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Styrelsen för Sveriges kommunala yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2009-07-01-2010-06-30, föreningens tionde verksamhetsår. 

 

Förvaltningsberättelse 

 

Verksamhet 

 

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer i Sverige. Medlemmarna utgörs av 

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. Basen i detta arbete är det av föreningen 

inrättade oberoende certifieringsinstitutet som tillkom år 2002.  

 

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 ansvar för kvalitetsfrågorna och certifieringsfrågan.  

 

SKYREV avsätter varje år betydande resurser i syfte att utarbeta vägledningar, rekommendationer och 

handböcker till stöd för medlemmarna. Föreningen erbjuder medlemmarna kvalificerad utbildnings- och 

seminarieverksamhet. SKYREV är dessutom ett nationellt organ för certifiering och kvalitetssäkring av 

kommunal yrkesrevision.  

 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Bo Basun (ordförande), Lena Joelsson (vice 

ordförande), Lars Blomberg, Bo Anderson, Göran Johansson, Anita Agefjäll samt Lena Salomon. 

Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sammanträden varav ett som telefonmöte. Därutöver har 

ett sedvanligt strategimöte hållits där, förutom styrelsen, även ordförandena för respektive kommitté, 

certifieringsnämndens handläggare samt föreningens kanslichef deltog.  

 

Under året har föreningen, med stöd av pilotutgåvan inom området Verksamhetsrevision - en vägledning 

för yrkesrevisorer, genomfört en första utbildning. De goda erfarenheterna och det stora intresset hos 

SKYREV´s medlemmar har föranlett styrelsen att ge utbildningskommittén i uppdrag att planera för ny 

kurs i verksamhetsrevision kommande verksamhetsår.  

 

Under året har ett flertal av SKYREV`s vägledningar och rekommendationer, genom god sed- 

kommitténs försorg, varit föremål för en översyn och uppdatering. Samtidigt har det påbörjats ett 

intensivt arbete med att ta fram en mera omfattande vägledning avseende redovisningsrevision.  

 

Styrelsen har under året bjudit in företrädare för organisationer och aktörer inom kommunal revision i 

syfte att informera om SKYREV`s verksamhet men också för att få tillfälle att utbyta erfarenheter. 

Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), FAR SRS, Rådet för kommunal redovisning 

och Kommunalekonomerna har vid olika tillfällen deltagit i överläggningar med styrelsen. Ett viktigt 

inslag i dessa kontakter har varit att identifiera frågeställningar eller områden som är lämpliga för 

kommande gemensamma aktiviteter eller annan form av samverkan. Styrelsen har för avsikt att även 

kommande år verka för liknande överläggningar och informella kontakter.  

 

Under våren 2010 har en s k praxisstudie publicerats som redogör för i vilken utsträckning 

revisionsrapporter inom kommunal revision uppmärksammar om kommuner, landsting och regioner i sin 

årsredovisning har följt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Föreningen 

har bidragit till studiens genomförande såtillvida att SKYREV`s kanslichef har samlat in nödvändiga 

underlag. 
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SKYREV har under året, tillsammans med NKRF i Norge, bildat Nordic Federation of Local 

Government Auditors (NFLGA), d v s en nordisk förening för yrkesrevisorer. Syftet med NFLGA är att 

främja den kommunala yrkesrevisionen och att bidra till utvecklingen av den demokratiska kontrollen och 

tillsynen i de nordiska länderna. Detta kommer bl a att ske genom att utveckla och etablera gemensamma 

rekommendationer, anordna utbildningar och att skapa mötesarenor för både yrkesrevisorer och 

förtroendevalda revisorer. NFLGA har under maj 2010 genomfört ett seminarium i förvaltningsrevision 

med deltagare från Sverige och Norge.  

 

I SKYREV fanns vid verksamhetsårets slut totalt 351 medlemmar varav 252 var certifierade. 

