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Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
Org. nr. 838202-2534

Räkenskapsår 2016-07-01-- 2017-06-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen mr Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning mr räkenskapsåret
2016-07-01-- 2017-06-30, mreningens sextonde verksamhetsår

Allmänt om verksamheten
SYFTET MED SKYREV
SKYREV är branchorganisationen mr kommunala yrkesrevisorer i Sverige. Medlemmarna är frammr allt
medarbetare vid de kommunala revisionskontoren och alla större revisionsmretag. Föreningens ändamål
är att utveckla och säkerställa kvaliteten vid de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utmr samt att i
övrigt verka främjande mr den kommunala revisionen. Basen i detta arbete är det av föreningen inrättade
oberoende certifieringsinstitutet som tillkom 2002.
SKYREV erbjuder sina medlemmar kvalificerad utbildnings- och seminarieverksamhet. Föreningen
avsätter varje år en stor andel av tillgängliga resurser för framtagning av vägledningar, rekommendationer
och handböcker till stöd mr medlemmarna. SKYREV är dessutom det nationella organet mr certifiering
och kvalitetssäkring av kommunala yrkesrevisorer.
STYRELSEN
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Vilhelm Rundquist (ordförande),
Pernilla Lihnell (vice ordmrande), Johan Perols, Anneli Lagebro, Anita Agefjäll, Maria Lindgren Persson
samt Magnus Larsson.
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Styrelsen har även genommrt ett
strategimöte i oktober 2016. Ordmrande mr Certifieringsnämnden och mr respektive kommitte samt
Certifieringsnämndens handläggare deltog vid strategimötet, vars syfte var att utifrån stämmans beslut om
budget planera och lägga fast riktlinjer mr verksamhetsåret 2016/2017.
VIKTIGA HÄNDELSER
Normering och certifiering är väsentliga områden för mreningens verksamhet. Arbetet med att ta fram en
vägledning i verksamhetsrevision avslutades under föregående verksamhetsår och ett exemplar av
densamma har skickats ut till samtliga medlemmar som en medlemsmrmån under innevarande
verksamhetsår.
Under verksamhetsåret 2016/2017 har styrelsen utifrån fastställd kommunikations strategi haft en
fortlöpande dialog med Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsen har även mrt en dialog med
Revisorsinspektionen utifrån dess skrivelse "Den framtida revisionen". I samband med att skrivelsen
offentliggjordes anordnade Revisionsinspektionen ett seminarium på temat. Även vid detta deltog
representanter för styrelsen. Representanter för styrelsen har träffat FARs specialistgrupp mr offentlig
sektor mr informationsutbyte och dialog.
Under året har styrelsen även arbetat med att stärka de administrativa rutinerna och strukturera sitt interna
arbete.
Det administrativa stödet från Föreningshuset har utökats och ett arbete med att samla mreningens
dokumentation har påbörjats.
Styrelsen deltog vid NKRF:s vinterkonferens som ett led i vårt samarbete inom
N ordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA).
Styrelsen är, genom ordförande, representerad i SKLs referensgrupp mr kommunal revision.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
CERTIFIERINGSNÄMNDEN
Ledamöterna i den oberoende Certifieringsnämnden utses årligen vid SKYREVs ordinarie
löreningsstämma. Enligt SKYREVs stadgar bör nämndens ordlörande vara jurist och nämnden ska i
övrigt sammansättas med personer som har kompetens som är av betydelse lör den kommunala revisionen.
Under verksamhetsåret 2016/17 har nämnden bestått av f.d. regiondirektör Jan-Åke Björklund (ordlörande),
professor Runo Axelsson, docent Lennart F rennemo, professor Rolf Solli, professor Torbjörn Tagesson
