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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2018-07-01 -- 2019-06-30, föreningens artonde verksamhetsår. 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer i Sverige. Medlemmarna är framför 
allt medarbetare vid de kommunala revisionskontoren och vid alla större revisionsföretag. Föreningens 
ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utför samt 
att i övrigt verka främjande för den kommunala revisionen. SKYREV erbjuder sina medlemmar 

kvalificerad utbildnings- och seminarieverksamhet och utarbetar vägledningar, rekommendationer m.m. 
till stöd för medlemmarna. 

SKYREV är dessutom det nationella organet för certifiering och kvalitetssäkring av kommunala 
yrkesrevisorer, vilket sedan 2002 hanteras av det av föreningen inrättade oberoende institutet för 
certifiering; Certifieringsnämnden. 

STYRELSEN 
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Anneli Lagebro (ordförande), Johan Perols 
(vice ordförande), David Bäcker, Pernilla Lihnell, Maria Lindgren Persson, Vilhelm Rundquist och 
Lena Salomon. 

Styrelsen har, utöver det konstin1erande styrelsemötet, under året hållit 7 protokollförda sammanträden, 
varav tre telefonmöten. Ordförande för respektive kommitte har deltagit vid styrelsemöten för att utifrån 
stämmans beslut om budget planera och lägga fast riktlinjer för verksamhetsåret 2018/2019. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Under verksamhetsåret 2018/2019 har styrelsen utifrån fastställd kommunikationsstrategi haft en 
fortlöpande dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Styrelsen har även fört en dialog med 

Kommunalekonomernas Förening, KEF bl.a. om samverkan gällande utbildning för yrkesrevisorer. 

SKYREV har i ett projekt i samarbete med SKL och FAR tagit ett gemensamt initiativ för att undersöka 
möjligheten att ta fram en standard för redovisningsrevision i kommuner och regioner. Sedan augusti 
2018 har en försn1die genomförts i syfte att undersöka problem och frågeställningar kopplade till 
möjligheter att ta fram en sådan standard. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av SKYREV:s 
styrelseordförande, SKL:s chefsekonom och FAR:s generalsekreterare/VD. Vidare har arbetet skett i en 
projektgrupp med ledamöter från de tre organisationerna. Från SKYREV har en ledamot i styrelsen samt 
ordförande i Kommitten för god revisors- och revisionssed deltagit. Projektgruppen har i en slutrapport 
föreslagit ett fortsatt samarbete i form av ett gemensamt projekt mellan våra tre organisationer. 

I projektet ska sakkunniga yrkesrevisorers roll definieras och en anpassad standard för kommunal 
redovisningsrevision tas fram. En gemensam överenskommelse om fortsatt samarbete beslutas i 
respektive organisation senast i september 2019. 

Frågan om hur ledigheter och frånvaro från aktiv tjänstgöring i branschen ska hanteras vid certifiering 
och förnyad certifiering har diskuterats i styrelsen i ett möte där Certifieringsnämndens ordförande var 
inbjuden. Styrelsens ordförande har även deltagit i ett möte med Revisorsinspektionen (RI), tillsammans 
med nämndens ordförande och handläggaren i nämnden, för att få information om förändringar av 
fortbildningskraven m .m . vid auktorisation. SKYREV har även besvarat remissen från RI Den framtida 
revisionen med förslag till ändringar i föreskrifter om auktorisation och fortbildning. I avvaktan på ett 
beslut från RI föreslå r styrelsen en mindre ändring av stadgarna i form av ett tillägg för särskilda skäl vid 

förnyad certifiering som föreläggs, föreningsstämman 2019. Under 2019/2020 bör styrelsen i samråd med
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Certifieringsnämnden göra en mer genomgripande översyn med förslag till ändringar av 
certifieringsreglerna. 

Under året har styrelsen även implementerat rutiner för GDRP tillsammans med Föreningshuset och 
handläggaren i Certifieringsnämnden. Flera av styrelsens, men även kommitteernas ledamöter, har 
medverkat i SKL:s utbildningar för förtroendevalda för att informera om SKYREV. 

Styrelsen har tillsammans med SKL och företrädare för kommunal revision i våra nordiska grannländer 

diskuterat möjligheter till gemensamma konferenser för erfarenhetsutbyte. Styrelsens ordförande har även 
deltagit i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) årliga konferens. 

CERTIFIERINGSNÄMNDEN 

Ledamöterna i den oberoende Certifieringsnämnden utses årligen vid SKYREV:s ordinarie 

föreningsstämma. Enligt SKYREV:s stadgar bör nämndens ordförande vara jurist och nämnden ska i 
övrigt vara sammansatt med personer som har kompetens som är av betydelse för den kommunala 
revisionen. 

