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Disciplinärende – auktoriserade revisorn A-son 

 

 

 Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.  

 

 

1 Inledning 
 

Revisorsinspektionen har tagit del av information som föranlett myndigheten att utreda 

A-son uppdrag som revisor i en samfällighetsförening. 

 

2 Revisorsinspektionens utredning 
 

Revisorsinspektionen har tagit del av samfällighetsföreningens stadgar, revisionsbe-

rättelsen för räkenskapsåret 2017 och protokollet från den efterföljande förenings-

stämman.  

 

Samfällighetsföreningen höll sin föreningsstämma den 11 mars 2018 och A-son 

revisionsberättelse är daterad den 25 februari 2018.  

 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsens förvaltning granskas av minst en revisor och en 

suppleant. Dessa ska utses på ordinarie föreningsstämma och revisionsberättelse ska 

överlämnas till styrelsen senaste tre veckor före ordinarie stämma.  

 

http://www.revisorsinspektionen.se/
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Av protokollet från föreningsstämman framgår att tidigare vald revisor och revisors-

suppleant hade lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan i samband med att revi-

sionen skulle börja och att styrelsen därför hade vänt sig till en annan revisor, A-son. 

Vidare framgår av protokollet att stämman beslutade att utse A-son till revisor för 

räkenskapsåret 2017.  

 

3 Revisorns uppgifter 

 

A-son har uppgett bl.a. följande. 

 

Ordinarie föreningsstämma skulle hållas den 11 mars 2018. Hon blev kontaktad av styr-

elsen i föreningen några veckor dessförinnan och ombedd att revidera räkenskapsåret 

2017 eftersom föreningens ordinarie revisorer plötsligt hade hoppat av. De kom överens 

om att göra så och att, eftersom tiden var knapp, väcka frågan vid stämman om att for-

mellt välja henne retroaktivt för räkenskapsåret 2017. 

 

4 Revisorsinspektionens bedömning 
 

Av utredningen i ärendet framgår att A-son lämnade sin revisionsberättelse redan den 

25 februari 2018 men valdes som revisor först den 11 mars 2018. Vid tidpunkten för 

avgivande av revisionsberättelse hade hon alltså inte utsetts till revisor och var därmed 

inte behörig att lämna revisionsberättelse.  

 

Genom att lämna en revisionsberättelse utan att vara behörig till detta har A-son 

åsidosatt god revisionssed. Det som hon har anfört om omständigheterna föranleder 

ingen annan bedömning. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisors-

inspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd. 

 

Ärendet har avgjorts av Revisorsinspektionen genom Tillsynsnämnden för revisorer. I 

beslutet har deltagit justitierådet Sten Andersson, ordförande, kammarrättslagmannen 

Christina Eng, vice ordförande, enhetschefen Tomas Algotsson, auktoriserade revisorn 

Maria Danckler, advokaten Helena Dandenell, auktoriserade revisorn Magnus Fredmer, 
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redovisningsexperten Claes Norberg, rådgivaren Charlotte Sandart och lektorn Jessica 

Östberg. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt avdelningsdirektören Tobias 

Fredriksson, som har föredragit ärendet, varit närvarande. 

 

 

Sten Andersson 

    Tobias Fredriksson 

 

Hur man överklagar, se bilaga. 
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