Enligt sändlista

Stockholm 31 oktober 2017

Remiss: Rekommendation om revisorns yttrande om
hållbarhetsrapporten
I oktober 2014 beslutades om ändringar i revisorsdirektivet (2006/43/EG), genom ändringsdirektivet
2014/95/EU. Ändringsdirektivet behandlade en utökad upplysningsplikt om icke-finansiell information
för företag av viss storlek. Ändringsdirektivet implementerades sedermera i svensk lagstiftning med
krav på upprättande och viss revisorskontroll av en s.k. hållbarhetsrapport.
FAR:s policygrupp för revision har nu tagit fram förslag till vägledning för revisorns kontroll av
hållbarhetsrapporten och rapportering om densamma. Att förena den lagstadgade granskningen och
rapporteringen av hållbarhetsrapporten med motsvarande granskning och rapportering enligt ISA har
varit förenat med svårigheter.
Krav på upprättande och kontroll av hållbarhetsrapporten träder i kraft för räkenskapsår som inleds
närmast efter 31 december 2016. Policygruppens förslag till vägledning presenteras i bifogad
rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten.
FAR:s policygrupp för revision välkomnar synpunkter
FAR:s policygrupp för revision önskar få era synpunkter på förslaget till ny rekommendation om
granskning av hållbarhetsrapporten. Det är värdefullt om synpunkterna hänvisar till punkt eller
exempel i rekommendationen och, om tillämpligt, innehåller förslag till alternativa formuleringar.
Policygruppens utgångspunkt för rekommendationen har varit att ge vägledning avseende revisorns
granskningsansats och yttrande. I de fall den nya lagstiftningen har gett upphov till tillämpningsfrågor
eller andra frågeställningar hänvisas i första hand till den FAQ som publicerades av FAR i oktober
2016. När respondenter har tillämpningsfrågor som kan ha ett allmänt intresse ser FAR gärna att dessa
inkluderas i remissvaret under egen rubrik, så att de kan behandlas inom ramen för en eventuellt
uppdaterad FAQ.
Policygruppen har även beaktat de krav som ställs på granskning av hållbarhetsrapporten utifrån god
revisionssed, framförallt i ISA720 Revisorns ansvar avseende annan information. Därför behandlas
även denna fråga i rekommendationen.
Vidare har Policygruppen gjort bedömningen att yttrandet över hållbarhetsrapporten endast kan avges
av bolagets lagstadgade revisor. Därmed har policygruppen inte sett det som möjligt att göra ett
kombinerat uttalande kring granskningen av den lagstadgade hållbarhetsrapporten och granskning i
enlighet med RevR6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning som även påtecknas av specialist.
Rekommendationen behandlar därför enbart den lagstadgade revisorns granskning och rapportering.

Kommentarer till remissen
Vi är tacksamma för remissvar senast 16 november 2017. Skicka ert svar till janet.temple@far.se.
Eventuella frågor besvaras av Lennart Iredahl, lennart.iredahl@far.se.
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