

i) Dag_____________________________________________________________ 

ii) Månad___________________________________________________________ 

iii) År? _____________________________________________________________ 

c) Servitörsrapport ______________________________________________________ 

d) Journalremsa_________________________________________________________ 

e) Övriga rapporter______________________________________________________ 



3) Träningsläge  

a) Slå in försäljning______________________________________________________ 

b) Kontrollera kvitto_____________________________________________________ 

i)  framgår träningsläge________________________________________________ 

ii) framgår servitörsnamn______________________________________________ 

c) Ta fram X-rapport samt ________________________________________________ 

i) Servitörsrapport____________________________________________________ 

ii)  framgår träningsförsäljningen________________________________________ 

d) Ta fram Z-rapport  _____________________________________________________ 

e) Stäm av mot journalremsa______________________________________________ 

4) Försäljning av 10 öl 

a) Sälj 10 öl____________________________________________________________ 

i) Ta fram kundkvitto_________________________________________________ 

b) Sälj 10 öl____________________________________________________________ 

i) Gör en direktkorrigering______________________________________________ 

c) Nyckel i P-läge_______________________________________________________ 

i) Skapa retur 4 öl____________________________________________________ 

d) Ta ut Z-rapport _______________________________________________________ 

i) Framgår rättelser? __________________________________________________ 

ii) Är rubriker på rättelser korrekta? ______________________________________ 

e) Stäm av mot journalremsa_______________________________________________ 



5) Analys av kvitto  

a) Framgår  

i) Servitör__________________________________________________________ 

ii) Klocka___________________________________________________________ 

iii) Kassanamn_______________________________________________________ 

iv) Servitörsnamn_____________________________________________________ 

v) Datum___________________________________________________________ 

vi) löpnummer_______________________________________________________ 

6) Analys av Z-rapport 

a) Ta ut X- samt Z-rapport ________________________________________________ 

i) Framgår Z-nummer_________________________________________________ 

ii) Framgår alla rättelser_______________________________________________ 

iii) Framgår lådöppningar_______________________________________________ 

iv) Grand total, efterfrågas av krögare!!! ___________________________________ 

7) Övriga funktionstester 

a) Kontrollera sub total funktion 

i) Sälj en dagens rätt__________________________________________________ 

ii) Kvittokopia genom att trycka sub total__________________________________ 

iii) Framgår det att det är kopia__________________________________________ 

iv) Kan obegränsat antal kopior tas fram___________________________________ 

b) Kontrollera �blanka� knappar 

i) Nyckel i p-läge____________________________________________________ 

ii) Finns lagerfunktion_________________________________________________



Bilaga 5 Revisorsamfundet SRS:s checklista: 
�Granskning av kassaregister� 

 
 
 
 
 
Kund Räkenskapsår Datum Flik 

   
  
    

Kopia av detta dokument i Signatur Sida av Moment 

Checklista  
Granskning av kassaregister 

  
  

  
  

  
  

Förklaringar, exempel, anvisningar till vissa frågor och ordlista finns i slutet av 
checklistan 

Grundläggande frågor Antal ID-
beteckning       Ref. 

1. Hur många kassaregister har 
företaget?                 

           J      

Kassaregistersystem Ja Nej E/T Ref. 
2. Är kassaregistren  
a. ROM-baserade (�traditionella� 

kassaregister)? 
b. PC-baserade? 
c. Är de anslutna till datorer? 
3. Finns systemdokumentation 

(manual, handbok eller liknande) 
för kassaregistren? (BFNAR 
2004:1) 

J 

4. Finns sep. handböcker för 
programmering? 

5. Har det gjorts en anpassad 
programmering efter företagets 
behov? 

6. Har företaget dokumenterat gjorda 
programmeringar? 

7. Kan företagets kassaregister 
producera behandlingshistorik enl. 
BFNAR 2004:1? 

Rutiner kring kassahantering  Ja Nej E/T Ref. 
8. Finns rutinbeskrivning över kedjan 

�från programmering av 
kassaregister till bokföring�?  