 

Certifieringsnämnden  

Den oberoende certifieringsnämnden har under året bestått av advokat Kaisa Adlercreutz (ordförande), f d 

regiondirektör Jan-Åke Björklund, professor Runo Axelsson, docent Lennart Frennemo och professor 

emeritus Lennart Lundquist. Nämnden har biträtts av Arne Lindkvist som handläggare och sekreterare.  

 

Under räkenskapsåret har nämnden haft tre sammanträden och därvid certifierat tio medlemmar. Under 

året har dessutom 36 personer beviljats fortsatt certifiering i fem år.  

 

För några personer har certifieringen upphört på grund av att de lämnat den kommunala 

revisionsverksamheten. Nämnden utövar även tillsyn över certifierade medlemmar och beslutar om 

disciplinära åtgärder.  

 

Informationskommittén 

Informationskommittén har under verksamhetsåret bestått av Liselott Daun (ordförande), Jane Granström, 

Thomas Andersson, Maria Jäger och Ulf Rubensson. Kicki Högberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB har såsom sakkunnig tidvis varit adjungerad till kommittén. Kommittén har haft sex (6) 

protokollförda sammanträden vara fyra (4) har varit telefonmöten. 

 

Kommittén har under 2009/2010 tagit fram ett digitalt komplement till Normsamling 2008. Planering har 

också påbörjats avseende en ny publikation - Normsamling 2011. I övrigt har kommitténs arbete bestått i 

att uppdatera hemsidan, utge informationsmaterial samt PowerPoint-bilder om föreningens verksamhet. 

 

Kommittén för God revisors- och revisionssed  

Kommittén för God revisors- och revisionssed har under verksamhetsåret bestått av Christin Wrangstedt 

(ordförande), Birgitta Arnberg, Hans Gavin, Anders Haglund, Susanne Kangas, Maria Lövgren, Per-

Reinhold Olsson och Johan Rasmusson. Kommittén har haft fem protokollförda möten under 

verksamhetsåret samt ett tvådagars arbetsmöte.  

 

Kommittén har under verksamhetsåret 2009/10 påbörjat arbetet med en vägledning i 

redovisningsrevision. I arbetet ingår bland annat att bedöma i vad mån internationell standard är 

tillämplig på redovisningsrevision i kommunal sektor. Kommittén har under året även arbetat med en 

normering för granskning av årsredovisningen. 

 

Därutöver har kommittén genomfört en översyn och uppdatering av befintlig normgivning med anledning 

av pilotutgåvan av den vägledning i verksamhetsrevision som utarbetades under föregående 

verksamhetsår. Bland annat har dokumentet "Projektplan - innehåll och disposition" ändrat status från 

vägledning till rekommendation. Under våren har synpunkter inkommit på vägledningen i 

verksamhetsrevision vilka kommer att bearbetas under hösten 2010. 

 

Utbildningskommittén  

Utbildningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Maria Lindgren Persson (ordförande),  

Lena Joelsson, Anneli Lagebro, Staffan Moberg och Eva Tency Nilsson. Kommittén har haft fem 

protokollförda möten och ett arbetsmöte under året.  
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Till kommittén har följande regionombud varit knutna; Helena Lundberg (Norr), Monica  

Rådestad (Stockholm), Lars Jönsson (Sydost), Vilhelm Rundqvist (Göteborg) och Alf Wahlgren (Syd).  

 

Utbildningskommitténs regionombud i Stockholm har i samråd med certifieringsnämndens sekreterare 

inventerat relevanta kurser för dem som behöver komplettera sin utbildning inför certifiering.  

Planeringen av Skyrev Academy har fortsatt och första arrangemanget genomförs i anslutning till 

årsstämman i september 2010.  

