Revisorskap from
2022

• Nya standardkrav på revisorer
• Upplägg för nya och befintliga revisorer
• Kostnader för nya och befintliga revisorer

Bakgrund
• Under 2020 har medlemmarna träffats på teamsmöten och diskuterat
ett nytt upplägg för revisorer och revisorsutbildningar.
• Kraven på revisorer uppdaterades på årsmötet i maj 2021, utifrån
medlemsförslaget.
• På det senaste mötet i oktober enades gruppen om upplägget som
följer i denna presentation.

Standardkrav på revisorer
• 2.3 Särskild kompetens
• Varje enskild revisor ska ha deltagit i utbildning, anordnad av Föreningen, för den av Föreningens
kravstandard de ska bli godkända att revidera enligt.

• 2.4 Upprätthållande av kompetens
• Revisor ska:
•

minst vartannat år delta i erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för den kravstandard de reviderar enligt

•

upprätthålla aktuell kunskap om kravstandarden de reviderar enligt.

Nya revisorer
• Introduktionsutbildning
1. Webbutbildning:
• i standardkrav och
• föreningens organisation
2. Utbildning i standard – live
• SMB, heldag
• SKB, heldag
• SMB + SKB, heldag

Pris:
1 std: 8 000kr/person
2 std: 10 000 kr/person
3 std: 12 000 kr/person (ev. framtida standarder)

Redan godkända revisorer

Årlig kostnad för revisorer, från år 2
1 standard: 2 000kr
2 standarder: 2 500 kr
3 standarder: 3 000 kr(ev. Framtida standarder)

•minst vartannat år delta i erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för den kravstandard de reviderar
enligt
Föreningen anordnar erfarenhetsutbytestillfällen några gånger per år på olika teman.
Exempel:
• Ledarskap, ansvar och delaktighet
• Trix och tips för en lyckad revision
• Digitala revisioner
• Lagefterlevnad
• Eventmetoden
• Revision ut verksamhetens perspektiv
• Tolkning och exempel på avvikelser- konsten att skriva värdefulla avvikelser
• Integrerade revisioner
• Story telling
Revisorerna har möjlighet att delta i erfarenhetsutbytestillfällen hur ofta de vill i mån av plats, men
måste delta minst vartannat år.
•upprätthålla aktuell kunskap om kravstandarden de reviderar enligt.
Föreningen bjuder in revisorn årligen till en webbenkät/webbutbildning som revisorn måste ta del av för att

Att revidera event
De som är godkända att revidera enligt Svensk Miljöbas kravstandard kan om de vill bli godkända att
revidera event. Aktuell revisor måste vara insatt i eventmetoden innan revision genomförs, genom
eventutbildning via föreningen. Därefter måste revisor delta i erfarenhetsutbytestillfälle på tema event
minst vartannat år.

•upprätthålla aktuell kunskap om kravstandarden de reviderar enligt.
Föreningen bjuder in revisorn årligen till en webbenkät/webbutbildning som revisorn måste ta del av för att
behålla godkännandet.

Bli revisor första gången

År 1

Introduktionsutbildning
Webb

Exempel på innehåll:
Föreningen (bakgrund,
syfte etc), organisation,
roller, kontaktvägar,
förväntningar och
tillvägagångssätt

Utbildning – live
• Integrerat - SMB + SKB,
heldag
• SKB, heldag
• SMB, heldag

Fysisk utbildning i
standarder

Godkännande av
styrelsen

Godkänd revisor

Process för att bibehålla godkännande

Varje år

webbenkät/webbutbildning i
standardkrav och föreningen

Behålla
godkännande

Vart
annat år

Kalibrering
och erfarenhetsutbytesmöte

Kostnader
Nya revisorer – år 1
1 standard: 8 000 kr
2 standard: 10 000 kr
3 standard: 12 000 kr
Årlig kostnad för revisorer, från år 2
1 standard: 2 000kr
2 standarder: 2 500 kr
3 standarder: 3 000 kr

Revisor som vill lägga till en
standard i sitt revisorskap
/standard: 5 000 kr

Frågor och svar
• Jag är godkänd revisor för SMB, men vill bli godkänd även för SKB – hur går det till?

Svar: För att bli godkänd revisor för ytterligare en standard behöver du gå heldagsutbildning i den standard du vill bli godkänd för.
Kostnad: 5000SEK
• Om jag har "tappat" mitt godkännande och vill återuppta det, vad gäller då?
Svar: Om man vill återuppta ett godkännande krävs att man deltar i webbutbildning och minst ett
erfarenhetsutbyte/kalibreringstillfälle för att få ett förnyat godkännande.
• Jag vill revidera event, får jag det?
Svar: Ja, om du är godkänd revisor för SMB och deltagit i eventutbildning. (Därefter erfarenhetsutbyte/kalibrering för event minst
vartannat år).
• Jag är godkänd revisor, hur vet jag när jag måste delta vid erfarenhetsutbyte/kalibrering live?
Svar: Deltagande vid erfarenhetsutbyte/kalibrering live ska ske minst vartannat år. Detta styrs av när man senast gick utbildningen
i respektive kravstandard. Dvs deltog du vid utbildning under 2019 eller 2020 , måste du delta live under våren 2022. De som
gått utbildning under 2021 behöver delta live senast 2023.

Frågor och svar
• Kommer någon av erfarenhetsutbyte/kalibrering ske digitalt?

Svar: Nej, i nuläget har vi bara planerat fysiska träffar.
• Vad händer om jag blir sjuk eller av någon anledning inte kan närvara vid erfarenhetsutbyte/kalibrering som man ska göra vartannat år?
Svar: Det är samma som det har varit tidigare, att missar man erfarenhetsutbytet/kalibreringen så får revisorn ett glapp i godkännandet
tills den deltagit i kalibrering.
• När kommer fakturorna igång gällande det nya systemet?
Svar: Alla revisorer kommer att faktureras under våren 2022
• Behöver man någon mer utbildning t ex revisionsteknik för att bli godkänd revisor? Ordnar föreningen i så fall med sådana?
Svar: Ja, revisionstekniksutbildning är en del av den grund som alla revisorer ska ha i enlighet med 2.2 Grundutbildning och erfarenhet. I
dagsläget anordnar föreningen inte denna typ av utbildning, men möjlighet finns om det blir tillräcklig efterfrågan. För samtliga krav på
revisorer, se uppdaterad standard för revisorer - https://www.svenskmiljobas.se/Filer/stadgar-ochkravdokument/Krav%20pa%20utfardare%20och%20revisorer%202021-05-20%20rev.pdf

Inplanerade tillfällen
• Inplanerade tillfällen 2022 för nya revisorer
•

27 april, nya revisorer – 10.00-17.00 SKB + SMB

•

20 oktober, nya revisorer – 10.00-17.00 SMB + SKB

• Inplanerade tillfällen 2022, erfarenhetsutbyte befintliga revisorer
•

20 maj kl. 9.00-12.00

•

22 september kl. 13.00-16.00.

• Inplanerat erfarenhetsutbyte 2022, event
• 8 februari kl. 9.00-12.00