och f.d. lörbundsjurist Håkan Torngren. Nämnden har under året biträtts av Maria Löfgren som
handläggare och sekreterare.
Under verksamhetsåret har nämnden haft tre sammanträden och då certifierat sammanlagt 16 medlemmar
(fg år 16 medlemmar). Tre ansökningar om certifiering har avslagits (två). Under verksamhetsåret har 35
medlemmar beviljats fortsatt certifiering (24). Nämnden har inte haft något disciplinärende under
2016/17 (ett ärende). I juni 2017 uppgick antalet certifierade till 196 personer (202). Det totala antalet
medlemmar i SKYREV var 325 personer (339).
I januari 2015 inlördes uppdaterade certifieringsregler. Mot denna bakgrund har nämnden i december 2016
haft ett dialogmöte med styrelsen. Då diskuterades bl.a. tillämpningen av det nya regelverket.
En nyhet i certifieringsreglerna är att fortbildning krävs lör såväl certifiering som omcertifiering. Av
regelverket framgår att fortbildningens inriktning ska vara relevant lör uppdraget som sakkunnig till
valda revisorer, samt att omfattningen av fullgjord fortbildning ska intygas och kunna verifieras. För att
bli omcertifierad ska sökande ha genomgått fortbildning som omfattar minst 150 timmar under de senaste
fem åren, varav minst 20 timmar per år. Detta krav har inldrts successivt. Vid certifiering under 2015
krävdes 50 timmar och under 2016100 timmar. Fr.o.m. 2017, och fortsättningsvis, krävs 150 timmar.
Under det senaste verksamhetsåret har certifieringsnämnden, på uppdrag av styrelsen, utarbetat ett lörslag
till FAQ med utgångspunkt från vanliga frågor om certifiering och omcertifiering.
INFORMATIONSKOMMITTEN
Informationskommitten har under verksamhetsåret bestått av Maria Jäger (ordlörande), Ulf Rubensson
(webmaster), Malin Westerberg Blom och Teodora Heim. Kommitten har haft åtta protokolliörda
sammanträden under verksamhetsåret varav sju har varit telefonmöten.
Informationskommitten har under verksamhetsåret arbetat med profilering av både löreningen och yrket i
olika sammanhang. Kommitten har uppdaterat informationsbroschyrer och powerpointpresentationer,
både de med allmän information och de med information särskilt riktad till studenter. Kommitten har
även tagit fram en engelsk version av den allmänna powerpointpresentationen samt uppdaterat den
engelska informationen på hemsidan. Kommitten har under våren ordnat möten vid två universitet där
kommitten informerat studenter inom pol. mag. programmet om vårt yrke. Ytterligare studentaktiviteter
vid två andra universitet är planerade under hösten 2017.
En av informationskommittens viktigaste uppgifter är att lörvalta SKYREV:s hemsida. Arbetet med detta
pågår kontinuerligt. Under verksamhetsåret har kommitten startat upp arbetat med att byta plattform lör
få en hemsida som har ett format som passar även lör läsplattor och smartphones. Den nya plattformen
kommer även att möjliggöra idr styrelse och kommitteer att hantera och diskutera sina dokument i slutna
grupper via hemsidan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
KOMMITTEN FÖR GOD REDOVISNINGSSED
Kommitten har under verksamhetsåret bestått av: PerÅke Brunström (ordfdrande), Ulrika Bergling,
Hans Gavin, Kristian Gunnarsson, Jakob Jendeby, Kjell Johansson, Caroline Nyman och Pär Sturesson.
Under året har Hans Gavin, Ulrika Bergling och Jakob Jendeby lämnat kommitten och Pär Sturesson
utsetts till ny ledamot.
Kommittens uppgift är att "f'ölja, dokumentera, utveckla och fdr fdreningens räkning uttolka och uttala sig
i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed".
Kommitten har haft fem sammanträden under verksamhetsåret. Ett antal arbetsrnöten i mindre grupper
