SKY
SVERIGES KOMMUNALA

EV
YRKESREVISORER

Kommitten för god kommunal revisors- och revisionssed

Protokoll 2014-12-03
Plats:
Tid:

D eltagare:

KPMG, Stockholm
kl 09:30 - 14.30
Johan Rasmusson ordförande (JR)
Anders Haglund (AH)
Andreja Sarcevic (AS)
Kristian Gunnarsson (KG)

F rånv arand e:

Hans Gavin (HG)
Caroline Nyman (CN)

Besök:

Bo Basun (§ 701 tom § 706)

§ 701

Mötets öppnande
Ordförande JR hälsade alla välkomna till mötet, särskilt
styrelseordföranden Bo Basun.

§ 702

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

§ 703

§ 704

Godkänna dagordningen
Beslutades att godkänna dagordningen med Bo Basuns tilläggspunkter.
Bo Basuns punkter
a)
b)

c)

d)

Styrelsen kommer att utse ny ledamot i kommiUen istället för Staffan
Moberg.
Styrelsen önskar hjälp av kommitten med att synkronisera Skyrevs
uppdaterade vägledning för verksamhetsrevision med SKL:s nya
God Sed 2015. Kristian Gunnarsson åtar sig uppdraget.
Styrelsen uppmanar kommitten att färdigställa utbildningsmaterialet
för utbildning i den nya vägledningen för redovisningsrevision.
Ordförande JR informerar att utbildningsmaterialet kommer att
presenteras för styrelsen vid mötet 8 december 2014.
En uppdaterad version av Normsamiingen ska tryckas under
feb./mars 2015. God Sed kommitten behöver uppdatera
vägledningen för granskning av delårsrapport samt etiska riktlinjer.
En uppdaterad version av vägledning för granskning av
delårsrapport kommer att överlämnas till styrelsen efter dagens
möte. Det konstateras att det krävs ett beslut från årsstämman innan
en uppdatering av etiska riktlinjer kan göras.

§ 705

Genomgång av föregåend e mötesprotokoll
Protokoll 2014-10-24. Protokollet godkändes, efter smärre justeringar,
och lades till handlingarna.

§ 706

ISA 600
En fråga som dykt upp under hösten är ställningstagandet till ISA 600
och vilket ansvar de förtroendevalda revisorerna har för
koncern revisionen.
Klockan 11 ansluter Miakel Sjölander (EY) till mötet på telefon. Efter en
längre diskussion om huruvida ISA 600 är tillämpbar eller ej konstateras
följande:

a)
b)

det finns inga formella hinder som säger att ISA 600 inte är
tillämpbar.
idag är gapet mellan kraven i ISA 600 och verkligheten för stort för
att en tillämpning ska kunna ske omedelbart.

Beslutades att God Sed kommitten reviderar skrivningen i utkastet för
"Vägledning för redovisningsrevision" genom att ange att ISA 600 s ka ,
om möjligt, tillämpas. Johan Rasmusson och Hans Gavin ansvarar för
detta.
Beslutades även att frågan om tillämpningen av ISA 600 belyses i
utbildningen i den nya vägledningen i redovisningsrevisionen. Ansvariga
för detta är Johan Rasmusson och Mikael Sjölander.

§707

Översyn av SKYREVs vägledning för granskning av delårsrapport
Till följd av att Normsamiigen ska uppdateras har styrelsen gett
kommitten i uppdrag att uppdatera vägledningen för granskning av
delårsrapport (v4).

Vi diskuterar huruvida det är rimligt att ställa krav på genomförande av
delårsrevisionen enligt ISRE 2410, då det idag inte ställs lagkrav på
detta.
Beslutades att kommitten överlämnar en skrivning till styrelsen
innehållande justeringar i nuvarande v4. Ansvarig Johans Rasmusson.

§ 708

Genomgång av balanslistan
Balanslistan uppdaterades.

§ 709

Kommande mötestidpunkter
Mötestider våren 2015:
•

19/2 kl 14.00, telefonmöte

•

25/3 kl 09:30-ca 15:00, Norrköping

•

22/4 kl 14:00 telefonmöte

•
•

§ 710

18-19 maj, internat (plats bestäms senare)
24/6 kl 14:00 telefonmöte

Övriga frågor
Anders Haglund informerar om RKRs Praxisstudie om kommunernas
följsamhet mot rådets rekommendationer. Studien belyser bl.a.
kommuner som bryter mot lagen och hur kommunernas revisorer har
hanterat detta. Av studien framgår att det finns exempel på kommuner
som har brutit mot lagen och att revisorerna inte har påtalat detta. Av det
skälet har en lista tagits fram på områden som revisorerna bör vara
särskilt uppmärksamma på i granskningen av årsredovisningen:

§ 711

•

Avsättningar, reserveringar

•

Leasing

•

Pensioner

•

Exploateringsredovisning

•

Säkringsredovisning (derivat)

Mötet avslutades
Ordförande tackade och avluta

