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PRV har inkommit till Revisorsnämnden (RN) med en underrättelse beträffande auktoriserade 
revisorn A-son. 
 Av handlingarna framgår bl.a. följande. 
 PRV har i december 1996 respektive januari 1997 likvidationsförelagt två aktiebolag, i 
vilka A-son enligt aktiebolagsregistret varit ensam styrelseledamot, på grund av att bolagen 
inte anmält behörig revisor till PRV för registrering. Bolagen har brutet räkenskapsår 09-01–
08-31. Den tidigare revisorn har, i enlighet med bestämmelserna i 10 kap 5 § aktiebolagslagen 
(1975:1385; ABL), den 25 augusti 1996 anmält till PRV att uppdragen upphört i förtid och 
begärt att bli avförd ur registret. Bolagen har därefter underlåtit att anmäla ny revisor för 
registrering. PRVs underrättelse till RN är daterad den 16 januari 1997. 
 A-son har till RN uppgett att han sålt bolagen den 31 augusti 1996. Någon verksamhet 
har därefter inte bedrivits i bolagen. Extra bolagsstämma har hållits per överlåtelsedagen 
varvid ny styrelse och ny revisor utsetts. För att säkerställa full köpelikvid gjordes dock inte 
någon ändringsanmälan till PRV utan A-son kvarstod under en tid som styrelseledamot och 
firmatecknare i aktiebolagsregistret. I februari 1997 har en komplett ändringsanmälan givits in 
till PRV.  
 
RN gör följande bedömning. 
 
För att en revisor skall vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att denne åtnjuter 
förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte skall 
rubbas krävs bl.a. att revisorn såväl privat som i sin verksamhet följer gällande bestämmelser. 
 RN godtar i avsaknad av närmare utredning A-sons uppgift om att nya styrelser och 
revisorer valts per den 31 augusti 1996. A-son har vidare uppgett att han, trots att han inte 
längre ingick i styrelserna, valt att kvarstå som ensam styrelseledamot och firmatecknare i 
aktiebolagsregistret. Förfarandet har syftat till att hindra den nya ägaren från att bedriva 
verksamhet i bolagen innan full betalning erlagts men synes även ha fått som följd att de 
nyvalda styrelserna inte har kunnat fullgöra sina åligganden enligt ABL, exempelvis 
skyldigheten att anmäla ny revisor till PRV för registrering. Aktiebolagsregistret har 
därigenom kommit att få ett ofullständigt och missvisande innehåll beträffande bolagen under 
ca sex månader. 
 RN finner att A-son genom sitt handlande i nu nämnda avseende har åsidosatt god 
revisorssed och meddelar därför, med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om 
revisorer, A-son en erinran. 
 
Ärendet har avgjorts av RN:s ordförande Lennart Grufberg samt ledamöterna Stig von Bahr, 
Siv Björs, Anne-Charlotte Eggwertz, Jan-Erik Moreau, Eva-Britt Nordhall, Per Thorell, Lars 
Wenne och Gunnar Widhagen. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit 
kanslichefen Christer Lefrell, avdelningsdirektören Carina Bergman Marcus samt 
byrådirektören Fredrik Bengtsson, föredragande. 