9. Finns det en skriftlig rutin för 
registrering i kassaregistret för de 
anställda?  



10. Upprättas kassadagsrapporten med 
tömningskvittona (Z-utslag) 
försedda med löpnummer som 
underlag? 

11. Finns en förteckning över vem som 
har vilka typer av nycklar till 
kassaregistren? 

12. Finns skriftliga rutiner för hur 
dagstömningen ska ske? 

13. Görs löpande kassainventeringar?     
Granskning av kassarutiner vid 
besök  Ja Nej E/T Ref. 

14. Finns kontrollremsor/journalminne? 
15. Har kontroll skett att dessa kommer 

från företagets kassaregister?  
(Identitetskontroll) 

16. Arkiveras kontrollremsor/innehåll i 
journalminne enligt BFL/BFNAR 
2000:5 och 6? 

17. Får kunden regelmässigt kvitto? 
18. Har du gjort provköp, inkl retur- 

samt övningsförsäljning, och 
jämfört med kvitto och 
kontrollremsa?  

19. Granska kassarapporter, kvitton, 
kassautslag � uppfyller de kraven i 
BFL/BFNAR 2000:6 � stämmer de 
med bokföringen? 

20. Hur många anställda är i tjänst 
idag? Förteckna och jämför med 
avlöningslistor! 

    

Granskning av kassarutiner vid eller 
efter besök  Ja Nej E/T Ref. 

21. Stämmer en summering av samtliga 
enskilda poster på en dags 
kontrollremsa med Z-
tömningskvitto?  

22. Beordra ett X-utslag för senaste 
månaden, stämmer detta mot 
bokföringen? 

23. Har du avstämt bokförd omsättning 
för en period mot Z-
tömningskvittona och/eller 
GrandTotal för samma period? 

24. Är dagens försäljning rimlig jämfört 
mot ett snitt/dag? 



Sammanfattande bedömning Ja Nej E/T Ref. 
25. Alla kassaregister går att 

manipulera! Finns det tecken som 
tyder på att så har skett hos detta 
företag? 

26. Övriga iakttagelser och bedömningar:  

 

27. Bedöms företagets rutiner vara tillförlitliga för att säkerställa fullständighet i 
intäktsredovisningen? 

 
Förklaringar, exempel och anvisningar till checklista granskning av kassaregister: 
Checklistan är framtagen av SRS Revisionskommitté hösten 2005 i syfte att vara ett hjälp-
medel för SRS revisorer vid granskningen av kontantbranscher. Det är viktigt att notera att 
denna första version av checklistan inte är heltäckande, utan utgör exempel på frågor som kan 
kontrolleras i samband med granskning av kassaregister.  
 
När checklistan används första gången vid granskning av ett visst företags kassaregister 
behöver normalt de flesta av checklistans frågor beaktas, det kan även vara nödvändigt att 
komplettera med ytterligare frågor. När checklistan används vid senare tillfällen i företaget 
och det inte skett någon ändring i system och rutiner kan omfattningen av granskningen 
begränsas när det gäller kassaregistersystem, intern kontroll och rutiner hos företagen. 
Liksom vid annan granskning av intern kontroll är det normalt tillräckligt att begränsa 
gränsningen i dessa avseenden till att rutiner inte ändrats och att tidigare granskade rutiner 
fortfarande tillämpas. Checklistan inleds med frågor grundläggande information om antal 
kassaregister, kassasystem och rutiner, dessa kan med fördel ställas till företaget innan besök 
sker. Därefter följer ett antal frågor som granskas vid besök hos företaget och som tar sikte 
på granskning av kassaregistersystem (kontrollremsor, tömningskvitton och kassakvittons 
utseende vid provköp m.m.), rutiner och slutligen jämförelse med redovisningen. Det är av 
stor vikt för granskningen att besök görs på företaget och åtminstone den senare delen av 
checklistan är svår att genomföra/besvara om detta inte sker.  



Ordlista för kassaregister 
 
Kassaregister: Samlingsnamn för kassaapparater och kassasystem, inkl. t.ex. taxameter.  
 
