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Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.
Viser til brev fra Vestby kommune 03.10.2018 til FIKS, hvor det bes om en avklaring av to forhold før
kommunen benytter 1. opsjon til forlengelse av avtalen med Deloitte.
Vestby kommune opplever at revisors kompetanse innen spesialemner for kommuneområdet
momskomp, anlegg, memoriakonti, særregnskap kan være noe begrenset og at revisor da forholder
seg kun til regelverk, og ikke så mye til praksis.
Tilbakemelding fra Deloitte:
Der hvor det er avvik mellom gjeldene regelverk og praksis har ikke vi som revisor annet valg enn §
forholde oss til og følge gjeldene regelverk.
Vestby kommune opplever at revisor ber kommunen frembringe mye underdokumentasjon i stedet for
å hente selv i regnskapet, eventuelt fysisk komme hit - som tidligere revisor har gjort. Dette medfører
periodevis til mye arbeid for kommunens ansatte.
Tilbakemelding fra Deloitte:
Vi tror denne kommentaren kan henge sammen med revisjonen av Son Havnekontor. Dette
regnskapet skulle ogs§ vært avlagt 15.02.2018. Bilagene blir ikke skannet, men oppbevares i
ringpermer. V§r plan var dertor s revidere dette særregnskapet samtidig som vi var i Vestby i
forbindelse med §rsoppgjørsrevisjonen. P§ dette tidspunktet var ikke regnskapet for Son Havnekontor
bokført. Da regnskapet ble avlagt betydelig senere fant vi det ikke hensiktsmessig § reise til Vestby
kun tor B kontrollere bilag, da de bilagene vi ensket B kontrollere enkelt kunne skannes og sendes oss
elektronisk.
N§r det gjelder dokumentasjon av vesentlige balanseposter i samsvar med bokføringsregelverket er
det kommunens ansvar § utarbeide og arkivere dette p§ en systematisk mste, slik at det kan
fremlegges i forbindelse med revisjonen p§ en hensiktsmessig måte. Dette er ikke en oppgave som
kan overføres til kommunens regnskapsrevisor.
Bilag som er skannet og tilgjengelig i Agresso henter vi ut selv.
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