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Nordisk standard för revision i mindre företag
Bolagsverket är positivt till Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard för
revision i mindre företag. Bolagsverket finner att innehållet i standarden är rimligt och har,
utifrån de aspekter verket har att beakta, inget att erinra mot standarden.
Genom den föreslagna gemensamma Nordiska standarden kan, enligt Bolagsverket, den
administrativa bördan och därmed sammanhängande kostnader minska för revisorer och
reviderade företag genom en anpassning till de mindre företagens verksamhet, utan att
kvaliteten på revisionen försämras.
Bolagsverket anser också att det är viktigt att mindre företag och intressenter informeras
om skillnaden mellan den Nordiska standarden och ISA.
Eventuella kompletteringar

Bolagsverket vill föreslå några eventuella kompletteringar till standarden.
Förvaltningsrevision

Bolagsverket förutsätter att förvaltningsrevision kommer in i standarden alternativt att man
lägger till anpassningar utifrån nationell lagstiftning och regelverk. Här kan övervägas om
det i så fall, rent redaktionellt, är bättre att ha sådana eventuella nationella
specialanppassningar i ett eget dokument som komplement till den Nordiska standarden.
Nationella anpassningar i bilaga

Bolagsverket anser att det möjligen vore bra att det finns gemensamma bestämmelser i den
nordiska standarden och att nationella anpassningar bifogas i en eller flera särskilda bilagor.
Detta skulle möjligen, enligt verket, underlätta för utomstående intressenter och reviderade
företag att se vad den nordiska standarden står för och vad som är nationella anpassningar.
Bilaga 2. Ordlista

Bolagsverket saknar i Bilaga 2. Ordlista en definition av begreppet mindre företag. Det är
enligt verkets mening viktigt att det klart framgår av standarden, exempelvis i ordlistan, vad
begreppet står för. Här skulle det kanske övervägas om varje lands definition av begreppet
mindre företag redovisades, antingen i ordslistan eller i inledningen. Detta då definitionen
är grunden till vilka företag som kan välja den Nordiska standarden för revision.
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Ordlistan skulle, enligt Bolagsverket, också kunna kompletteras med några vanliga exempel
på finansiella rapporter under begreppet finansiella rapporter.
Specifika frågeställningar

I remissen ställer FAR några specifika frågeställningar. Nedan redovisar Bolagsverket sina
synpunkter kring dessa frågor.
1. Nordiska standarden är väl anpassad för revision i mindre och okomplicerade
företag
Bolagsverket har svårt att bedöma detta.
2. kvaliteten i revisionen kommer att öka, förbli opåverkad eller minska till följd av
tillämpning av Nordiska standarden
Bolagsverket har svårt att bedöma detta.
3. det föreligger behov av kompletterande vägledning till Nordiska standarden
Bolagsverket har synpunkter på att nationell anpassning kan införas i standarden, se ovan rubriken
Eventuella kompletteringar.
4. sådan vägledning till Nordiska standarden (se punkt 3 ovan) - i förekommande fall
- ska utvecklas på nationell eller nordisk basis
Bolagsverket har synpunkter på att nationella anpassning kan införas i standarden, se ovan under
rubriken Eventuella kompletteringar.
5. Nordiska standarden utan större svårigheter kan integreras med befintlig
revisionsametodik inom branschen
Bolagsverket har svårt att bedöma detta.
6. Nordiska standarden är förenlig med Artikel 26 i Revisorsdirektivet (del av EUs
revisionspaket)
Direktivet anger att revision ska ske i enlighet med internationella revisionsstandarder som
antagits av kommissionen.
Med internationella revisionsstandarder avses ISA, ISQC 1 och andra tillhhörande
standarder som utfärdats av Ifac genom IAASB (i den mån de är relevanta för lagstadgad
revision). Eftersom projektet kring Nordiska standarden sker i samarbete med IAASB så
torde standarden vara förenlig med direktivet – under förutsättning att Ifac sedan utfärdar
standarden.
Bolagsverket förutsätter att Nordiska standarden inte kommer att stå i strid med de
föreslagna bestämmelserna om revisionsberättelse som föreslås i SOU 2015:49 Nya regler
för revisorer och revision.
7. tillämpning av Nordiska standarden förutsätter omfattande kompletterande
utbildning av revisorer som redan är förtrogna med vedertagna principer för
revision.
Bolagsverket har svårt att bedöma detta.
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Peter Källenfors. I den slutliga handläggningen
har deltagit avdelningsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har varit
företagsekonom Anders Persson.
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