
Årsredovisning

för 

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

838202-2534

Räkenskapsåret 

2006-07-01 - 2007-06-30



Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer  1(7)
838202-2534

Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2006-07-01 - 2007-06-30.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

SKYREV är den organisation som företräder kommunala yrkesrevisorer i Sverige. Medlemmarna utgörs av 
medarbetare på revisionskontoren och alla större revisionsföretag. 

Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer utför 
samt i övrigt verka främjande för den kommunala revisionen. Basen i detta arbete är det inrättade 
certifieringsinstitutet.

SKYREV bildades år 2000 som ett resultat av att frågan om auktorisation/certifiering av den kommunala 
yrkesrevisionen aktualiserades. I 1997-98 års översyn av kommunrevisionen förutsattes att "branschens aktörer" 
skulle ta ett ansvar för kvalitetsfrågorna och certifieringsfrågan. Som svar på det har SKYREV därefter utvecklats 
som nationellt organ för certifiering och kvalitetssäkring. Ett oberoende certifieringsinstitut är etablerat sedan år 
2002.

Föreningens styrelse har utgjorts av Staffan Gavel (ordförande), Lennart Björk (vice ordförande), Lars Blomberg, 
Jan Ekholm, Göran Johansson, Lennart Ledin och Lena Salomon. Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda 
sammanträden. Därutöver har ett strategimöte genomförts. Vid detta möte lades riktlinjer upp för SKYREVs 
fortsatta utvecklingsarbete. Under räkenskapsåret har SKYREVs Normsamling för den kommunala sektorn 
färdigställts och distribuerats. Normsamlingen har blivit en framgång och beslut har fattats om årlig uppdatering. En 
ny bok planeras också som vägledning i verksamhets-/förvaltningsrevision. Den kommer att vara underlag för en 
särskild diplomutbildning. Förutom Normsamlingen har regionala träffar arrangerats där styrelse, 
utbildningskommittén och God Sed kommittén informerat om sitt arbete. Därutöver har God Sed kommittén fortsatt 
det grundläggande arbetet med att utveckla den goda revisions- och revisorsseden.

SKYREV har varit aktivt i många externa sammanhang och tydliggjort vår yrkeskår och ingår bl.a. i en 
referensgrupp knuten till Statskontorets utredning om den kommunala revisionen.

Ett viktigt nästa steg i föreningens utveckling är att knyta en kanslichef till verksamheten. Rekryteringsprocessen 
pågår.

I föreningen fanns vid verksamhetsårets slut totalt 357 medlemmar varav 2 st hedersmedlemmar och 233 certifierade 
däribland har 2 vilande ansökningar inkommit. 

Certifieringsnämnden har under året bestått av Kaisa Adlercreutz (ordförande),
Jan-Åke Björklund, Håkan Boter, Lennart Frennemo och Lennart Lundquist. Nämnden har biträtts av Arne Lindkvist 
som handläggare och sekreterare. Under räkenskapsåret har nämnden haft fyra sammanträden och därvid certifierat 
28 medlemmar.  Under våren 2007 har dessutom 53 personer beviljats fortsatt certifiering i fem år. För 12 personer 
har certifieringen upphört på grund av att man lämnat den kommunala revisionsverksamheten eller till följd av att 
certifieringsperioden löpt ut."

Kommittén för god revisors- och revisionssed har under verksamhetsåret bestått av Bo H Eriksson (ordförande), 
Birgitta Arnberg (sekreterare), Susanne Kangas, Per-Reinhold Olsson, Torbjörn Sundén, Kurt Westerback och 
Christin Wrangstedt. Kommittén har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret. 

Kommitténs arbete har under verksamhetsåret inriktats på följande arbetsområden:

RS och INTOSAI
Analys av RS och INTOSAIs regelverk har gjorts i syfte att klargöra om dessa regelverk kan utgöra grund för att 
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utforma standard för den kommunala revision i Sverige och vilka anpassningar som i så fall erfordras. Kommittén 
har i den delen överlämnat en rapport till styrelsen. 

Dialog med medlemmarna
Kommittén har tillsammans med utbildningskommittén och styrelsen medverkat i samtliga regionala seminarier 
under våren 2007 i syfte att informera om kommitténs arbete och utveckla dialogen med föreningens medlemmar. 

Efter nästan samtliga möten har "Nyhetsbrev" tagits fram och skickats ut som en del i kommittén dialog med 
medlemmarna.

Fortsatt arbete med normer
En viktig uppgift för kommittén är att utarbeta normer (rekommendationer, vägledningar och diskussionsunderlag) 
som stöd för den sakkunniges arbete. Under verksamhetsåret har tre normer fastställts: "Revisionsrapport - innehåll 
och disposition", "Projektplan - innehåll och disposition" och "Dokumentation av revisionsprojekt". Övriga utkast 
bearbetas med avsikt att kunna fastställas under hösten 2007. Samtliga presenterade normer har fått en ny och 
enhetlig Skyrev-layout. 

En översyn har också gjorts av det dokument som beskriver processen kring normgivningsarbetet - "Vägen till god 
sed…"

På uppdrag från styrelsen har kommittén påbörjat ett arbete med att ta fram en skrift över hur yrkeskåren bör arbeta 
med verksamhetsrevision/förvaltningsrevision.