har också ägt rum. Fokus under verksamhetsåret har dels varit att se över "Vägledning fdr
redovisningsrevision" och ta fram vägledningar i form av rekommendationer med utgångspunkt i ISA,
dels att omarbeta rekommendation l "Dokumentation av revisionsprojekt". Avseende vägledningarna har
Särskilda överväganden-revision av koncernredovisningar fastställts av styrelsen i början av verksamhetsåret.
Anpassning med utgångspunkt från fdljande vägledningar pågår: ISA 580 Skriftliga uttalanden och ISA 210
Villkor för revisiol1suppdrag. Arbetet med rekommendationen: Dokumentation av revisionsprojekt beaktar
offentlighet- och sekretesslagstiftning rörande kommunala yrkesrevisorers dokumentation och ska ställa
tydliga krav på dokumentation av revisionsbevis.
UTBILDNINGSKOMMITTEN
Utbildningskommitten har under verksamhetsåret bestått av Eva Tency Nilsson (ordfdrande), Eva Moe,
Lars Jönsson, Erik Söderberg och Karin Selander.
Kommitten har under verksamhetsåret haft fem protokollf'6rda sammanträden. Samtliga har varit
telefonkonferenser. Dessutom har under våren ett planeringsmöte infdr årsstämman genomf'örts. Till
kommitten har fdljande regionombud varit knutna; Monica Rådestad (Mälardalen), Lars Jönsson (Öst),
Vilhelm Rundquist (Väst), Alf Wahlgren (Syd) och Eva Moe (Norr).
Kommitten har, liksom tidigare år, svarat f'ör planeringen av aktualitetsseminariema som genomfdrs i
anslutning till årsstämman september 2017.
Under de senaste åren har genomf'örandet av utbildning i verksamhets revision varit i fokus. En utbildning
genoIniordes under året. Under hösten utf'ors planeringen fdr en åttonde utbildning som kommer att
genomf'öras under våren 2018. Utbildningen kommer liksom tidigare år att vara fdrdelad på tre olika
utbildningstillf'ållen om vardera två dagar. Hittills har sammanlagt ca 150 medlemmar deltagit.
En andra omgång av roreningens f'örsta vidareutbildning genomf'ördes under hösten 2016.
Vidareutbildningen i verksamhetsrevision fortsätter och under hösten 2017 kommer en tvådagars utbildning
att genomf'öras. Årets tema är grundläggande begrepp inom revisionen.
I samråd med certifieringsnämndens sekreterare har relevanta kurser inventerats f'ör den som behöver
komplettera sin utbildning infor certifiering.
En identifiering av behovet av vidareutbildningar hos de medlemmar som inte är certifierade och som har
en ambition att med tiden certifiera sig har genomf'örts. Resultatet har översänts till styrelsen,
certifieringsnämnden och informationskommitten.
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FORVALTNINGSBERATTELSE
ADMINSTRATION
Under verksamhetsåret 2016/2017 har Föreningshuset ansvarat f"Or f"öreningens ekonomiadministration.
Föreningshuset har också i uppdrag att sköta SKYREV:s medlemservice. Under året har ekonomiredovisningen och återrapportetingen till styrelsen utvecklats, medlemsregistret uppdaterats och
arkivrutinerna setts över. Styrelsen har tillsammans med Föreningshuset påbörjat en inventering av
dokumentation och upprättat rutiner f"Or gallring.
AVGIFTER
Medlemsavgiften har varit 300 kr per år och medlem. Härutöver har f"öreningen debiterat en serviceavgift
från respektive organisation/företag på 2 000 kr per anställd medlem. Cectifieringsavgiften och
omcectifieringsavgiften har legat kvar på of"Orändrat 4 000 kr respektive 2 000 kr per cectifierad. För
platsannons på hemsidan har det tagits ut en avgift på 2 000 kr per annons.
REVISORER
Revisorer i föreningen har varit Lars Riddervik och Gunnar Rydvall.
VALBEREDNINGEN
Föreningens valberedning har bestått av Anders Peterson (sammankallande), Asa Hjortberg-Sandgren
och Richard Norberg.

