SKYREV
Kommitten för god kommunal revisors- och revisionsseds möte

Protokoll
Plats:

PWC, Torsgatan, Stcokholm

Tid:

2014-05-15, kl 9:00 -14:30

Närvarande:

Johan Rasmusson ordförande (JR)
Staffan Moberg (SM)
Anders Haglund (AH)
Hans Gavin (HG)
Anders Hasslöf (AHF)
Helen Sundström Hetta (HS)

§ 566

Mötets öppnande
Ordförande JR öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 567

Utseende av protokollförare
SM utsågs till att föra mötets protokoll

§ 568

Godkänna dagordningen
Beslutades att godkänna dagordningen

§ 569

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll från 2014-03-17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 570

Utbildning i redovisningsrevision
Kommitten har fått i uppdrag att ta fram underlag och förutsättningar för en
utbildning i redovisningsrevision. JR har undersökt möjligheterna till budget för
uppdraget och informerade att denna uppgick till 50 -75 tkr. Då byråerna till stora
delar genomför egna utbildningar inom området anpassade till respektive byrås
verktyg är det väsentligt att utbildningen görs generell. I huvudsak bör en eventuell
utbildning fokuseras på särarten vad gäller kommunal revision och skillnad mellan
privat och offentlig tillämpning av bland annat ISA. HG visade ett PP-material som
kunde utgöra utgångspunkt för ett sådant angreppssätt och lovade vidare att maila
detta till övriga i styrelsen. JR fick i uppdrag att gå tillbaka till styrelsen och förankra
upplägget.

§ 571

ISAE 3000 som utgångspunkt för verksamhetsrevision
Tidigare har styrelsen besluta utse en grupp för att belysa för- och nackdelar med att
koppla befintlig vägledning i verksamhetsrevision till internationell standard. Något
sådant PM finns ännu inte framtaget. Styrelsen diskuterade dock tillämpligheten av
rekommendationen och dess koppling till revision å ena sidan och till utvärdering å

andra sidan. Av vikt är att fokusera på revisionsdelen. Arbetsgruppen ska arbeta vidare
med uppdraget.

§ 572

Etiska regler och tystnadsplikten
JR redovisade sitt uppdrag från förra mötet att ta fram formulering kring hur en
paragraf kring tystnadsplikt kunde se ut. Efterföljande diskussion berörde
tillämpligheten kring en sådan paragraf för revisorer som arbetar med offentlig
verksamhet. Bland annat diskuterades juridiska aspekter kring offentlighetsprincipen,
meddelandeskydd och transparens. Det uppdrogs till JR att se över vissa formuleringar
med utgångspunkt från diskussionen.

§ 573

Översyn av vägledning för granskning av delårsrapport
SKYREVs vägledning för granskning av delårsrapport diskuterades och framför allt
behovet av att strama upp denna så att den anpassas mer till de krav som ställs i
lagstiftning. En precisering och tydliggörande av vissa formuleringar efterlystes. Frågan
återkommer vid nästa möte.

§ 574

Standardiserad verksamhetsrevision, förslag till artikel
Bestämdes att ett förslag till artikel ska skrivas.

§ 575

Balanslistan
Balanslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 576

Övriga frågor
Mötet den 18 juni flyttades fram till den 19 juni samma tid.

§ 577

Mötets avslutande
JR avslutade mötet.

Vid anteckningarna
Staffan Moberg