SKYREVs Informationskommitté är redaktion för Normsamlingen. Informationskommittén består av Ulf Nersing 
(ordförande), Lennart Björk, Jane Granström, Micaela Hedin och Ulf Rubensson samt Kicki Högberg, extern 
projektledare. SKYREVs avsikt är att årligen uppdatera och utveckla denna skrift Normsamlingen förvaltas av vår 
informationskommitté. 

Exempel på andra frågor som hanteras av informationskommittén är kommunikationsstrategin, hemsidan, nyhetsbrev 
och en nationell konferens om den offentliga revisionen.

Föreningens utbildningskommitté består av Thomas Andersson (ordförande), Sven Arvidson, Ulf Persson, Lennart 
Ledin och Lena Joelsson och har under året arrangerat och genomfört regionala seminarier. Vidare har man arbetat 
med att finna alternativ till den tidigare genomförda kompletteringsutbildningen. Seminarierna genomfördes under 
våren 2007 på fem orter med stor framgång. Kommittén kommer även att analysera de önskemål och kommentarer 
som framfördes på träffarna. När det gäller kompletteringsutbildningen har kontakt tagits med flera olika institut för 
en lösning. Kommittén arbetar även internt inom föreningen med att fastställa behov och önskemål på innehållet i 
utbildningen. Kommittén har även påbörjat arbete i projektform bland annat med skapandet av Skyrev Academy 
samt framtagandet av en diplomutbildning. Dessutom har de regionala ombuden startat sitt arbete bl. a genom att 
kartlägga kursutbud på högskolor och universitet runt om i landet. 

Avgifter
Medlemsavgiften har varit 300 kronor per år och medlem. Härutöver tar föreningen ut en serviceavgift från 
respektive organisation/företag per år om 1.500 kronor per anställd föreningsmedlem. Certifieringsavgiften har 
oförändrat legat kvar på 4.000 kronor per certifierad medlem. Omcertifieringsavgiften har varit 2.000 kronor. 

Revision och administration
Revisorer i föreningen har varit Birgitta Eriksson och Lennart Hedquist. Föreningens valberedning har utgjorts av 
Sven Arvidson, Ulf Persson och Maria Lindgren-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 292 028
årets vinst 150 525

442 553

disponeras så att

i ny räkning överföres 442 553

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar.



Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer  4(7)
838202-2534

2006-07-01 2005-07-01
Resultaträkning Not -2007-06-30 -2006-06-30  
   

Medlemsavgifter  106 500 105 000
Serviceavgifter  531 000 344 000
Certifieringsavgifter  212 000 122 400
Övriga rörelseintäkter  316 976 9
 1 166 476 571 409

Verksamhetskostnader
Kostnader 1 -997 079 -612 235
 -997 079 -612 235

Verksamhetsresultat 169 397 -40 826

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
 resultatposter 2 11 101 431
Resultat efter finansiella poster 180 498 -40 395

Skatt på skattepliktig verksamhet  -29 973 -28 410

Årets resultat 150 525 -68 805
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Balansräkning Not 2007-06-30 2006-06-30  
 

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 111 768 14 650
Aktuella skattefordringar 3 164 589 170 871
Övriga fordringar 13 784 694
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 575 6 000
 298 716 192 215

Likvida medel 2 622 954 441 732
 

Summa omsättningstillgångar 921 670 633 947

Summa tillgångar 921 670 633 947

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 292 028 360 834
Årets resultat 150 525 -68 805
 442 553 292 029

Summa eget kapital 442 553 292 029

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 71 314 75 952
Övriga skulder 54 743 108 157
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 353 060 157 809
 479 117 341 918

Summa eget kapital och skulder 921 670 633 947

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Noter

1 Verksamhetskostnader 

2006-07-01 2005-07-01
-2007-06-30 -2006-06-30

Arvoden arbetsgivaravgifter Certifieringsmämnden 83 669 81 502
Resekostnader Styrelsen 102 168 137 023
Resekostnader Certifieringsnämnden 15 090 17 890
Övriga Certifieringskostnader 36 000 36 000
Kostnader Informationskommittén 2 386 7 114
Kostnader Kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed 57 022 85 798
Kostnader Utbildningskommittén 44 672 14 870
Resekostnader Strategimöte 36 209 23 163
Föreningsstämma 198 346 99 255
Administration och redovisning 96 500 80 000
Porto och övriga kostnader 90 018 9 487
Annonsering 0 20 133
Normsamling 206 787 0
Resekostnader Övriga 20 912 0
Kostnader Valberedningen 7 300 0

997 079 612 235

2 Likvida medel 

Namn Anskaffn.- Bokfört
värde värde

SEB Fond 404 866 380 644
Plusgirot 218 088 61 088

622 954 441 732

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 4 222 644
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3 Aktuella skattefordringar

Tax 2007
Preliminärt inbetald skatt 147 672
Beräknad skattekostnad -14 640

133 032
Tax 2008
Preliminärt inbetald skatt 61 530
Beräknad skattekostnad -29 973

31 557
Summa 164 589
Obeskattade reserver:
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:-
Tax 2006      26 137:-
Tax 2007        9 648:- 

    191 076:-

Uppskjuten skatt 28% 53 501:-.

Stockholm den 17 september 2007

Staffan Gavel Lena Salomon 
Ordförande

Lennart Björk Lars Blomberg
Vice Ordförande

Jan Ekholm Göran Johansson

Lennart Ledin

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 september 2007. 

Birgitta Eriksson Lennart Hedquist
Revisor Revisor