Under verksamhetsåret 2018/19 har nämnden haft följande ledamöter; f.d. regiondirektör Jan-Åke 
Björklund (ordförande t.o.m. september 2018), förbundsjurist Helena Linde (ordförande fr.o.m. oktober 

2018), professor Runo Axelsson, docent Lennart Frennemo, professor Rolf Solli, professor Torbjörn 
Tagesson, och f d revisionsdirektör Christin Wrangstedt (fr.o.m. oktober 2018). Nämnden har under 
året biträtts av Ola Sabel som handläggare och sekreterare. 

Under verksamhetsåret har nämnden haft tre sammanträden och certifierat sammanlagt 21 medlemmar 
(16 personer föregående verksamhetsår). Fyra ansökningar om certifiering har avslagits ( en ansökan 
föregående verksamhetsår). Under verksamhetsåret har 31 medlemmar beviljats fortsatt certifiering 
(27 personer föregående verksamhetsår). Nämnden har inte haft något disciplinärende under 2018/19. 
I juni 2019 uppgick antalet certifierade till 193 personer (194 juni 2018). Det totala antalet medlemmar 
i SKYREV var i juni 2019 325 personer (324 juni 2018). 

Nämnden har under 2018 uppmärksammat styrelsen på att fortbildningskravet inte är reglerat med 
avseende på föräldraledighet och andra av arbetsgivaren sanktionerade ledigheter. Av denna anledning 

lämnar styrelsen efter samråd med nämnden ett förslag till stämman 2019 om ett tillägg i 
certifieringsreglerna. 

Nämnden och SKYREV:s styrelse har under 2018/19 följt den process som pågår när det gäller förändring 
av reglerna för auktorisation och har bl.a. deltagit i seminarier vid Revisorsinspektionen, genomfört 
möte med Revisorsinspektionens ledningsgrupp, tagit del av handlingar i ärendet, m .m. Nämnden har 
under verksamhetsåret 2018/19 fört en diskussion med SKYREV:s styrelse om en mer genomgripande 
översyn av reglerna för certifiering. I en sådan kan vid behov en anpassning till förändrade regler för 
auktorisation göras. 

Nämnden har under verksamhetsåret tillsammans med styrelsen genomfört förändringar av 
ansökningsprocessen och integritetspolicyn i enlighet med de krav som GDPR ställer. 

Nämnden har under 2018/19 tillsammans med styrelsen, Föreningshuset och webmaster, inlett en 
process för att förenkla ansökningsförfarandet genom digitalisering. Förändringarna kommer att 
införas under hösten 2019. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATIONSKOMMITTEN 
lnformationskommitten har under verksamhetsåret bestått av Malin Westerberg Blom (ordförande), 
UlfRubensson (webmaster), Teodora H eim, Carin Hultgren och Marianne Förars Gustafsson. 
Kommitten har haft 17 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret; samtliga telefonmöten. 

lnformationskommitten har under verksamhetsåret arbetat med profilering av föreningen och yrket i 
olika sammanhang. Arbetet med att informera studenter inom samhällsvetenskap om vårt yrke fortsätter. 
Under hösten 2018 genomfördes flera studentaktiviteter vid ett universitet, där studenterna fick 

information om yrket samt prova på att ta fram en projektplan för en granskning. Ytterligare 
studentaktiviteter är planerade vid två-tre universitet under hösten 2019. 

Informationskommitén har som ett led i profileringsarbetet, med stöd av extern kompetens tagit 
fram förslag till en ny logotype och ny grafisk profil för föreningen som beslutats av styrelsen. 

Ett informationsbrev har arbetats fram och skickats ut till samtliga nyvalda/ omvalda revisorer i 
kommuner och regioner. Brevet informerar om fördelarna med att anlita sakkunniga biträden som är 
certifierade kommunala revisorer. Ett motsvarande informationsbrev har tagits fram och skickats ut 

till upphandlare inom kommuner och regioner. 

Den digitala normsamlingen har setts över mot bakgrund av förändringar i lagstiftning. 

En av informationskommittens viktigaste uppgifter är att förvalta SKYREV:s hemsida. Arbetet med 
detta pågår kontinuerligt. Under verksamhetsåret har ett arbete pågått, tillsammans med styrelsens 
ordförande, med att kartlägga och planera en flytt av administrationen och driften av hemsidan till 

Föreningshuset. 

KOMMITTEN FÖR GOD REVISORS- OCH REVISIONSSED 
Kommitten för God revisors- och revisionssed har under verksamhetsåret bestått av Per-Åke Brunström 
(ordförande), Lisa Berlin, Kjell Johansson, Nils Nordquist, Caroline Nyman, Pär Sturesson och 

Peter Söderman. Kommitten har haft 2 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret varav 
båda har varit telefonmöten. Arbetet har i övrigt fördelats i gruppen. 

