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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar;

 

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 8 kap. 3 och 5 §§ lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

 

8 kap.

 

3 §

 

2

 

Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Vad
som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad eller godkänd revisor
deltar i revisionen. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad nä-
ringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte
vara revisor. 

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-
miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser
om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 7 och
15 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens reviso-
rer, om det kan ske.

 

5 §

 

3

 

Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor
som avlagt revisorsexamen, om

1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två se-
naste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger
det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde un-
der den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda hos föreningen under de två senaste räkenskapsåren i
medeltal har överstigit 200.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga
om förening som avses i första stycket besluta att det i stället för en auktori-
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Senaste lydelse 1995:537.
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Senaste lydelse 1996:1142.
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serad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses
en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern,
om

1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda koncern-
balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbe-
lopp som anges i första stycket,

2. antalet anställda vid koncernföretagen under den tid som anges i 1 i
medeltal överstigit 200, eller

3. moderföreningen inte upprättar koncernredovisning och nettovärdet av
koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda balansräkningar för koncern-
företagens två senaste räkenskapsår, på moderföreningens balansdag över-
stiger det gränsbelopp som anges i första stycket.

I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall en aukto-
riserad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga röst-
berättigade begär det vid en föreningsstämma där revisorsval skall ske.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)


