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STÄLLS DET FÖR HÖGA KRAV PÅ REVISORN VID EN FÖRSTAGÅNGSREVISION?
– Nej, inte med det synsätt som ISA i
dag anlägger vad gäller uttalandet om
resultaträkningen. Ett önsketänkande
från min sida är dock att ISA ändras så
att det uttalandet kan baseras på antagandet att tidigare revisor har gjort
sitt jobb. Granskningen av ingående
balanser tillför i de flesta fall inget eller
begränsat värde.

– Nej, det är viktigt att snabbt komma in i
uppdraget, särskilt om det inte varit revision föregående år. Kan man säkerställa,
genom att exempelvis ta del av dokumentation, att det varit en ok revision föregående år behöver man inte göra så mycket
på enskilda balansposter. Det är givetvis
värre om det finns brister. Då är det viktigt
att få koll på vad ingående balansen ska
vara.

– Ja. Om bolaget tidigare haft kvalificerad revisor borde det rent principiellt
räcka att ta del av revisionsberättelsen och dokumentera kontakten med
avgående revisor. I de fall bolaget inte
tidigare haft revision borde tröskeln att
ta in en revisor vara så låg som möjligt.
Därför är min uppfattning att revisorn
i stället borde friskriva sig från förra
årets siffror, när dessa är oreviderade.

FUNGERAR SAMARBETET MELLAN TIDIGARE OCH NY REVISOR?
– Det hoppas jag, men det kan säkert
variera från fall till fall. Se också
fråga 3.

– Tyvärr finns det många gånger inget
samarbete och det är synd. Den nytillträdda
revisorn kan få bra hjälp på vägen i sin
planering och lära känna uppdraget
om kontakt tas med den avgående
revisorn. De revisorer som jag kontaktat har alltid varit hjälpsamma
och lämnat viktig information, lite
svårare har det dock varit att få kopior på dokumentation eller i något
fall att ens få titta på den.

’’Gransk
ningen tillför
begränsat
värde.’’

– Vi brukar normalt få all information
som vi efterfrågar, och jag tycker
att samarbetet så gott som
alltid fungerar bra.

”Revisorn
borde fri
skriva sig från
oreviderade
siffror.”

VILKEN POLICY HAR DIN BYRÅ FÖR ATT DELA MED SIG AV REVISIONSBEVIS?
– Min bild är att de största byråerna
generellt sett varit relativt restriktiva
med att ge tillgång till arbetspapper.
En dialog har nyligen inletts mellan ett antal stora byråer för att
gemensamt finna former för
hur en ny revisor kan få tillgång till den tidigare revisorns
arbetspapper.

– Vi lämnar ut information och har aldrig
behövt säga nej till någon som frågat. Ingen
har dock bett om kopior på vår dokumentation så vi har aldrig behövt
ta ställning i det avseendet. Rent
principiellt kommer vi inte att
lämna ut kopior på våra internt
upprättade mallar men innehållet har jag svårt att se att vi
inte kan dela med oss.

”Vi lämnar
ut infor
mation.”

– Vi vill vara öppna och hjälpsamma
mot alla våra kollegor, men kan samtidigt inte riskera att vår dokumentation
försvinner. Vi har därför bestämt att vi
erbjuder tillträdande revisor full tillgång
till hela vår dokumentation, förutsatt
att hon eller han kommer hit till oss och
går igenom den.
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