God sed kommitten har under året tagit fram ett exempel på hur nppdragsbrev utifrån ISA 210 kan 
utformas för tillämpning inom kommunsektorn från räkenskapsåret 2019. Exemplet på ett kommunalt 
anpassat uppdragsbrev syftar till att klargöra villkoren i samband med granskning av finansiella rapporter. 

Ett förslag har överlämnats till styrelsen i form av ett exempel vid tillämpning av ISA 210 - Villkor för 
revisionsuppdrag i form av ett uppdragsbrev med kommentarer som ska kunna tillämpas av den 
yrkesrevisor som så önskar. Exemplet har publicerats på SKYREV:s webbplats, men ska inte ses som 
normerande i avvaktan på det utvecklingsarbete som pågår tillsammans med FAR och SKL. 

Arbete har även pågått med att se över rekommendation 1, Dokumentation av revisionsprojekt. 

Uppdraget innefattar att parallellt med detta ta fram en vägledning för yrkesrevisorns hantering av 
offentlighet och sekretess kopplat till dokumentation av revisionsbevis. 

Kommittens ordförande har ingått i den projektgrupp som i en förstudie undersökt förutsättningarna för 

att ta fram en standard för redovisningsrevision i kommuner och regioner. 
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Utbildningskommitten har under verksamhetsåret bestått av Eva Tency Nilsson (ordförande), 
Carl-Gustaf Folkeson, Linda Marklund, Eva Moe, Karin Selander och Erik Söderberg. Kommitten har 
under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden varav tre har varit telefonmöten. 
Dessutom har kommitten under våren genomfört ett planeringsmöte inför årsstämman. 

Kommitten har, liksom tidigare år, svarat för planeringen av aktualitetsseminarierna som genomförs i 
anslutning till årsstämman i september 2019. 

Genomförandet av grundutbildning i verksamhetsrevision har fortsatt och sammanlagt har ca 200 
medlemmar deltagit sedan starten. Under 2018-2019 har en åttonde omgång av grundutbildningen 
avslutats och en nionde utbildning har påbörjats. Grundutbildningen är fördelad på tre olika 

utbildningstillfållen om vardera två dagar. 

För fjärde året genomfördes en tvådagars vidareutbildning i verksamhetsrevision. Årets tema har varit 

statistiska metoder i revisionen, digitaliseringens möjligheter och revisionens roll, det allmänna som 
avtalspart ( om granskning av avtal) och klarspråk ( om hur vi som revisorer kan skriva texter som bättre 
når fram till mottagaren). 

Såväl grundkursen som vidareutbildningen i verksamhetsrevision har varit fulltecknade och 
utvärderingar av tidigare kurser har visat på positiv respons från kursdeltagarna. 

Vidare har kommitten och KEF planerat för att under hösten anordna en gemensam temadag i 
redovisning med rubriken "Ny lagstiftning och nya rekommendationer - vad innebär detta för revisionen?" 

I samråd med certifieringsnämndens sekreterare har relevanta kurser inventerats för dem som behöver 
komplettera sin utbildning inför certifiering. 

ADMINSTRATION 
Under verksamhetsåret 2018/2019 har Föreningshuset svarat för föreningens administration av ekonomi 
och kansliuppgifter. Föreningshuset har också i uppdrag att sköta SKYREV:s medlemservice. Under 
året har föreningens administration och rutiner fortsatt setts över. 

AVGIFTER 
Medlemsavgiften har höjts till 400 kr per år och medlem. Härutöver har föreningen debiterat en 
serviceavgift från respektive organisation/företag på 2 000 kr per anställd medlem. Certifieringsavgiften 
och omcertifieringsavgiften har legat kvar på oförändrat 4 000 kr respektive 2 000 kr per certifierad. 

REVISORER 
Revisorer i föreningen har varit Lars Riddervik och Gunnar Rydvall. 

VALBEREDNINGEN 
Föreningens valberedning har bestått av Anders Peterson (sammankallande), Åsa Hjortberg-Sandgren 

och Richard Norberg. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

FLERÅRSÖVERSIKT 
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i kronor om inte annat anges 

1807-1906 1707-1806 

Nettoomsättning 1 971399 1662100 
Res. efter finansiella poster 361393 39 486 
Soliditet, (%) 64% 59% 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning: 

1607-1706 

1680 500 
120 455 

88% 

Medlemsavgifter, serviceavgifter, konferensavgifter och certifieringsavgifter 

Resultat efter finansiella poster: 
Resultat efter finansiella poster och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt 

Soliditet: 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 

Resultatdisposition 

Styrelsen föres lår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa 

Disponeras enligt följande: 

Till nästa år b alanseras 
Summa 

1525 960 
350 827 

1 876 787 

1 876 787 
1876 787 

1507-1606 

1779449 
323 407 

80% 

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid 
årets utgång hänvisas i övrigt till resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter nedan . 
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RESULTATRÄKNING 

