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BESLUT  

2020-04-17 Dnr 2019-1418 

Tillsynsärende – auktoriserade revisorn A-son 

 

 

1 Inledning 

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information om den 

auktoriserade revisorn A-sons revision av en stiftelse för räkenskapsåret 2018. Stiftelsens 

årsredovisning är upprättad den 11 oktober 2019. Revisionsberättelsen är daterad den 6 

november 2019 och innehåller inte någon modifiering, upplysning eller anmärkning. 

2 Åtgärder vid för sent upprättad årsredovisning 

Av ett e-postmeddelande den 25 juni 2019 framgår att A-son då var i kontakt med en 

styrelseledamot i stiftelsen. A-son meddelade att en kollega till honom, som skulle bistå 

med bokföring och bokslut, hade försökt få kontakt med styrelseledamoten och att det 

inte var många dagar kvar innan årsredovisningen skulle vara undertecknad och 

revisionsberättelsen avgiven. Styrelseledamoten meddelade att han skulle kontakta 

kollegan om två dagar.  

I ett e-postmeddelande den 24 september 2019 till samma styrelseledamot påtalade A-son 

att det underlag som han behövde fortfarande inte hade kommit och att han måste 
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överväga om han kunde kvarstå som revisor. Styrelseledamoten meddelade att underlagen 

skulle komma nästföljande dag. 

I dokumentationen har antecknats att årsredovisningen är upprättad för sent.  

A-son har uppgett följande. 

Den 1 april 2019 var han i kontakt med den styrelseledamot som hanterade stiftelsens 

administration. Han fick då uppdragsbrev och information om att material skulle lämnas 

till en av hans kolleger strax därefter. Nästa tillfälle som han var i kontakt med styrelse-

ledamoten var den 25 juni 2019. Mellan den 1 april och den 15 juni 2019 hade hans kollega 

försökt att nå styrelseledamoten vid ett flertal tillfällen, men utan att lyckas. Det tredje 

tillfället som han var i kontakt med styrelseledamoten var den 24 september 2019. Han 

fick in material den 25 september 2019. 

Styrelsen skrev under årsredovisningen den 11 oktober 2019. Han avgav sin revisions-

berättelse den 6 november 2019. Han noterade, vilket även framgår av revisionsdoku-

mentationen, att årsredovisningen var för sent upprättad. Hans slutsats var att han skulle 

anmärka på detta i revisionsberättelsen. Av förbiseende kom ingen anmärkning att tas in 

i revisionsberättelsen. 

Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd 

Av 8 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att en stiftelses årsredovisning ska 

lämnas till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Enligt 8 kap. 3 § 

första stycket 4 ska årsredovisningen för en stiftelse ges in till registreringsmyndigheten 

inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Detta innebär att en årsredovisning för 

en stiftelse måste ha upprättats i vart fall sex månader efter räkenskapsårets utgång. I 

4 kap. 11 § tredje stycket 2 stiftelselagen (1994:1220) anges att revisorn ska anmärka om 

bestämmelserna i årsredovisningslagen inte har följts.  

Enligt god revisionssed ska en revisor planera sitt arbete så att revisionen kan utföras och 

revisionsberättelsen lämnas inom föreskriven tid. Om det behövs för att detta ska vara 

möjligt, måste revisorn därför kontakta stiftelsens styrelse eller, såvitt gäller stiftelser med 

anknuten förvaltning, förvaltare så att denna upprättar en årsredovisning och bereder 

revisorn tillfälle att granska stiftelsens bokföring och förvaltning. Om årsredovisningen 

och det övriga underlaget som revisorn behöver för sin granskning dröjer så att det finns 
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risk för att handlingarna inte kommer revisorn till del inom den tid som anges i årsredo-

visningslagen, ska revisorn enligt god revisionssed informera styrelsen respektive förvalt-

aren om dess skyldigheter att, i god tid före den tidpunkt då handlingarna ska vara revisorn 

tillhanda, förse revisorn med materialet som denne behöver för sin granskning. Om 

muntliga påstötningar inte ger resultat, bör revisorn skriva till styrelsen eller förvaltaren 

och påminna om dess skyldigheter. Om inte heller det ger resultat inom rimlig tid, bör 

revisorn överväga att avgå från sitt uppdrag. 

Den nu aktuella stiftelsen har kalenderår som räkenskapsår. Av utredningen framgår att 

årsredovisningen inte upprättades i tid. Revisorsinspektionen finner inte skäl att ifråga-

sätta att A-son och hans kolleger vidtog de angivna åtgärderna för att få material för 

revision. Däremot kan konstateras att A-son förhöll sig alltför passiv genom att under 

flera månaders tid inte vidta någon åtgärd i syfte att få det underlag som behövdes för 

revisionen.  

Genom att inte i tillräcklig omfattning uppfylla den aktivitetsplikt som en revisor har i 

situationer av detta slag har A-son åsidosatt god revisionssed. Vidare har han åsidosatt 

god revisionssed genom att inte anmärka i revisionsberättelsen på att årsredovisningen 

var för sent upprättad. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen 

(2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner omständigheterna 

vara sådana att denna kan stanna vid en erinran. 

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 Peter Ek, 

redovisningsexperten Claes Norberg, rådgivaren Charlotte Sandart och lektorn Jessica 

Östberg. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt revisionsdirektören Elizabeth 

Løchting och avdelningsdirektören Philip Lagerling, som har föredragit ärendet, varit 

närvarande. 

Sten Andersson 

         Philip Lagerling 

Hur man överklagar, se bilaga. 


