Revisorsanmälan enligt Aktiebolagslagen 9 kap. 42 - 44 §§
(Misstanke om brott enl. Brottsbalken 9 kap 1, 3, och 9 §§, 10 kap 1, 3, 4, 5 och 5a-5e §§,
11 kap 1, 2, 4 och 5 §§, alt. Skattebrottslagen 2, 4, 5 och 10 §§.)
1. Anmält bolag
Namn
Organisationsnr
Adress
2. Anmälda företrädare
Namn
Adress
Telnr
3. Omständigheter som medför att det kan misstänkas att styrelseledamot eller verkställande direktör begått brott:

4. Anmält brott:
Alt 1: Brottsalternativ
Alt 2: Brottsalternativ

5. Har styrelsen underrättats om brottsmisstanken:

Ja

Nej

6. Avgått som revisor:

Ja

Nej

7. Underrättelse till bolagsverket:

Ja

Datum:

Nej

8. Anmält bolags kontaktperson (vem el. vilka personer i bolaget har varit kontaktperson när det gäller bokföringen:
Namn
Adress
Telnr
9. Anmält bolags redovisningskonsult:
Redovisningsbyrå
Adress
Telnr

10. Om avsaknad av årsredovisning
Revisorns kännedom om orsaker till ej upprättad årsredovisning (exempelvis brister i den löpande bokföringen):

11. Om brister i den löpande bokföringen eller årsredovisningen
Kort sammanfattning av bristerna:

12. Ägarstrukturen i det aktuella bolaget
Redogör kortfattat för ägarstrukturen samt ev. ägarbyten under de senast två åren!
Vilka kontakter har revisorn haft med företrädare för bolaget efter det senast ägarbytet?

Anmälande revisor:
Revisionsbyrå:
Adress:
Telnr:
Ort och datum

Namnteckning:

Kommentarer
Punkt 1: Ange senast registrerade namn hos Bolagsverket.
Punkt 2: Ange senast till Bolagsverket registrerade styrelseledamot eller ledamöter och suppleanter.
Punkt 3: Ange kortfattat skälen till att anmälan om brott har gjorts. Observera att om anmälan avser ej
upprättad årsredovisning, brister i årsredovisning eller den löpande bokföringen kan detta anges under
punkt 10 eller 11.
Punkt 4: Precisera de anmälningspliktiga brott avses enligt uppräkningen i aktiebolagslagen.
Punkt 10 och 11: Exempel på typfall där årsredovisningen inte har blivit upprättats, blivit försenad eller
brister föreligger i den löpande bokföringen finns i skriften
”Revisors åtgärder vid misstanke om brott”
Om avtal, balansrapporter och fullmakter vid överlåtelser finns tillgängliga bör kopior på dessa
bifogas anmälan.

