SKYREV
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev december 2017
Även om det gått några månader sedan årsmötet i september vill jag passa på att tacka
för förtroendet att som ny ordförande driva föreningens frågor vidare.
En hel del arbetet är på gång bl.a. i föreningens kommittéer.
Normsamlingen
Informationskommittén har påbörjar arbetet med uppdatering av Normsamlingen. Från
2018 har styrelsen beslutat att den ska vara helt digital och tillgänglig utan kostnad för
er som är medlemmar.
Mobilanpassad webbplats
En ny version av SKYREV:s webbplats har publicerats i början på december.
Strukturen är till största delen densamma som tidigare, så det är inte svårt att hitta för
den som använt den gamla webbplatsen. Det nya är i första hand att sidan anpassar sig
till den skärmstorlek som används och att menysystemet utvecklats. Det finns en
särskild meny för i första hand läsplattor och mobiltelefoner som även aktiveras på PC
om man gör fönstret smalare.
Utbildningar i verksamhetsrevision
En ny omgång av grundutbildningen i verksamhetsrevision kommer att genomföras
med start i maj (2018) och avslutas i jan (2019). Liksom tidigare blir upplägget 3
tillfällen med 2 dagar per gång.
Utbildningskommittén planerar även en ny omgång av vidareutbildning i
verksamhetsrevision som är tänkt att genomföras i juni (2018). Inriktningen kommer att
bestämmas efter att en enkät skickats till er medlemmar.
Nya rekommendationer
God sed kommittén har arbetat med översyn av rekommendationer. Följande
reviderade rekommendationer är beslutade av styrelsen och finns nu på föreningens
webbplats:
* Rekommendation 2, Prövning av yrkesrevisorns oberoende
* Rekommendation 3, Projektplan
* Rekommendation 4, Revisionsrapporter
Standard för finansiell revision
En diskussion om standard för finansiell revision i kommunal sektor pågår. SKL har
bjudit in berörda aktörer till en rundabordskonferens den 20 dec för att bl.a. diskutera

om ISA (Internationell Standards on Auditing) kan och ska tillämpas i kommunal
kontext.
Styrelsen har tidigare beslutat om en rekommendation för kommunal tillämpning med
anledning av den Vägledning för redovisningsrevision som fastställdes av styrelsen i
april 2014. Den gäller granskning av sammanställd redovisning (utifrån ISA 600).
I övrigt finns inga fler beslut om rekommendationer utifrån ISA. En diskussion har
dock pågått bland ekonomichefer med anledning av ett utkast till rekommendation som
togs fram av God sed kommittén under 2016 (utifrån ISA 580) som rör skriftliga
uttalanden. För att underlätta kommer God sed kommittén att ta fram ett exempel på
hur ett uttalande (Ledningens bekräftelse till revisorn) kan utformas för tillämpning
inom kommunsektorn. Detta ska ses som ett stöd för de yrkesrevisorer som vill
använda detta för räkenskapsåret 2017.
SKYREV kommer att avvakta med övrigt arbete utifrån ISA för att följa och delta i de
diskussioner som nu förs mellan olika intressenter om standard för finansiell revision i
kommunsektorn.
Årsmöte/årskonferens 2018
Redan nu kan du notera nästa årsmöte-/årskonferens med tillhörande middag den 20-21
september 2018 som hålls på ett och samma ställe, nämligen IVA konferenscenter,
Grev Turegatan 16 centralt i Stockholm.

God Jul och Gott Nytt År!
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