Sida 6 av 22
Räkenskapsår 2016-07-01-- 2017-06-30

Org. nr. 838202-2534

EKONOMISK ÖVERSIKT

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Soliditet, (%)

201612017

201512016

201412015

201312014

846100
120455
87,5%

829000
323407
80,3%

875650
280074
84,1%

966750
172 534
63,0%

Nyckeltalsdefinitioner:
Nenoomsättning:
Medlemsavgifter, serviceavgifter och certifieringsavgifter
Resultat efter finansnetto:
Resultat efter fmansiella poster och kostnader men f"öre bokslutsdispositioner och skatt
Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen f"öreslår att till f"öreningsstämmans f"örfogande stående vinstmedel:
1428838
74448
1503286

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa
Disponeras enligt följande:
Till nästa år balanseras
Summa

1503286
1503286

Av det balanserade resultatet avsätts 100 000 kr för att finansiera föreslagna
strategier verksamhetsåret 2017/2018

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid
årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter.
Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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RESULTATRÄKNING

Not

2016-07-01
2017-06-30

2015-07-01
2016-06-30

92100
614000
140000
846100

93000
620000
116000
829000
1074826
1903826

Verksamhetens nettoomsättning
Medlemsavgifter
Service avgifter
Certifieringsintäkter

1

Övriga verksamhetsintäkter
Summa löreningens intäkter

2

951777
1797877

3

-1681181
-1681181

-1581366
-1581366

Verksamhetens över-/ underskott

116696

322460

Resultat från fmansieUa poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter fmansieUa poster

3759
O
120455

947
O
323407

-25000

-70000

-21007

-55877

74448

197530

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader
Summa löreningens kostnader

Bokslutsdispositioner
Skatt

ÅRETS RESULTAT

4
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BALANSRÄKNING
Kr

Not

2017-06-30

2016-06-30

8325
114634
92520
215479

246550
79764
101141
427455

1878238
1878238

1736691
1736691

Summa omsättningstillgångar

2093717

2164146

SUMMA TILLGÅNGAR

2093717

2164146

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1428838
74448
1503286

1231308
197530
1428838

Summa Eget kapital

1503286

1428838

420498

395498

TILLGÅNGAR

Omsättnings tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
AktueUa skattefordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kas sa och bank
Summa kassa och bank

5

6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
E~t

kapital

Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Fakturerad ej upparbetad intäkt
Övriga skulder
Upplupna kostnader och Iårutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

StäUda säkerheter
AnsvarsIårbindelser

7
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och redovisningen har skett enligt
Bokföringsnämndens Allmänna Råd f"ör ideella f"öreningar. Redovisningsprinciperna är of"örändrade
jämfört med f"öregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

NOTER
Kr

Not 1. Omsättning per verksamhetsgren
Icke skattepliktig verksamhet
Skattepliktig verksamhet

Not 2. Övriga yecksamhetsintäkter
Normsamling
Verksamhetsutbildning och stämma

2016/2017

201512016

92100
1705777
1797877

93000
1810826
1903826

201612017

201512016

15635
936142
951777

23944
1050882
1074826
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NOTER
Kr

Not 3. Verksamhetskostnader
Föreningen har inga anställda och töreningen betalar inga löner eller ersättningar till styrelseoch kommitteledamöter, törutom timarvode till ledamöterna och handläggaren i certifieringsnämnden.

Kostnader tör kursverksamhet
Kostnader tör styrelse
Kostnader tör certifieringsnämnden
Kommittekostnader
Administration
Årsstämma, norm samling och övrigt

Not 4. Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond

Not 5. Aktuella skattefocdringar
Beskattningsår 2016
Preliminärt inbetald skatt
Beräknad skattekostnad

Summa aktuella skattefordringar

Not 6. Likvida medel
SEB Fond
PlusGirot
Nordea Stcatega 10
Collector

2016/2017

2015/2016

668613
65556
225876
106891
163320
450925
1681181

582714
24345
213 743
43759
155451
561354
1581366

2016/2017

201512016

25000
25000

70000
70000

2017-06-30

2016-06-30

135641
-21007
114634

135641
-55877
79764

114634

79764

2017-06-30

2016-06-30

12147
863040
500000
503051
1878238

12148
724543
500000
500000
1736691

r :" '}
0{~~
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NOTER

Kr

Not 7. Obeskattade reserver
Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering
Periodiseringsfond vid 2015 års taxering
Periodiseringsfond vid 2016 års taxering
Periodiseringsfond vid 2017 års taxering
Summa obeskattade reserver

2017-06-30

2016-06-30

90000
170498
65000
70000
25000
420498

90000
170498
65000
70000
O
395498

den 2Zaugusti 2017

Vice ordförande

Maria Lindgren Persson

Vår revisionsberättelse har avgivits den

l~,, ~

'1'" ' "de~

~f

c:&~ '. I l ~

fUl

Pårtroendevald revisor