 

Fokuseringen under året har varit genomförandet av utbildningen i verksamhetsrevision, vilken startade i 

september 2009 och avslutades i maj 2010. Utbildningen har varit en pilotutbildning och omfattat sex 

dagar fördelat på tre tillfällen. Enligt den kartläggning kommittén har genomfört finns ett 

intresse/underlag för fortsatt utbildning i verksamhetsrevision, varför styrelsen beslutat att ytterligare en 

utbildningsomgång ska genomföras med start under 2010. Utbildningskommittén har också gått ut med 

en enkät till samtliga medlemmar för att kartlägga vilka utbildningsbehov som finns utöver redan 

planerad utbildning. 

 

Kansliet 

Föreningens kansli sköts av kanslichef Anders Petersson. Kansliet har biträtt styrelsen och föreningens 

kommittéer med planering och genomförande av föreningens verksamhet. Det innebär ansvar för 

sekretariat och arkiv, att svara för kontakter med medlemmarna och andra intressenter, att genomföra 

utredningar, biträda vid mötesverksamhet och medlemsarrangemang m m. Arbetstiden för kanslichefen 

köps av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

 

Föreningen har ej någon anställd personal och inget arvode utgår till styrelsens ledamöter. 

 

Föreningens ekonomiadministration köps av Inredo Företagsservice AB. 

 

Avgifter 

Medlemsavgiften har varit 300 kr per år och medlem. Härutöver har föreningen även debiterat en 

serviceavgift från respektive organisation/företag om 2 000 kr per anställd medlem. Certifieringsavgiften 

och omcertifieringsavgiften har legat kvar på oförändrade 4 000 kr respektive 2 000 kr per certifierad. För 

platsannonsering på hemsidan har tagits ut en avgift på 2 000 kr per annons. 

 

Revisorer 

Revisorer i föreningen har varit riksdagsledamot Birgitta Eriksson och förtroendevald landstingsrevisor 

Thomas Nordenstam. 

 

Valberedning 

Föreningens valberedning har bestått av Eva Andlert (sammankallande), Maria Lindgren Persson och 

Kjell Johansson. 
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Flerårsöversikt 
    2009/2010 2008/2009 2007/2008  

  
 

Nettoomsättning   864 000  881 500  857 200    
Resultat efter finansnetto  78 945  56 509  19 799    
Soliditet (%)   57   37  43  
 

 

Definitioner av nyckeltal: 
Nettoomsättning 
Verksamhetens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
Resultat efter finansnetto 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, 

bokslutsdispositioner och skatter. 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
 
 

    
 

 

Förslag till vinstdisposition 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 

balanserad vinst 241 666 
årets vinst 61 101 
 

 302 767 
 

disponeras så att 
 

i ny räkning överföres 302 767 
 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tilläggsupplysningar. 
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  2009-07-01 2008-07-01 

Resultaträkning Not -2010-06-30 -2009-06-30   

       
Verksamhetens nettoomsättning 1 
Medlemsavgifter   104 400 105 600  
Serviceavgifter   696 000 699 500  
Certifieringsavgifter    63 600 76 400  
  864 000 881 500 
 

Övriga verksamhetsintäkter  2 485 469 62 471  
Summa intäkter  1 349 469 943 971 
 

Verksamhetskostnader  3    
Kostnader   -1 270 170 -888 819  
   -1 270 170 -888 819 
 

Verksamhetsresultat  79 299 55 152 
 

Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande     
 resultatposter   0 1 624  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -354 -167  
Resultat efter finansiella poster  78 945 56 609 
 

Bokslutsdispositioner  6 13 521 -36 890  
Skatt på skattepliktig verksamhet   -31 365 -30 987  
 

Årets resultat  61 101 -11 268 
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Balansräkning Not 2010-06-30 2009-06-30   

  
 

Tillgångar    
 

Omsättningstillgångar     
 

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  85 490 69 695  
Aktuella skattefordringar 4 146 195 163 254  
Övriga fordringar  102 573 97 995  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  58 470 56 600  
   392 728 387 544 
 

Kassa och bank 5 375 691 400 416  
     
 