Kontrollremsa: Dokumentation av den löpande registreringen i kassaregister i pappersform. 
Av kontrollremsa framgår normalt: 
• nyckelläge, t.ex. registreringsläge (normalt), returförsäljning, övning, datum och 

klockslag för registreringen 
• vilken kassörsnyckel/kod som använts 
• löpnummer för transaktionen 
• vilka artiklar som sålts och till vilket pris 
• totalt belopp 
• total moms 
• i regel även lådöppning utan att någon registrering skett 
 
Journalminne: Dokumentation av löpande registrering (se kontrollremsa) fast i elektronisk 

form.  
Löpnummer:  Löpande obruten nummerserie som löpande stiger.  
Z-utslag:  Sammanställning i rapportform av de registreringar som skett efter förra Z-

utslaget. Z-utslag nollställer kassaregister. Kallas även tömningskvitto.  
X-utslag: Sammanställning i rapportform av de registreringar som skett efter förra X-

utslaget. X-utslag nollställer inte kassaregister.  
Grand Total: Ackumulerad summa av försäljning som normalt inte skall gå att nollställa.    
 
Några kommentarer till enskilda frågor: 
Fråga 1: Det kan finnas kassaregister som inte används normalt utan endast vid speciella 

arbetstoppar eller som står i reserv. Varje kassaregister har en ID-beteckning som 
normalt registreras på kontrollremsor, Z-tömningskvitton och liknande. 
Restauranger som har utskänkningstillstånd måste anmäla antal kassaregister och 
typ i samband med ansökan om utskänkningstillstånd, genom att begära kopia av 
denna anmälan kan revisorn i dessa fall få underlag för sin granskning.   

 
Fråga 2: Skillnaden mellan ROM-baserade och PC-baserade kassaregister har bl.a. med 

programmeringsmöjligheter och lagringskapacitet att göra. I ROM-baserade 
register sker normalt programmering direkt i kassaregistret och data lagras på ett 
expansionskort/minneskort. Dessa har begränsad lagringskapacitet (normalt högst 
15 000 rader). Det lagrade minnet kan skrivas ut via den vanliga kvittoskrivaren 
och innehållet motsvarar en kontrollremsa. När minnet är fullt skrivs tidigare lagrad 
information normalt över. PC-baserade register innebär att alla programmeringar 
görs i en dator, som inte behöver vara det aktuella kassaregistret om de är samman-
kopplade, och information lagras i datorns hårddisk. PC-baserade register är 
normalt dyrare än ROM-baserade men har fördelar t.ex. genom att möjligheterna 
att följa upp verksamheten ökar. Är kassaregistren anslutna till datorer kan 
programmeringar och rapporter tas ut från en dator som inte behöver vara ett 
kassaregister. Det är därför viktigt att konstatera vilka enheter som ingår i 
nätverket, var informationen lagras, om det går att ta ut informationen i läsbart 
skick och om uppgifterna är spärrade mot ändringar.  

 



Fråga 6.  Exempel på lämpliga frågor att följa upp:   
- finns olika artiklar/artikelgrupper för registrering? 
- momskodning? 
- finns sammanställning över vilka rapporter som kan tas ut? 

 
Fråga 8.  Identifiera kedjan, exempel på lämpliga frågor att följa upp: 

- hur många personer är inblandade? 
- vem gör vad, vilka kontrollfunktioner finns internt? 
- Är det olika/flera personer som: 
* programmerar kassan 

       * handhar kassan (tar emot betalningar) 
        * räknar och stämmer av kassan 
        * tar fram underlag/dagsrapporter till bokföring 
        * sköter bokföring? 
    Gör en preliminär bedömning av företagets interna kontroll utifrån detta. 
 
Fråga 9.  Exempel på ytterligare frågor att följa upp:   

- Finns rutiner för hantering av returer/minusinslag? 
- Hur vanligt förekommande är returer/minusinslag? 
- Hur hanteras pengarna/kassalådan?  
(Står lådan öppen eller skall den stängas och registreras antal lådöppningar?) 

