SVERIGES KOMMUNALA

EV

YRKESREVISORER

Kommitten för god kommunalrevisors- och revisionsseds möte

Protokoll
Plats:
Tid:

Deltagare:

Pensionat Styrsöskäret i Göteborgs skärgärd (internat)
den 19 och 20 maj 2015
Johan Rasmusson (ordförande)
Hans Gavin
Kristian Gunnarsson
Kjell Johansson
Andreja Sarcevic
Lotta Ricklander (SKL) deltar den 20 maj

FrAnvarande:

Anders Haglund
Caroline Nyman (pä telefon under punkterna 907-911)

§901

Mötets öppnande
Ordförande JR hälsade alla välkomna till mötet.

§902

Utseende av protokollförare
Andreja Sarcevic utsågs till att föra dagens protokoll.

§903

Godkänna dagordningen
Beslutades att godkänna dagordningen,

§904

Genomgång av föregående mötesprotoko"
Protokollet från 2015-03-25 godkändes och lades till handlingarna.

§905

Pilotutbildning i redovisningsrevision
En pilotutbildning i den nya vägledningen för redovisningsrevisionen
kommer att genomföras den 1 juni. Utbildningen består av en teoridel
och av ett praktikfall.
JR gär igenom utbildningsmaterialet. Övriga ledamöter tycker att
utbildningsmaterialet är bra. Diskussion förs om utbildningens betydelse
för implementeringen av ISA i den finansiella revisionen av
kommuner/landsting.

§906

Utvecklingen av normering och lagstiftning inom redovisning och
revision i Europa
Frägan bordläggs till nästa möte.

§907

Genomgång av vägledningen för risk- och väsentlighetsbedömning
CN deltar på telefon. Genomgång av ett material som CN har förberett
inför diskussionen.

Vägledningen från 2007 har uppdaterats och beslutats av styrelsen i
april 2014. Kommitten beslutar att det i dagsläget inte finns nägon
anledning att uppdatera aktuell vägledning. Diskussion förs om
eventuellt behov av att framgent ta fram en praktisk
tillämpningsanvisning för hur en risk- och väsentlighetsanalys ska göras.

§908

Rekommendationen om oberoende
CN deltar på telefon. CN har gjort en översyn av rekommendation nr. 2
"Prövning av yrkesrevisorns oberoende" i syfte att anpassa skrivningen
till vedertagna begrepp. Uppdateringen gäller främst bakgrundsavsnittet
där begreppen faktisk och synbart oberoende beskrivs. Komm itten
beslutar att anta det omarbetade förslaget. Förslaget skickas till
styrelsen för ställningstagande.

§909

Fortsatt diskussion kring skiljelinjen mellan vägledningar och
iekommeiidatioiiei', samt behovet aven
rekomm endation/vägledning kring yrkesrevisorns kommunikation
Frågan om kommunikation med granskad nämnd som riskerar att få
anmärkning regleras i den goda seden. Efter en diskussion enas
kommitten om att det är svårt att skriva fram en vägledning gällande hur
yrkesrevisorns kommunikation med nämnd som riskerar anmärkning ska
ske.

§910

Tillämpning av Vägledningen för redovisningsrevision i praktiken
Frågan bordläggs till nästa möte.

§911

Eventuell förändring av det etiska regelverket
Lotta Ricklander deltar i diskussionen. Carolin Nyman deltar på telefon.
Johan och Kjell har skrivit var sitt förslag till en regel 6 om varsamhet
med information m ed tillhörande anvisning. Diskussion förs om hur en
etisk regel för Skyrevs medlemmars hantering av information kan
formuleras. Kommitten beslutar om en ny version. Beslutas även att
skrivningen ska skickas till styrelsen för ställningstagande. Det noterades
att SKL är positivt inställt till en etisk regel om varsamhet m ed
information.

§912

Genomgång av balanslistan
Genomgång sker, balanslistan uppdateras.

§913

Kommande mötestider
Den 24 juni kl 14, telefonmöte
Den 1 september, heldag i Stockholm (EV)

§914

Övriga frågor
Kristian lämnar kort information om arbetet m ed den nya Vägledningen
för verksamhetsrevision.

Fonner försainverkan mellan SKL och Skyfav: Lotta Ricklander lyfter
frågan.
SKL efterfrågar en mer strukturerad samverkan m ed,Skyrev. Kommitten
är överens m ed SKL om att en ökad samverkan på operativ nivå är
önskvärd. JR lyfter frågan m ed styrelsens ordförande.

Grun\lltiggande granskning: Lotta Ricklander lyfter frågan
SKL efterfrågar Skyrevs syn på vad en grundläggande granskning är
dvs. lägsta nivå för att revisorerna ska kunna lämna
revisionsberättelseigranskningsrapport. Diskussion förs om vad den
lägsta nivån kan vara. Eventuellt bör Skyrev ta fram en vägledning för
grundläggande granskning innehållande checklista med frågor som alltid
ska besvaras för att en revisionsberättelse ska kunna lämnas. SKL avser
att arbeta med frågan och bjuder in kommitten att vara bollplank i denna
process. Frågan om samverkan mellan SKL och Skyrev kring
grundläggande granskning lyfts till styrelsen.

§915

Frågor till nästa möte
Tillämpning av Vägledningen för redovisningsrevision i praktiken
Utvecklingen av normering och lagstiftning inom redovisning och
revision i EUiopa (JR, AH och KJ)
Aterrapportering från pilotutbildningen (JR)
Aterrapportering från styrelsen (etiska regler om varsamhet med
information, rekommendationen om oberoende och samverkan m ed
SKL)

§916

Mötets avslutande
Ordförande tackade och avslutade mötet. Komm itten riktade ett särskilt
tack till Lotta Ricklander för deltagandet på mötet.

Vid protokollet:
-

