SKY
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Kommitten för god kommunal revisors- och revisionsseds möte
Protokoll
Plats:

EY, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Tid:

2014-03-07, kl 09.30 - 14.30

Närvarande:

Johan Rasmusson ordförande (JR)
Anders Haglund (AH)
Veronica Hedlund Lundgren (VHL)
Staffan Moberg (SM)
Hans Gavin (HG)

Ej närvarande:

Anders Hasslöf (AHF) Helen Sundström Hetta (HS) hade anmält
förhinder

§ 551

Mötet öppnade

Ordförande JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet.
§ 552

Utseende av protokollförare

VHL utsågs till att föra mötets protokoll.
§ 553

Godkänna dagordningen

Beslutades att godkänna dagordningen.
§ 554

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2013-12-19. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 555

Seminarium om den kommunala revisionen 13 februari 2014 - information
JR och AH informerade om kommunallagsutredningens seminarium om den
kommunala revisionen.

§ 556

FAR-byråernas syn på redovisning av pensioner - information

JR informerade om F AR-byråernas syn på yrkesrevisorernas agerande vid
granskning av redovisning av pensioner. Det fmns nu en ensad syn som innebär
att sakkunniga biträden ska göra bedömning att redovisningen inte är rättvisande
i de fall lagen inte följs och att det aldrig är god redovisningssed att inte följa
lagstiftningen.
§ 557

Utbildning i Redovisningsrevision - God Sed kommittens engagemang

JR informerade om att förväntningen från styrelsens sida är att god sed
kommitten tar fram ett utbildningsmaterial till en SKYREV-utbildning i
redovisningsrevision med utgångspunkt från utkastet till vägledning i
redovisningsrevision. JR uppdrogs att återkomma till styrelsen om budget för
arbetet. Kommitten diskuterade hur stor målgrupp som kan tänkas vara aktuell
för utbildningen mot bakgrund att byråerna har egna utbildningar.

§ 558

§ 559

ISAE 3000 som norm för verksamhetsrevision
Kommitten beslutade att i en PM belysa för- och nackdelar med att koppla befmtlig
vägledning i verksamhetsrevision till internationell standard. Både ISAE 3000 och
berörd ISSAI ska beaktas. Arbetet utförs förslagsvis av AHF, HG och VHL.
Översyn av SKYREVs etiska regelverk

Kommitten beslutade att föreslå styrelsen att överväga att komplettera
SKYREV:s etiska regelverk med en formulering rörande yrkesrevisorns
professionella diskretion. JR uppdrogs att ta fram en formulering.

§ 560

Översyn av SKYREVs vägledning för granskning av delårsrapport

Enligt kommittens verksamhetplan ska kommitten undersöka om det finns behov av
att revidera SKYREVs vägledning för granskning av delårsrapport. Kommitten
diskuterade frågan och kom fram till att befmtlig vägledning bör kompletteras med
bl.a. stöd för yrkesrevisorernas uttalande som stöd för revisorernas bedömning.
Kommitten bestämde att ledamöterna tills nästa möte ska sätta sig in i kraven på
översiktlig granskning i den internationella standarden enligt SÖG 2410 som
förberedelse för fortsatt diskussion.
§ 561

Årlig granskning, dokumentation och förslag till artikel

Frågan bordlades till nästa möte.
§ 562

Genomgång av balanslistan

Balanslistan gicks igenom och samtliga pågående punkter rullades tills nästa
möte.
§ 563

Möjlighet att använda videokonferens vid nästa telefonmöte

Alla närvarande meddelade att de kan delta via video. JR meddelar instruktioner
för inför nästa möte.
§ 563

Övriga frågor

JR informerade om att styrelsen önskar att någon från kommitten deltar vid
styrelsemötet den 24/3 för att informera om de dokument som kommitten
senast lämnat till styrelsen. AH deltar vid mötet.
§ 564

Frågor till nästa möte

Följande frågor tas åter upp vid nästa möte:
o
Utbildning i redovisningsrevision
o
ISAE 3000 som norm för verksamhetsrevision
Översyn av vägledning för granskning av delårsrapport
o
o
Översyn av SKYREVs etiska regelverk
o
Årlig granskning
§ 565

Mötet avslutades

Ordföranden önskade trevlig helg och avslutade mötet.

