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FR2000 börjar sätta sig i sin 
nuvarande skepnad! 
 
Det har gått ¾ år sedan föregående 
nyhetsbrev och när man sitter och funderar 
vad tiden har tagit vägen kan man bara 
konstatera att den går fort när man har ett 
så intressant och stimulerande ämne som 
FR2000 att arbeta med. 
 
Vi har inte varit overksamma under tiden 
utan kansliet har arbetat fram nya rutiner 
som gör det enklare att hantera kallelser till 
revisioner, offertgivning, revisions-
rapporter etc. 
 
Kalibrering revisorer   
 
Vi har haft ett kalibreringsmöte med 
revisorerna den 16 mars 2004. De 
viktigaste punkterna där var, 

•  51%-regeln diskuterades, den 
innebär i korthet att ett företag med 
mer än 51% av sin verksamhet där 
det idag finns en bransch-
anpassning skall revideras mot 
denna. Det är viktigt att man redan 
initialt sätter sig in i detta och tar 
reda på vilka branschanpassningar 
som är aktuella. 

•  Det lades fast att vid 
tillämpningsrevisioner skall 
revisorn lägga minst 40% av tiden 
på fysisk granskning av 
verksamheten och att intervjuade 
personer ska listas med befattning i 
revisionsprotokollet. En styrande 
faktor är hur internrevisionen gjorts  

 
 
 
 
 

 
så att man får balans mellan 
dokumentgranskning och 
verkligheten. 

•  Att vid initialrevision skall 
företaget ha genomgått minst två 
Ledningens genomgång med en 
mellanliggande internrevision där 
avvikelserna har släckts innan 
revision kan göras. 

•  Fördelningen av revisionsuppdrag. 
För att få så god kostands-
effektivitet som möjligt är de 
generella reglerna att det är 
revisorns och företagets 
geografiska läge som styr vilken 
revisor som blir tilldelad. 

 
Nästa kalibreringsmöte för revisorer är 
planerad till den 7 oktober 2004. 
 
Konsultmöte 
 
Vi har planerat ett konsultmöte till den 29 
september 2004, kl. 09.30 till ca. 16.30 i 
Stockholm till en kostnad av 500 kr exkl. 
reskostnad. Vi återkommer efter sommaren 
med en inbjudan. 
 
Certifikat 
 
En rolig nyhet är att vi f.n. har ca. 350 st 
certifikat. Vi kan inte annat en tolka att det 
sprider sig mellan företagen att det gör 
nytta av att ha certifikat. 
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MARKNADSPLANEN 
 
Marknadsplanen med tillhörande budget 
togs under första kvartalet 2004. Följande 
aktiviteter fastställdes, 

•  Deltagande i ELMIA 
Subcontractor, mässaktivitet 

•  Annonsering i branschtidningar och 
lokalpress  

•  Framtagning av 
informationsmateriel i form av en 
minimäsa som till certifierade 
konsulter utlånas gratis. Denna 
finns framme och ni kan ringa och 
boka tid. 

•  Ny broschyr för kundernas kunder. 
Kan rekvireras från kansliet. 

•  Säljturné. Planeras att starta under 
hösten, med första ort Kalmar.  

•  Ny version av FR2000. Lanseras 
den 1 januari 2005. 
Övergångsregler kommer att gälla. 

 
. 
FR2000 – hemsida 
 
Vi har registrerat domänerna 
www.fr2000.org  och  www.fr2000.net där 
du som kund, konsult och revisor skall 
kunna hitta intressant information om 
FR2000. Är det något du saknar är du 
välkommen att höra av dig till kansliet.   
 
 
FR2000-kansliet 
 
Vi håller stängt under veckorna 28 – 31. 
Vi på kansliet önskar er alla en riktigt 
skön och avkopplande semester! 

 
 


