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FARs promemoria Ny revisionsberättelse
Bolagsverket är positivt till att det tas fram en ny revisionsberättelse utifrån EUs
revisionspaket och arbetet i IAASB. Verket anser också att det är bra att revisorns
uttalanden kommer först i de olika avsnitten i revisionsberättelsen. Det gör att det är lättare
för läsaren att få information om revisorns ställningstagande, då det inte kommer att finnas
någon revisionsberättelse utifrån standardutformningen.
Bolagsverket lämnar här några ytterliggare synpunkter på remissen.
Bilaga 1

Påteckningsmeningen
Bolagsverket ser mycket positivt på att det i påteckningen bör framgå hur revisorn ställer
sig till resultat- och balansräkningen. Eftersom omfattningen av den nya
revisionsberättelsen blir större blir det lättare att hitta eventuella uttalanden om brister och
felaktigheter. Bolagsverket ställer sig dock frågande till om inte ett ställningstagande om
ansvarsfriheten för styrelsen och verkställande också borde framgå av påteckningen.
Ikraftträdande
Bolagsverket anser det mer logiskt och praktiskt att koppla införandet av en ny
revisionsberättelse till räkenskapsår än till ett bestämt datum. Genom den formulering av
ikraftträdandetidpunkten som föreslås i EUsrevisionspaket råder en osäkerhet hos revisorer
och intressenter runt tidpunkten kring när regleverket ska tillämpas.
Det förslag om ikraftträdande som lämnas av FAR är något otydligt enligt Bolagsverket.
Bolagsverket anser att det är oklart om FAR anser att den nya revisionsberättelsen ska
börja tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller för revisionsberättelser
som avges fr.om. 1 januari 2016.
Bolagsverket anser att den nya revisionsberättelse ska börja tillämpas på det räkenskapsår
som inleds närmast efter den 17 juni 2016. Det är av största vikt att revisorer, aktiebolag
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och andra intressenter får klarhet i ikraftträdandetidpunkten. Bolagsverket hoppas, i
enlighet med FAR, att regeringen kommer att bringa klarhet i den frågan när EUs
revisionspaket läggs fram till riksdagen.
Specifika frågeställningar

1. Beaktar förslagen till revisionsberättelser på ett rimligt sätt de ändringar som
införs genom EUs revisionspaket och ISA-standarderna?
Svar: Bolagsverket anser att förslagen beaktar ändringarna som införs genom EUs
revisionspaket
2. Kommer införandet av de nya revisionsberättelserna medföra några problem för
a. användare av årsredovisningar och revisionsberättelser?
Svar: Bolagsverket anser att det är viktigt att olika intressenter får information om vad den
nya revisionsberättelsen ska innehålla och hur innehållet ska tolkas.
b. upprättare av årsredovisningar?
Svar: Bolagsverket har ingen uppfattning.
c. revisorer?
Svar: Det är viktigt att revisorer får information om och utbildning i utformningen av den
nya revisionsberättelsen.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Peter Källenfors. I den slutliga handläggningen
har deltagit enhetschefen Bo Lagerqvist, produktansvarig Nina Brede och
avdelningsjuristen Elisabeth Lagerqvist, Föredragande var företagsekonom Anders
Persson.
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