 
Fråga 11. Olika nycklar ger olika behörighet att använda olika funktioner när det gäller 

kassaregister. Det är därför viktigt att klarlägga vem som har olika nycklar och 
vilka funktioner som är knutna till dem, t.ex. kassörsnyckel, huvudkassörsnyckel 
och ägarnyckel.  

 
Fråga 12. Exempel på ytterligare frågor att följa upp  

- Finns fastslagen rutin för hantering av kassadifferenser/felräkningar? 
- Hur ofta förekommer felräkningar? 
- Hur hanteras felräkningar (får den anställde stå själv för eventuella differenser)? 

 
Fråga 14. Ett vanligt problem med journalminne, som är en elektronisk kontrollremsa, är att 

de har otillräcklig minneskapacitet. När minnet är fullt skrivs tidigare registrerade 
uppgifter över om det inte skett någon separat arkivering av uppgifterna (t.ex. 
back-up). Uppgifter i ett journalminne skrivs normalt ut via den vanliga kvitto-
skrivaren och utskriften motsvarar en kontrollremsa 

 
Fråga 15. Varje kassaapparat bör ha en ID-beteckning som bl.a. framgår på olika rapporter. 

Det är inte säkert att ID-beteckningen finns fysiskt på kassaapparaten utan den kan 
finnas inprogrammerad och framgår då av olika rapporter. Genom att jämföra ID-
beteckningar på kontrollremsor med kassaapparater som finns i företaget kan 
eventuell förekomst av extra kassaregister eller utbyte av kassaregister upptäckas.  

 
Fråga 17. Erhåller kunden kvitto kan detta i sig vara en indikation på att det finns rutiner som 

gör att registrering sker i systemet. Det går dock att manipulera detta med 
kvittokopior och tränings- och övningsläge i kombination med ändrad text på 
kvittot (se fråga 21). 



Fråga 18. Möjlighet till provköp styrs normalt via inställning av kassaregistrets centrallås 
eller en särskild kod, alternativt finns i vissa fall möjlighet genom att använda sk. 
träningsnycklar. Tillvägagångssätt framgår i regel av manualen till kassaregistret.  
Med provköp menas försäljning med nycklar i registreringsläge. Vid returförsälj-
ning är nycklar i returförsäljningsläge, en uppföljning kan då ske av att tecken på 
kvitto och att det framgår att det är fråga om returförsäljning. Tränings- eller 
övningsläge är en funktion för att öva personal i hantering av kassaregister. 
Funktionen ger ett kvitto utan att någon registrering sker på kontrollremsan. Det 
skall framgå av kvittot att det rör sig om övning men det förekommer att denna text 
kan vara ändrad på kvittot. Vad som produceras respektive inte produceras när 
kassaregistret står i övnings-/träningsläge styrs av inställningar och 
programmeringar i registret.  
 

Fråga 20. Det är lämpligt att vid besök även granska hur många anställda som finns i verk-
samheten vid tillfället. Dessa uppgifter används dels för att jämföra med avlönings-
listor för att kunna jämföra med antal anställda och löner m.m., dels för att använda 
som underlag för vidare analyser.  
 

Fråga 21-24. Uppföljningen av dessa frågor kan med fördel göras i efterhand mot bokföring. 
Exempel på lämpliga följdfrågor för den analytiska granskningen, se även �Förslag 
till vägledning för granskning av intäktsredovisningen i kontantbranscher med 
kassaregister�.  

 
Fråga 22. OBS! Viktigt att den tömning som skall beordras inte skall nollställa kassaregistret 

(normalt kallas denna typ för X-tömning). Det är även viktigt att vi revisorer inte 
själva gör registreringar och/eller knapptryckningar i kassaregistren.  

 
Fråga 24. Har vi varit på plats och sett till att en kontrollinventering av kassabehållningen  

vid dagens slut gjorts? (Stämmer detta mot bokfört kassasaldo?) Är den aktuella dagens 
försäljning �all-time-high� kan detta dock indikera �tillfällig skötsamhet�. 

 
 