Summa omsättningstillgångar  768 419 787 960 
 

Summa tillgångar  768 419 787 960 
 

 

Eget kapital och skulder    
 

Eget kapital     
 

Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  241 666 252 934  
Årets resultat  61 101 -11 268  
   302 767 241 666 
 

Summa eget kapital  302 767 241 666 
 

Obeskattade reserver     
 

Obeskattade reserver 7 185 879 199 400  
     
 

Kortfristiga skulder     
 

Leverantörsskulder  152 198 228 942  
Övriga skulder  79 723 102 952  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  47 852 15 000  
   279 773 346 894 
 

Summa eget kapital och skulder  768 419 787 960 
 

 

Ställda säkerheter  Inga Inga 
 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

 

Noter 

 
1 Omsättning per verksamhetsgren  
 
 2009-07-01 2008-07-01 
 -2010-06-30 -2009-06-30 
 
Icke skattepliktig verksamhet 104 400 105 600 
Skattepliktig verksamhet 1 245 069 838 371 
 1 349 469 943 971 
 

2 Övriga verksamhetsintäkter 
 
 2009-07-01 2008-07-01 
 -2010-06-30 -2009-06-30 
 
Annonser 4 000 16 000 
Normsamling 1 470 9 457 
Revisionskonferens 0 37 000 
Intäkter för kursverksamhet 480 000 0 
Öresutjämning -1 14 
 485 469 62 471 

      

       

3 Verksamhetskostnader  
 
 2009-07-01 2008-07-01 
 -2010-06-30 -2009-06-30 
 
Kostnader för kursverksamhet 370 504 0 
Resekostnader 177 710 197 853 
Kostnader certifieringsnämnden 126 180 118 315 
Kommittékostnader 116 988 107 690 
Administration 352 800 391 750 
Övrigt 126 341 73 211  
 

 1 270 523 888 819 
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4 Aktuella skattefordringar 
 

   

 
Taxering 2010 
Preliminärt inbetald skatt 147 672  
Slutgiltig skattekostnad -31 487 
 116 185  
 
Taxering 2011 
Preliminärt inbetald skatt 41 905  
Beräknad skattekostnad -11 895 
 30 010 
  
Total 146 195 
 

 

 

5 Likvida medel  
 

Namn   2009-07-01- 2008-07-01- 
   2010-06-30 2009-06-30 
 

SEB Fond   87 986 87 986 
Plusgirot   287 704 312 429 
   375 690 400 415 
 

6 Bokslutsdispositioner 
 

   2009-07-01- 2008-07-01- 
   2010-06-30 2009-06-30 
 

Avsättning periodiseringsfond    -14 161  -36 890 
Återföring periodiseringsfond   27 682  
            13 521              -36 890 
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7 Obeskattade reserver   2009-07-01- 2008-07-01- 
   2010-06-30 2009-06-30 
 

Periodiseringsfond vid 2005 års taxering   0 27 862 
Periodiseringsfond vid 2006 års taxering   26 137 26 137 
Periodiseringsfond vid 2007 års taxering   9 648 9 648 
Periodiseringsfond vid 2008 års taxering   50 806 50 806 
Periodiseringsfond vid 2009 års taxering   48 057 48 057 
Periodiseringsfond vid 2010 års taxering   36 890 36 890 
Periodiseringsfond vid 2011 års taxering   14 161 
 

   185 879 199 400 
 

 
 

Stockholm den 30 augusti 2010 
 

 

 

 

 

Bo Basun Lena Joelsson  
Ordförande Vice Ordförande  
  

  

  

  
Bo Anderson Lars Blomberg 
  

  

  

  

  
Anita Agefjäll Göran Johansson 
  

  

  

  

  
Lena Salomon  
  

  

 

 

Revisorspåteckning 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 september 2010  
 

 

 

Birgitta Eriksson Thomas Nordenstam 
Revisor Revisor 


