FAR:s disciplinnämnds
BESLUT
meddelat i Stockholm den 27 september 2016

DN 4–2016

ANMÄLARE
FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet

MOTPART
AA
Redovisningsföretaget
SAKEN
Disciplinär åtgärd
___________________________

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE
Disciplinnämnden meddelar AA varning.
ANMÄLAN M.M.
AA är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR. Han är verksam vid
Redovisningsföretaget.
AA var november 2013 föremål för FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet. Vid
kontrollen noterades en del brister i AA:s sätt att bedriva redovisningsverksamhet. En av
bristerna var avsaknad av vidareutbildning. FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet
beslöt med anledning därav att en begränsad omkontroll skulle göras. Den begränsade
omkontrollen skulle innefatta en ny genomgång av allmänna kontroller med uppföljning av
AA vidareutbildning.

Omkontrollen genomfördes under december 2015. I sin rapport noterade ansvarig
kvalitetskontrollant att AA fortfarande inte uppfyllde kravet på vidareutbildning. I checklistan
för allmänna kontroller har noterats att AA hade genomfört 6 timmars vidareutbildning under
2015.
FAR:s disciplinnämnd har efter inkommen anmälan berett AA tillfälle att yttra sig. Han har
inkommit med ett yttrande där han intygat att kvalitetskontrollantens iakttagelser är riktiga.
Han har anfört att han av olika skäl varit hårt belastad, men att han nu har ”jobbat ikapp” och
avser erhålla föreskrivna utbildningstimmar under 2016.
SKÄLEN FÖR DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE
Disciplinnämnden ska enligt 50 § i FAR:s stadgar utesluta en medlem ur FAR om nämnden
efter genomförd utredning skulle finna att medlemmen uppsåtligen har gjort orätt eller annars
handlat oredligt. Om utredningen skulle visa att medlemmen har åsidosatt sina plikter på något
annat sätt, ska disciplinnämnden ge medlemmen en varning eller, om det kan anses tillräckligt,
en erinran. Skulle nämnden i sådana fall finna att omständigheterna är synnerligen
försvårande, ska nämnden i stället utesluta medlemmen.
En auktoriserad redovisningskonsult är skyldig att iaktta inte bara god redovisningssed utan
även god sed för redovisningstjänster (Reko) samt de etiska regler som styr redovisningskonsultens professionella ansvar. Enligt Etik R 4 Vidareutbildning1 ska vidareutbildning omfatta
minst 120 timmar per treårsperiod, varav minst 20 timmar per år, och vara anpassad till den
enskilda medlemmens behov. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. En
medlem bör årligen planera för sitt behov och sätta av nödvändig tid för denna.
Vid FAR:s första kvalitetskontroll framkom att AA helt saknade vidareutbildning. Vid
omkontrollen kvarstod avsaknaden av vidareutbildning i stort sett oförändrad. AA har därmed
åsidosatt sina plikter och ska meddelas varning.
Per Eskilsson
Ordförande
Sara Orback
Föredragande
I beslutet har även deltagit Henrik Karlsson, vice ordförande, Charlotte Ahlberg, Gert
Björnalm, Per Karlsson, Martin Krüger, Peter Linder och Lars Lejdborg.
Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas.
1

Fram till 1 januari 2016 framgick samma krav även av EtikR 1 Yrkesetiska regler, Regel 6 – Vidareutbildning.
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