Kommitten för god kommunal revisors- och revisionsseds möte

Protokoll
Plats:

Telefonmöte

Tid:

2014-10-24, kl 13.30 - 15.00

Deltagare:

Johan Rasmusson ordförande (JR)
Anders Haglund (AH)
Hans Gavin (HG)
Andrea Sarcevic (AS)
Caroline Nyman (CN)
Kristian Gunnarsson (KG)

§ 606

Mötet öppnade och val av protokollförare

Ordförande JR hälsade alla välkomna till mötet. Vid detta möte har tre nya
medlemmar i kommitten:
•

Andreja Sarcevic från Göteborgs stads stadsrevision

•

Caroline Nyman från stadsrevisionen i Norrköpings kommun

•

Kristian Gunnarsson från KPMG

Efter en presentation av varandra beslutades att utse HG (punktl- 8) och AS
(punkt 9-13) att föra dagens protokoll.

§ 607

Godkänna dagordningen

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 608

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokoll 2014-08-22. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 609

Utbildning i redovisningsrevision
JR informerade om att utbildningsmaterialet var under framtagande där JR

kommer att stå för den teoretiska beskrivningen och Mikael Sjölander från EY
kommer att arbeta fram praktiska exempel. En fråga som dykt upp är
ställningstagandet till ISA 600 och vilket ansvar de förtroendevalda revisorerna
har för koncernrevisionen.

Beslutades att ta upp denna fråga vid nästa möte.
§ 610

ISAE 3000

HG och AS presenterade en genomgång av ISAE 3000 och i vilken utsträckning
denna standard skulle kunna ligga till grund för verksamhetsrevisionen i
kommuner och landsting. Den preliminär slutsats från HG och AS var:

Mycket av det som finns i ISAE 3000 är relevant men är i huvudsak kopplat till
en tredjepartsanvändare medan vi är biträde till revisorer som har ett
lagstadgat granskningsobjekt. Våra fördjupade granskningar är också normalt
sett en del av den granskning som sker tillsammans med en grundläggande
granskning, av exempelvis en nämnd, för revisorernas uttalande om ansvar i
revisionsberättelsen. Det vill säga dessa granskningar står inte alltid på "egna

ben " utan vävs in i den totala granskningen, därav kan det vara svårt att
använda begreppen med rimlig säkerhet och begränsad säkerhet. Dessutom är
det många delar som behöver/örtydligas/förklaras om vi ska utgå/rån ISAE
3000. Av dessa skäl bör vi överväga om det inte är bättre alt ta/ram en egen
standard men som bygger på de relevanta delarna i ISAE 3000.
Det beslutades att JR skulle ta upp en diskussion med styrelsen om de önskar
eller om det finns ett behov att kommittin ska arbeta fram en sådan standard.
§ 611

Översyn av SKYREVs etiska regelverk
JR informerade om förslag till en ny regel 6 Varsamhet med information som

beskriver hur medlems ska förhålla sig till den information som erhålls i
samband med revision. Kommitten tyckte förslag var bra.

Beslutades att förslaget skulle överlämnas till styrelsen
§ 612

Översyn av SKYREVs vägledning för granskning av delårsrapport

Beslutades att frågan skulle lyftas vid nästa möte
§ 613

Genomgång av balanslistan

Balanslistan uppdaterades.

§ 614

Kommande mötestidpunkter

Näta möte är den 3/12 kl. 09.30-14.30 hos KPMG i Stockholm. Vid detta möte
fastslås även mötestider för 2015.

§ 615

Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda

§ 616

Frågor till nästa möte

Beslutades att frågan om ISA 600 och delårsrapport diskuteras vid nästa möte

§ 617

Mötet avslutades

Ordförande tackade och avlutade mötet

