Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)
Policygruppen för revision beslutade i oktober och november 2018 om ytterligare några ändringar i
rekommendationer och uttalanden enligt nedanstående sammanställning. Ändrade RevR och RevU
med tillhörande exempel kommer att göras tillgängliga på FAR Online under vecka 50. Ikraftträdande
för respektive RevR och RevU framgår av separata protokoll till vilka har bifogats även de ändrade
rekommendationerna och uttalandena i wordformat med ändringarna i detalj.
Vad gäller ändringar i exempel på revisionsberättelser bör särskilt noteras att de språkliga ändringar
som tidigare beslutats om i bl.a. RevR 700 Revisionsberättelsens utformning (se FAR N 2018:4) i
tillämpliga fall har ändrats även i de nu uppdaterade RevR och RevU. Det rör bl.a. att i
beskrivningarna av styrelsens respektive revisorns ansvar har ordet ”fel” bytts ut mot ”misstag”. För
närmare detaljer hänvisas till FAR N 2018:4)
Ändringarna i exemplen träder i kraft vad gäller revisionsberättelser från och med räkenskapsår som
påbörjas den 1 januari 2019 eller senare och, vad gäller övriga exempel på revisors rapporter, som
dateras den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är i samtliga fall tillåten.
Väsentliga ändringar i respektive RevR och RevU kommenteras nedan.

RevR 100

Kommentar till
väsentliga ändringar

Nej

Tydliggörande har gjorts
av vilka institut som
omfattas av RevR 100

RevR 4

Granskning av fusionsplan

Samtliga

RevR 5

Granskning av finansiell
information i prospekt
Bestyrkande av
hållbarhetsinformation

Samtliga

Revisorns yttrande om den
lagstadgade
hållbarhetsrapporten

I tillämpliga
fall

RevR 6

RevR 12

1

Ramverk för utförande av
granskningsuppdrag i
Sverige
Revision av finansiella
företag

Ändringar i
exempel 1
Samtliga

Samtliga

Inga väsentliga
ändringar.

Inga väsentliga
ändringar.
Inga väsentliga
ändringar.
Ett nytt exempel på
revisionsberättelse har
införts: Exempel 3
”Revisorns rapport över
översiktlig granskning av
Företaget XYZs
hållbarhetsredovisning
samt yttrande avseende
den lagstadgade
hållbarhetsrapporten”
Policygruppen har
utvärderat inkomna
remissvar. Baserat på

Om inget annat framgår av tabellen så är de enda ändringar som skett i exemplen över revisionsberättelser
och andra revisors rapporter de språkliga ändringar som införts i RevR 700 (se FAR N 2018:4 för närmare
detaljer).

RevU 16
RevU 17
ISRE 2410

Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten
Gemensam revision

Samtliga

Översiktlig granskning av
finansiell delårsinformation

Samtliga

Samtliga

dessa svar har
policygruppen beslutat
att publicera RevR 12
enligt remissversionen,
förutom att språkliga
ändringar av bl.a. ordet
”fel” till ”misstag” har
gjorts.
Inga väsentliga
ändringar.
Inga väsentliga
ändringar.
Referenser till BFNAR
2007:1 har strukits då
Bokföringsnämnden har
upphävt detta allmänna
råd.

