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FARs disciplinnämnds
BESLUT
meddelat i Stockholm den 11 november 2015

DN 6-2015

ANMÄLARE
Anmälaren
Kunden AB
MOTPART
Auktoriserade revisorn
AA
SAKEN
Disciplinär åtgärd
___________________________
DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE
Disciplinnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.
ANMÄLAN M.M.
Anmälaren har för Kunden ABs räkning anmält AA till FARs disciplinnämnd. AA är
auktoriserad revisor och medlem i FAR. Anmälan gäller ett redovisningsuppdrag där bolaget
anlitat Redovisningsbyrån KB, där AA är verksam. Han har påstått att det funnits flera fel i
utförandet av redovisningsuppdragen som upptäckts efter att man bytt redovisningsbyrå. Han
har även framfört synpunkter på Redovisningsbyråns debitering.
AA har på disciplinnämndens förfrågan skickat in aktuellt uppdragsbrev samt svarat att hon
inte har arbetat med uppdraget. Hon har anfört att en viss redovisningskonsult (som inte är
medlem i FAR) har ansvarat för uppdraget. Vidare har hon påpekat att uppdragsbrevet är
undertecknat av en kontorschef (auktoriserad revisor och medlem i FAR) som ”inte har
arbetat med uppdraget och kan därmed inte heller gå i svaromål för påstådda fel och påstådd
bristande hantering.”
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Anmälaren har tagit del av AAs svar och vidhållit att AA som företrädare för
Redovisningsbyrån KB och auktoriserad revisor har ett särskilt ansvar för uppdragen.
SKÄLEN FÖR DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE
Disciplinnämnden ska enligt 49 § i FARs stadgar utreda om den medlem som är anmäld har
åsidosatt sina plikter. Anmälaren har inte förklarat på vilket sätt AA har varit involverad i
uppdraget eller ansvarig för eventuella fel, förutom att hon är ansvarig för verksamheten. En
verksamhetsansvarig har enligt Reko 210 ett ansvar för att riktlinjer och rutiner för
kvalitetssäkring av redovisningsuppdragen finns och upprätthålls. Däremot kan AA, som
verksamhetsansvarig för Redovisningsbyrån KB, inte hållas ansvarig för själva utförandet av
företagets redovisningsuppdrag – förutsatt att nämnda riktlinjer och rutiner har funnits och
upprätthållits. Det har inte anförts att Redovisningsbyrån KB har brustit i något av dessa
avseenden.
Disciplinnämndens prövning begränsas till det yrkesetiska regelverk som FARs medlemmar
har att följa. Skäligheten av debiterat arvode omfattas inte av disciplinnämndens prövning och
tas därför inte upp här.
Med hänsyn till det ovan anförda ska anmälan lämnas utan åtgärd.

Henrik Karlsson
Vice ordförande
Sara Orback
Föredragande

I beslutet har även deltagit Per Eskilsson, ordförande, Charlotte Ahlberg, Anders Bergman,
Eva Dedering och Barbara Lehto.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas.

