Regnskabsinformation fra
Styrelsen
7/2016

Njalsgade 72A
DK-2300 København S
Tlf. +45 72 21 74 00
star@star.dk
www.star.dk

Til
De anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor
24.11. 2016

Kontor
Tilsyn og Kontrol

Ændringer i revisionen af a-kasserne af regnskabsåret 2017
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udsendt 2 nye bekendtgørelser:
•

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser, bekendtgørelse nr.
1260 af 28. oktober 2016. Den nye revisionsbekendtgørelse træder i kraft
den 2. januar 2017 og gælder for revisionen af regnskabsåret 2017. Dog
træder § 11, stk. 3, først i kraft den 1. juli 2017.

•

Ændringsbekendtgørelse til den nye bekendtgørelse om revision. Ændringen skyldes, at den 1. juli 2017 ændres navnene på to bekendtgørelser, der
henvises til i den nye revisionsbekendtgørelse. Ændringsbekendtgørelsen
træder i kraft den 1. juli 2017.

Med den nye revisionsbekendtgørelse indføres blandt andet mulighed for løbende
revision af a-kassernes administration, ændringer i kravene til revision af akassernes opslag i registre, bortfald af dispensationer fra krav om totalkontrol (se
nedenfor) og mulighed for at fravige kravet om at tredjepartserklæringer udarbejdes efter bestemte revisionstandarder.
Vedlagt er de to bekendtgørelser og en oversigt over de ændringer, der indføres
med revisionsbekendtgørelsen.
Dispensationer fra kravet om totalkontrol falder bort
Nogle a-kasser har fået få dispensation fra kravet om totalkontrol af logninger af
opslag i indkomstregisteret. Dispensation er givet under forsætning af, at revisor
ved sin erklæring i a-kassens revisionsprotokol indestår for, at a-kassens tekniske
løsning indebærer, at det ikke er muligt at foretage opslag på personer, der på opslagstidspunkt ikke er medlem af a-kassen.
De gældende dispensationer anses for bortfaldet den 2. januar 2017 med virkning
for revisionen af regnskabsåret 2017.
Efter de nye regler skal der ikke ansøges om dispensation fra totalkontrol. I stedet
giver den nye § 14, stk. 3, mulighed for fortsat at undgå totalkontrol i det omfang,
at revisor indestår for a-kassens løsning.
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Bestemmelsen og kravene til revisors udtalelse i revisionsprotokollen er nærmere
beskrevet i vedlagte oversigt.
Reglerne om revision ændres igen med virkning for 2018
Dagpengereformen medfører, at kravene til revision af a-kasserne skal ændres
yderligere. I løbet af 2017 vil der blive udarbejdet ændringer til revisionsbekendtgørelsen, der vil få virkning for revisionen af 2018.
Dette nyhedsbrev er sendes til a-kassernes hovedpostkasser, a-kassernes revisorer
og sendes som en Information fra Regnskabstilsynet.
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