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter 
Nettoomsättning 
Övriga verksamhetsintäkter 

Summa föreningens intäkter 

Föreningens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Summa föreningens kostnader 

Verksamhetens över-/ underskott 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfonder 

Summa bokslutsdispositioner 

Resultat före skatt 

Skatter 
Skatt på årets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

1 

Not 

2 

3 

4 

4 

5 
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2018-07-01--
2019-06-30 

123 900 
1971399 

14 739 
2110 038 

-1 701 251 
-56 494 

-1 757 745 

352 293 

9 099 
0 

9 099 

361393 

90 000 
90 000 

451393 

-100 566 

350 827 

2017-07-01--
2018-06-30 

89 400 
1662100 

12 493 
1763993 

-1662 940 
-61568 

-1724508 

39 486 

138 
-138 

0 

39 486 

-10 000 
-10 000 

29 486 

-6811 

22 675 
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BALANSRÄKNING 

Kr 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 
Summa kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 
Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

1 

Not 

6 

7 
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2019-06-30 

11500 
176 247 

1967 
189 714 

1012148 
1012148 

2131900 
2131900 

3 333 762 

3 333 762 

2018-06-30 

0 
242146 
89 400 

331546 

512148 
512148 

2 303 675 
2 303 675 

3147 368 

3147 368 

___________ :!f 
eJ<p 
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BALANSRÄKNING 

Kr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Årets resultat 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 

Obeskattade reserver 

Periodiseringsfonder 
Summa obeskattade reserver 

Kortfristiga skulder 

Fakturerad ej upparbetad intäkt 
Leverantörs skulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 

Not 

8 
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2019-06-30 

1525 960 
350 827 

1876 787 

340 498 
340 498 

480 000 
369 288 
199 689 
67 500 

1116 477 

3 333 762 

2018-06-30 

1503 285 
22 675 

1525 960 

430 498 
430 498 

480 000 
485 539 
181337 
44 034 

1190 910 

3147 368 
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NOTER 

Kr 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Enligt BFNAR 2016:10 
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning 
i mindre företag (K2). 

Tjänste- och entreprenaduppdrag 

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln. 

Bristande jämförbarhet vid ändrade principer 

Under räkenskapsåret har föreningen anpassat redovisningen av intäkter för att bättre följa 
BFNAR 2016:10. Vissa jämförelseposter för föregående år har därför räknats om. 

Not 2. Omsättning per verksamhetsgren 

Icke skattepliktig verksamhet 
Skattepliktig verksamhet 

Not 3. Nettoomsättning 

Serviceavgifter 
Certifierings avgifter 
Konferensavgifter 
Utbildningsintäkter 

1807-1906 

123 900 
1986138 
2110 038 

1807-1906 

624 000 
152 000 
152 000 

1043 399 
1971399 

1707-1806 

89 400 
1674 593 
1763993 

1707-1806 

596 000 
129 000 
172 000 
765100 

1 662100 
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NOTER 

Kr 

Not 4. Verksamhetskostnader 

Föreningen har inga anställda och föreningen betalar inga löner eller ersättningar till styrelse
och kommitteledamöter, förutom timarvode till ledamöterna och handläggaren i certifierings

nämnden. 

Kostnader för kursverksamhet 
Kostnader för styrelse 

Kostnader för Certifieringsnämnden 
Kommittekostnader 
Administration 
Årsstämma, normsamling och övrigt 

Not 5. Bokslutsdispositioner 

Förändring av periodiseringsfond 
Summa bokslutsdispositioner 

Not 6. Övriga kortfristiga placeringar 

SEB Fond 

Nordea Stratega 10 
Summa övriga kortfristiga placeringar 

Not 7. Kassa och bank 

PlusGirot 
Collector 
Summa kassa och bank 

1807-1906 1707-1806 

689 217 635 461 
9 054 16 658 

381633 358 305 
81453 72 094 

186 505 196 880 
409 883 445110 

1 757 745 1724508 

1807-1906 1707-1806 

90 000 -10 000 
90 000 -10 000 

2019-06-30 2018-06-30 

12148 12148 
1000 000 500 000 
1 012 148 512148 

2019-06-30 2018-06-30 

1121 719 1800 624 
1010 181 503 051 
2131900 2 303 675 
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NOTER 

Kr 

Not 8. 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 
Periodiseringsfond vid 2018 års taxering 
Summa obeskattade reserver 

Stockholm den 22 augusti 2019 

Vice ordförande 

Maria Lindgren Persson Pernilla Lihnell 

Lena Salomon 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 

Förtroendevald revisor 
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2019-06-30 2018-06-30 

0 90 000 

170 498 170 498 

65 000 65 000 

70 000 70 000 

25 000 25 000 

10 000 10 000 

340 498 430 498 

Villielm Rundquist 




