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Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan inneha ett 
uppdrag som styrelseledamot i Y. 

Av ansökan och övriga handlingar i ärendet framgår följande. Y är en ideell förening som 
bildades i december 2002. Föreningens ändamål är bl.a. att stötta miljödrivna affärsprojekt, 
marknadsföra miljörelaterade produkter samt anordna seminarier och informationsmöten under 
temat miljöinriktad/hållbar affärs– och näringslivsutveckling. Föreningen har idag fem till tio 
medlemmar, vilka representerar olika företag och organisationer. Medlemsantalet uppskattas 
dock uppgå till ett hundratal efter ett år. Den operativa verksamheten kommer att bedrivas i ett 
helägt dotterbolag, X AB, under namnändring till Y AB. Föreningens huvudsakliga intäkter 
utgörs av medlemsavgifter, vilka utgår med 100 kr per medlem. Dotterbolagets huvudsakliga 
intäkter utgörs av serviceavgifter från medlemsföretagen, vilka utgår med belopp mellan 2 900 
kr och 6 900 kr. Därutöver finansieras dotterbolagets verksamhet genom löpande fakturering för 
utförda tjänster samt genom erhållna anslag från stat, kommun eller landsting med krav på 
motprestation. Varken föreningen eller dotterbolaget erhåller för närvarande sponsorbidrag eller 
annat bidrag som lämnas utan krav på direkt motprestation. Det registrerade revisionsbolaget Z 
AB, i vilket Ni utövar revisionsverksamhet, är medlem i föreningen. Däremot är ingen av 
revisionsbolagets revisionsklienter medlem i föreningen. Föreningens styrelse består för 
närvarande av nio ledamöter, vilka representerar olika bolag och institutioner. Ert 
styrelseuppdrag kommer att utövas främst genom deltagande vid uppskattningsvis sex 
styrelsemöten per år där Ni kommer att bidra med Era erfarenheter från näringslivet. Uppdraget 
innebär inte att Ni kommer att engageras i någon omfattande affärsverksamhet eller att Ni 
kommer att delta i den operativa verksamheten. Ni kommer inte heller att företräda föreningen 
eller dotterbolaget utöver det kollegiala representantskap som föreningens styrelse i sin helhet 
innehar. 
 
RN meddelar följande besked. 
 
Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än 
revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av 
sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet, eller utövandet på annat sätt är ofören-ligt med den ställning som följer av 
behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på 
ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig 
med kravet i första stycket. 

RN bedömer att uppdraget som styrelseledamot i Y är förenligt med kravet i 25 § första 
stycket revisorslagen. Ni kan således inneha uppdraget i fråga.  

Det kan inte uteslutas att styrelseuppdraget medför vissa beröringspunkter med Era 
revisionsklienter. RN vill därför erinra Er om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje 
uppdrag i revisionsverksamheten pröva huruvida det finns omständig-heter som kan rubba 
förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet. 

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författ-
ningsändringar som påverkar de frågor beskedet avser. 
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Ärendet har avgjorts av RN:s chef, direktören Christer Lefrell i närvaro av chefsjuristen Per 
Eskilsson samt avdelningsdirektören Helene Agélii som före-dragit ärendet. 


