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Bakgrund – vad anger stiftelselagen om 
revision?

Kapitel 4 i stiftelselagen behandlar revision
−Alla stiftelser skall ha en revisor

−Egen förvaltning – styrelsen utser revisor

−Anknuten förvaltning – förvaltarens högsta beslutande
organ utser revisor

−Kvalificerad revisor om skyldighet att upprätta 
årsredovisning

−Stadgarna kan ange att auktoriserad revisor skall utses

−Revisor utses för bestämd tid eller tills vidare
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Stiftelserevisorns uppdrag

Stiftelselagen
− ”En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning 

och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens 
ändamål samt arten och värdet av stiftelsens tillgångar 
fordras för uppdragets fullgörande.” (3 §)

− ”Revisorerna skall i den omfattning som följer av revisions-
sed granska stiftelsens räkenskaper och årsredovisning, 
årsbokslut eller sammanställning …….. samt styrelsens eller 
förvaltarens förvaltning.”  (9 §)

Stadgarna

SFI
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Är det viktigt med revision i en stiftelse?

Ja, särskilt viktigt

Varför?

Vad / vilka utgör högsta beslutande organ?

Ägare saknas

Medlemmar saknas

Vem ska uttala sig om styrelsens / förvaltarens 
arbete?

Fråga om ansvarsfrihet normalt inte aktuell
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Revisionens innehåll

Revisorn ska granska, bedöma och uttala sig om 
stiftelsens redovisning och förvaltning

Revision kan delas in i olika faser
−Planering av uppdraget

−Granskning av den interna kontrollen

−Bokslutsgranskning

−Granskning av årsredovisning
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Anmärkningar i revisionsberättelsen

Stiftelsen tillgångar i strid med stiftelsens ändamål

Styrelsen inte följer Stiftelselagen

Förmögenheten är placerad i strid med 
stiftelseförordnandet

Stiftelsen får inte lämna penninglån
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Anmärkningar i revisionsberättelsen

Avviker från årsredovisningslagen

Om stiftelsen inte följt vissa centrala skatte- och 
avgiftsregler 

Styrelseledamöterna har misskött sin förvaltning på 
ett sätt som kan leda till ersättningsskyldighet
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Viktiga områden vid revision
Ändamålsuppfyllelse

Rutin för anslag / stipendier

Värdepapper

Styrelsens / förvaltarens arbete

Kostnadsnivån

Efterlydnad av stadgarna

Skattesituation

Avkastningsbegrepp

Disposition / redovisning av kapitalet
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Viktiga datum

Räkenskapsår = kalenderår

30 april - årsbokslut, sammanställning eller 
årsredovisning ska vara klara att lämnas till revisorn

2 maj - sista dag för inlämnande av deklaration och 
särskild uppgift till Skatteverket

15 juni - revisorn ska vara klar med sin granskning

30 juni - sista dag för ingivande av årsredovisning till 
registreringsmyndigheten 


