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Ö 9/98 
 
Er ansökan prövas enligt övergångsbestämmelserna i revisorslagen mot bestämmelserna i 
Kommerskollegiets revisorsföreskrifter (KFS 1986:8 - fortsättningsvis benämnda 
föreskrifterna)  

Enligt 6 § föreskrifterna krävs för auktorisation minst fem års praktik varav minst tre år 
skall avse praktik hos auktoriserad revisor eller praktik under handledning av eller på annat 
sätt övervakad av auktoriserad revisor. Denna praktik skall enligt 7-9 §§ föreskrifterna ha 
omfattat minst 2 000 timmar revision, minst tio bokslutsrevisioner i fem företag med 
årsomsättning över tio mkr och minst 500 timmar kvalificerade utredningar. Två år av annan 
kvalificerad revisionsutövning kan tillgodoräknas enligt 10 § föreskrifterna. Innehållet av 
sådan praktik bedöms från fall till fall. 

Er praktiska verksamhet i revisorsyrket har fullgjorts vid anställning hos godkänd revisor. 
Under praktiken har auktoriserade revisorn B-son enligt lämnade uppgifter handlett och 
övervakat Ert arbete. Enligt intyg från B-son har denne gjort kvalitetskontroll av totalt nio 
revisioner i vilka Ni lagt ner totalt 237 arbetstimmar. I dessa uppdrag har Er arbetsgivare haft 
revisionsuppdragen. Trots upprepade förfrågningar har Revisorsnämnden (RN) inte fått in 
några tidsuppgifter från arbete Ni skall ha utfört under handledning av B-son i dennes egna 
revisionsuppdrag. 

Ni har även åberopat arbete som Ni utfört tillsammans med auktoriserade revisorn C-son. 
Detta arbete avser 219 timmar revision i två bolag (koncern). C-sons intyg om arbetet framgår 
att det rört uppdrag där revisionsuppdraget innehafts gemensamt av dennes byrå och den byrå 
i vilken Ni är anställd. Huvudansvarig för sistnämnda byrås uppdrag har varit Er chef. Att Ni 
stått under handledning eller övervakning av C-son framgår inte. 

RN finner inte att Er praktik uppfyller kraven enligt 7-9 §§ Kommerskollegiets 
revisorsföreskrifter (KFS 1986:8) . Er ansökan avslås. 
 
Ärendet har avgjorts av kanslichefen Christer Lefrell i närvaro av byrådirektören Leena 
Collins, som föredragit ärendet. 
 


