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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

 

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 4 kap. 3 och 4 §§ stiftelselagen
(1994:1220) skall ha följande lydelse.

 

4 kap.

 

3 §

 

2

 

Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller
som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor. 

En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-
miska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt arten och
värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser
om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 6 § i
detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör minst en av moderstiftelsens revisorer ut-
ses, om det kan ske.

 

4 §

 

3

 

Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stif-
telsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredo-
visning.

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

1. nettovärdet av stiftelsens tillgångar enligt balansräkningarna för de två
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår, eller

2. antalet anställda i stiftelsen under de två senaste räkenskapsåren i me-
deltal har överstigit 200.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även för moderstiftelse i en kon-
cern om 

1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt koncernbalansräk-
ningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som
anges i andra stycket 1, 

 

1

 

Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47.
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Senaste lydelse 1995:540.

 

3

 

Senaste lydelse 1999:1106.
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2. antalet anställda hos koncernföretagen under den tid som anges i 1 i
medeltal har överstigit 200, eller 

3. moderstiftelsen inte upprättar koncernredovisning och nettovärdet av
koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningar för koncernföretagens
två senaste räkenskapsår, på moderstiftelsens balansdag överstiger det
gränsbelopp som anges i andra stycket 1.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i fall som
avses i andra och tredje styckena besluta att det i stället för en auktoriserad
revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen får utses en viss
annan godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)


