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Enligt 15 § lagen om revisorer (revisorslagen) får revisor inte utöva annan verksamhet än 
revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller 
självständighet. 
 Ett grundläggande krav för att revisorn skall kunna fullgöra sina yrkesplikter i 
enlighet med lag och god sed är att revisorn är oberoende i förhållande till sina 
revisionsklienter och även i övrigt i förhållande till dem i vars intresse revisionen utförs. 
Den som anlitar en revisor skall kunna göra det i förvissning om att revisorn inte står i 
beroendeförhållande till någon av klientföretagens intressenter eller har egna 
affärsintressen som konkurrerar med klientens. En förutsättning för att detta skall vara 
möjligt är att revisorn i största möjliga utsträckning står fri från affärs- och sidointressen 
som kan komma i konflikt med ett riktigt fullgörande av revisionsverksamheten. 
 Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida uppdrag som 
styrelsesuppleant och ett eventuellt framtida uppdrag som ordinarie styrelseledamot i 
Stiftelsen Y är förenligt med yrkesutövning som auktoriserad revisor. Av stiftelsens 
stadgar framgår att stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vård eller uppfostran av 
barn, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att främja vetenskaplig 
forskning. Stiftelsen som har ca 40 anställda äger och förvaltar ett femtiotal fastigheter. Av 
den totala uthyrningsbara ytan utgör ca 80 procent bostäder och resterande del lokaler. 
Hyresintäkterna för räkenskapsår 1996 uppgick till ca 120 mkr. 
 
RN meddelar följande besked. 
 
Den affärsverksamhet som bedrivs i Stiftelsen Y är av sådan art och omfattning att 
uppdrag som styrelsesuppleant eller ordinarie styrelseledamot på olika sätt kan få direkta 
beröringspunkter med Er revisionsverksamhet. Därmed föreligger risk för att förtroendet 
till Er opartiskhet eller självständighet som revisor kan komma att rubbas. Ni kan därför 
inte åta Er styrelseuppdrag i stiftelsen. 
 
Ärendet har avgjorts av RN:s ordförande Lennart Grufberg samt ledamöterna Lena 
Abjörner, Stig von Bahr, Siv Björs, Ann Brevenskär, Elisabet Fura-Sandström, Jan-Erik 
Moreau, Per Thorell och Gunnar Widhagen. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt 
närvarit kanslichefen Christer Lefrell samt avdelningsdirektörerna Carina Bergman 
Marcus och Åsa Arffman. Föredragande har varit Åsa Arffman. 


