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Enligt 15 § revisorslagen får revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om 
utövandet kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet. Närmare 
vägledning om vad som skall anses vara förtroenderubbande verksamhet ges inte i lagen eller 
i dess förarbeten. 
 Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida delägarskap i 
handelsbolaget X HB är förenligt med verksamhet som auktoriserad revisor. Bolagets 
verksamhet består i att äga en travhäst. Enda tänkbara intäkter för handelsbolaget är 
prispengar vilka utbetalas av Svenska Travsportens Centralförbund. Omsättningen för 1993 
och 1994 var 0 kr och för 1995 beräknas den bli 70 000 kr. I handelsbolaget finns sammanlagt 
sex delägare. Två av dessa äger 50 % respektive 80 % av fåmansbolag i vilka Ni är vald 
revisor. För det fall nämnden skulle finna Ert delägarskap vara oförenligt med Er 
yrkesverksamhet som revisor undrar Ni om situationen blir annorlunda om Ni privat äger 1/6 
av hästen och handelsbolaget äger resterande 5/6. Om inte heller detta skulle anses förenligt 
undrar Ni över hur Ert delägarskap skulle kunna organiseras.   
 RN har den 20 december 1995 genom beslut som fattats av ordföranden bedömt att Ert 
delägarskap i handelsbolaget är oförenligt med Er revisionsverksamhet. Ni har överklagat 
ärendet till Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten har genom beslut den 28 februari 1996 
undanröjt RNs beslut och återförvisat målet för ny handläggning. Länsrätten har bedömt att 
förhandsbeskedet skall avgöras av nämnden i dess helhet. 
 
RN meddelar följande besked.  
 
Att vara bolagsman i ett handelsbolag som äger och tävlar med en travhäst behöver inte i sig 
innebära utövande av verksamhet som är oförenlig med yrkesutövning som auktoriserad 
revisor.  
 Ni äger emellertid ifrågavarande handelsbolag tillsammans med personer som i sin tur 
äger väsentliga aktieposter i två bolag som är Era revisionsklienter. Ert ekonomiska 
engagemang med dessa personer innebär att förtroendet för Er opartiskhet eller 
självständighet som revisor i de berörda klientbolagen rubbas. Innehavet av andelen i 
handelsbolaget är därför oförenligt med Er revisionsverksamhet. Bedömningen skulle inte bli 
annorlunda om Ni i stället samägde hästen tillsammans med handelsbolaget.  
 
Ärendet har avgjorts av RN:s ordförande Lennart Grufberg samt ledamöterna Stig von Bahr, 
Siv Björs, Anne-Charlotte Eggwertz, Elisabet Fura-Sandström, Jan-Erik Moreau, Eva-Britt 
Nordhall, Per Thorell och Gunnar Widhagen. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt 
närvarit kanslichefen Christer Lefrell samt avdelningsdirektören Carina Bergman Marcus, 
föredragande. 


