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Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2004-07-01 - 2005-06-30.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Föreningens mål är enligt föreningens stadgar att utveckla och säkerställa kvaliteten inom den kommunala 
revisionen. Instrumentet skall i första hand vara att skapa och vidmakthålla ett institut för certifiering av sakkunniga 
samt verka för att erforderlig utbildning genomförs.

SKYREV grundades hösten 2000 och firar således under 2005 sitt 5-års jubileum. Under dessa år har en god 
plattform i form av organisation och kompetens lagts för att möjliggöra etablering av certifieringsinstitutet och 
vidareutveckling av kvalitets- och informationsarbetet med anknytning till de sakkunnigas arbete. Viktiga frågor 
under de närmaste åren kommer att bli vidareutbildning av medlemmar samt utgivande av rekommendationer.  I 
föreningen finns totalt 338 medlemmar.

Föreningens styrelse har utgjorts av Staffan Gavel (ordförande), Lennart Björk (vice ordförande), Lars Blomberg, 
Jan Ekholm, Göran Johansson och Lennart Ledin. Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden. 
Därutöver har ett strategimöte genomförts tillsammans med ordförandena i certifieringsnämden och de tre 
kommittéerna. Vid detta möte lades riktlinjer upp för Skyrevs fortsatta utvecklingsarbete. En viktig fråga har varit 
den särskilda översyn om den kommunala revisionens utveckling. Styrelsen har haft fortlöpande dialog med 
utredningen och avgav remissvar till regeringen i februari.

Certifieringsnämnden har under året bestått av Sten Losman (ordförande), Jan-Åke Björklund, Lennart Frennemo, 
Lennart Lundquist och Sören Wibe. Nämnden har biträtts av Arne Lindqvist. Nämnden har under räkenskapsåret 
certifierat 36 medlemmar. Sammanlagt är nu 192 medlemmar certifierade.

Föreningens kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed avser att successivt redovisa rekommendationer 
som stöd i den sakkunniges granskningsarbete. Ett utkast till en första rekommendation har kommittén utarbetat som 
behandlar granskning av delårsrapport. Utskottet har bestått av Bo H Eriksson (ordförande), Birgitta Arnberg, Lars-
Erik Kalles, Per-Reinhold Olsson och Torbjörn Sundén.

Föreningens Informationskommitté har under året bl.a. tagit fram en kommunikationsplan och också vidareutvecklat 
föreningens hemsida. Utskottet har bestått av Ulf Nersing (ordförande), Lennart Björk, Lennart Ledin, Ulf-Johan 
Olson och Lena Salomon.

Samarbetet med Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har resulterat i två kurser. Uppdragsutbildningen 
för yrkesverksamma revisorer genomfördes under 2004 med ett knappt 50-tal kvalificerade personer från föreningen. 
De två första kurserna var kommunal ekonomi och kommunal förvaltning. Under hösten 2005 planeras ytterligare en 
kurs att genomföras. Utbildningskommittén planlägger för närvarande framtida utbildningar och erfarenhetsutbyten. 
Utbildningskommittén har bestått av Thomas Andersson (ordförande), Sven Arvidson och Ulf Persson.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor per år och medlem. Härutöver tar föreningen ut en serviceavgift från 
respektive organisation/företag per år om 1.000 kronor per anställd föreningsmedlem. Certifieringsavgiften har 
oförändrat legat kvar på 4.000 kronor per certifierad medlem.

I enlighet med styrelsebeslut har ett  likviditetsfondskonto öppnats vilket förväntas generera finansiella intäkter 
under räkenskapsåret 
2005-07-01-2006-06-30.

Revisorer i föreningen har varit Birgitta Eriksson och Lennart Hedquist. Föreningens valberedning har utgjorts av 
Sven Arvidson och Ulf Persson. För att sköta föreningens löpande administration har företaget Inredo 
Företagsservice AB anlitats.
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 308 081
årets vinst 52 753

360 834

disponeras så att

i ny räkning överföres 360 834

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
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2004-07-01 2003-07-01
Resultaträkning Not -2005-06-30 -2004-06-30  
   
Medlemsavgifter 101 400 49 050
Serviceavgifter 338 000 325 000
Certifiering 157 200 100 000

596 600 474 050

Verksamhetskostnader
Kostnader 1 -514 908 -408 784
 -514 908 -408 784

Verksamhetsresultat 81 692 65 266

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
 resultatposter  76 213
Räntekostnader och liknande resultatposter  -229 -7 771
Resultat efter finansiella poster 81 539 57 708

 
Skatt på skattepliktig verksamhet -28 786 -112 767

Årets resultat 52 753 -55 059
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Balansräkning Not 2005-06-30 2004-06-30  
 

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 80 650 0
Skattefordringar 2 87 736 16 783
Övriga fordringar 0 113
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 550 0
 181 936 16 896

Kassa och bank 482 529 393 829
 

Summa omsättningstillgångar 664 465 410 725

Summa tillgångar 664 465 410 725

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 308 081 363 140
Årets resultat 52 753 -55 059
 360 834 308 081

Summa eget kapital 360 834 308 081

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 576 21 268
Övriga skulder 126 170 50 170
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 161 885 31 206
 303 631 102 644

Summa eget kapital och skulder 664 465 410 725
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Tilläggsupplysningar

Noter

1 Verksamhetskostnader

Arvoden arbetsgivaravgift certifieringsnämden   68 893:-
Resekostnader styrelsen   95 400:-
Resekostnader certifieringsnämden   10 050:-
Övriga kostnader certifieringskostnader   36 000:-
Informationskommittén     9 879:-
God sed kommittén   55 090:-
Utbildningskommittén   30 449:-
Resekostnader kommittéer   24 397:-
Valberedning     6 292:-
Föreningsstämma   90 000:-
Administration och redovisning   66 642:-
Trycksaker     9 268:-
Porto och övriga kostnader   12 548:-

514 908:-

2 Obeskattade reserver

Tax 2005
Preliminärt inbetald skatt   65 232:-
Beräknad skattekostnad  -10 240:-

  54 992:-
Tax 2006
Preliminärt inbetald skatt    61 530:-
Beräknad skattekostnad   -28 786:-

   32 744:-

Skattemässiga obeskattade reserver som endast redovisas i självdeklarationen.

Periodiseringsfonder:

Tax 2002  17 856:-
Tax 2003  54 709:-
Tax 2004  54 864:-
Tax 2005  27 862:-

155 291:-

Uppskjuten skatt 28% 43 481:-.
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Stockholm 2005-08-12

Staffan Gavel Lennart Björk
Ordförande Vice ordförande

Lars Blomberg Jan Ekholm

Göran Johansson Lennart Ledin

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits 2005-08-21. 

Birgitta Eriksson Lennart Hedquist
Revisor Revisor



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i 

Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

Org.nr 838202-2534

Vi har granskat verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning i Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer för räkenskapsåret 2004-07-01 - 2005-
06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att verksamheten och den ekonomiska 
berättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen 
i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styresleledamot har handlat i strid med 
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. 

Styresleledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker 

att balansräkning och resultaträkning fastställs

att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stockholm den 21 augusti 2005

Birgitta Eriksson Lennart Hedquist
Revisor Revisor
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