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Kommitten för god kommunalrevisors- och revisionsseds möte

Protokoll
Plats:

Telefonmöte

Tid:

2015-03-25, kl 12.00 - 14.10

Deltagare:

Johan Rasmusson ordförande
Andreja Sarcevic
Caroline Nyman
Anders Haglund
Hans Gavin
Kjell Johansson

Frånvarande:

Kristian Gunnarsson

§ 721

Mötet öppnade och val av protokollförare
Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet.
Kjell Johansson utses att föra dagens protokoll

§ 722

Godkänna dagordningen
Dagordningen godkänns. Anders Haglund vill lägga till två frågor gällande dels
uttalanden i granskningsrapporter om tillämpningen av ISA, dels tillämpningen
av vägledningen för redovisningsrevision.

§ 723

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte 2015-02-19 godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 724

Pilotutbildning i redovisningsrevision
Ordföranden informerar om att planeringen för pilotutbildningen i
redovisningsrevision pågår och beräknas kunna genomföras under våren. Enligt
önskemål från styrelsen ska utbildningsmaterialet testas på några personer innan
genomförandet.
Förslag till namn på personer som kan vara lämpliga för att testa materialet
skickas in till ordföranden.

§ 725

Granskning av de kvalitativa delarna i förvaltningsberättelsen
Granskningen av de kvalitativa delarna i förvaltningsberättelsen diskuteras med
utgångspunkt från vad vi som yrkesrevisorer tar ställning till i våra uttalanden i
granskningsrapporten. Frågeställningen är främst aktuell i förhållande till det
innehåll i förvaltningsberättelsen som har en "mjukare", ibland politiskt färgat,
innehåll. Frågan är också om hur tydligt man i rapporterna hänvisar till vilka
ISA normer som tillämpats i granskningen. Anders Haglund framhåller bl a att
man från PWC är tydlig med att enbart granska utifrån de krav som ställs i 4
kap. i lag om kommunal redovisning.

Diskussionen fortsätter med utgångspunkt från de normer som redan gäller för
granskningen och enighet nås om att dessa normer f n är tillräckliga. Något
behov av ytterligare normering finns f n inte.

§ 726

Eventuella förändringar i det etiska regelverket
Kjell Johansson har till mötet framfört synpunkter på tidigare föreslagna
formuleringar i regelverket angående varsamhet med information.
Formuleringarna diskuteras från olika utgångspunkter vilka visar att det finns
skäl att fortsätta och fördjupa diskussionen.
Enighet nås i att frågan om varsamhet med information i grunden baseras på
"sunt förnuft" men att det krävs fördjupade diskussioner för att på ett
tillfredställande sätt fånga detta i text.
Ärendet ska tas upp som en punkt på dagordningen vid planerat internat i
Göteborg. Kjell Johansson påtar sig att fundera på alternativa formuleringar som
kan utgöra grund för fortsatta diskussioner.

§ 727

Genomgång av balanslistan
Caroline Nyman har gått igenom behovet av revideringar av gällande
vägledningar och rekommendationer. Carolin föreslår dels att en redaktionell
genomgång görs av den inledande texten kring yrkesrevisorns opartiskhet och
oberoende, dels att mer genomgripande genomgång görs av vägledningen om
risk- och väsentlighetsbedömning.
En genomgång av vägledningen för risk- och väsentlighetsbedömning tas upp
som en punkt på planerat internat i Göteborg.
Andreja Sarcevic aktualiserar eventuellt behovet av dels en förtydligande
diskussion kring skiljelinjen mellan vägledningar och rekommendationer, dels
behovet av en rekommendation/vägledning kring yrkesrevisorns
kommunikation. Under diskussionen framhålls bl a att revisionens
kommunikation primärt är ett ansvar för de förtroendevalda revisorerna och
delvis är normerat i "God revisionssed för kommuner och landsting". De väckta
frågeställningarna bör dock bli föremål för en fortsatt och fördjupad diskussion
vid ett kommande möte. Punkten tillförs balanslistan.
Punkten granskning av förvaltningsberättelsen anses färdigbehandlad genom
§ 725. Frågan avförs från balanslistan.

§ 728

Övriga frågor/Tillämpning av vägledning för redovisningsrevision
Anders Haglund aktualiserar dels frågan om hur vägledningen för
redovisningsrevision tillämpas i praktiken, dels om det finns en nedre gräns för
vad som ska kunna kallas revison. Utgångspunkten för diskussionen är bl a om
de stora skillnader som idag finns i anbudspris för likvärdiga revisionsuppdrag
kan innebära att avsteg görs från vägledningen.
Det överenskommes att byråerna inför en fortsatt diskussion på internatet i
Göteborg ska göra en inventering av hur man inom respektive byrå tillämpar
vägledningen för redovisningsrevision. Det överenskommes också att byråerna
internt i annat forum bör aktualisera diskussionen.

§ 729

Kommande mötestidpunkter
Det planerade telefonmötet den 24 april ställs in.

Nästa planerade möte är internatet i Göteborg den 19 20 maj. Andreja
Sarcevic informerar om att internatet kommer att äga rum på pensionat
Styrsöskäret i Göteborgs skärgård. Ordföranden återkommer med tidpunkt och
plats för samling i Göteborg för vidare transport till Styrsö.
-

Kommande möte därefter är planerat telefonmöte den 24 juni.
Det planerade mötet i Stockholm den 2 september flyttas till 1 september. Mötet
äger rum hos EY.

§ 730

Vid protokollet:

Kjell Johansson

Mötet avslutas
Ordförande tackade och avlutade mötet.

