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Räkenskapsår 2015-07-01 -- 2016-06-30 

Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2015-07-01-- 2016-06-30, föreningens femtonde verksamhetsår 

Allmänt om verksamheten 

SYFTET MED SKYREV 
SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer i Sverige. Medlemmar är medarbetare 
vid de kommunala revisionskontoren och vid alla större revisionsföretag. Föreningens ändamål är att 
utveckla och säkerställa kvaliteten vid 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. 

SKYREVavsätter varje år en stor andel av tillgängliga resurser för framtagning av vägledningar, 
rekommendationer och handböcker till stöd för medlemmarna. Föreningen erbjuder medlemmarna 
kvalificerad utbildnings- och seminarieverksamhet. SKYREV är dessutom det nationella organet för 
certifiering och kvalitetssäkring av kommunal yrkesrevision. 

STYRELSEN 
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Vilhelm Rundquist (ordförande), Lena Joelsson 
(vice ordförande), Magnus Larsson, Pernilla Lihnell, Anneli Lagebro, Anita Agefjäll samt 
Maria Lindgren Persson. 

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Styrelsen har även genomfört ett 
strategimöte i oktober 2015. Ordförandena för Certifieringsnämnden och respektive kommitte samt 
Certifieringsnämndens handläggare deltog vid strategimötet vars syfte var att utifrån stämmans beslut om 
budget planera och lägga fast riktlinjer för verksamhetsåret 2015/2016. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Normering och certifiering är väsentliga områden i föreningens verksamhet. Vad gäller normering pågår 
ett arbete med att slutföra uppdatering av vägledningar och se över rekommendationer samt förberedelser 
inför kommande utbildning avseende Vägledning i redovisningsrevision. 

SKYREV:s Vägledning i verksamhetsrevision har fårdigställts med stöd av synpunkter och kommentarer 
från genomförda utbildningar i verksamhetsrevision men också anpassats till de förändringar och 
förtydliganden som införts i God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 (Sveriges Kommuner och 
Landsting). Den första utgåvan beräknas vara klar och distribuerad september 2016. 

Under verksamhetsåret 2015/2016 har styrelsen haft en fortlöpande dialog med Sveriges Kommuner och 
Landsting och andra aktörer i offentlig revision. 

SKYREV har tillsammans med NKRF i Norge, bildat en nordisk förening för yrkesrevisorer Nordie 
Federation of Local Government Auditors (NFLGA). Vid överläggningar i Oslo, maj 2013 beslutades att 
aktiviteten i NFLGA tills vidare begränsas till kontakter mellan NKRF och SKYREV. I maj 2016 
medverkade SKYREVs ordförande och vice ordförande vid NKRF:s årsstämma i Bodö. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

CERTIFIERINGSNÄMNDEN 
Ledamöterna i den oberoende Certifieringsnämnden utses årligen vid SKYREVs ordinarie 
föreningsstämma. Enligt SKYREVs stadgar bör nämndens ordförande vara jurist och nämnden ska i 
övrigt sammansättas med personer som har kompetens som är av betydelse för den kommunala revisionen, 
Under verksamhetsåret 2015/16 har nämnden bestått av f.d. regiondirektör Jan-Åke Björklund (ordförande), 
professor Runo Axelsson, docent Lennart Frennemo, professor Rolf Solli, professor Torbjörn Tagesson 
och f.d. förbundsjurist 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 
(föregående räkenskapsår var det 12 personer). Två ansökningar om certifiering har avslagits. I samband 
med diskussionen om ett av dessa ärenden markerade nämnden särskilt att den fåster stor vikt vid 
regelverkets grundkrav på utbildning. 
Under verksamhetsåret har 24 medlemmar beviljats fortsatt certifiering i fem år (föregående räkenskapsår 
var det 27 personer). Nämnden har även behandlat ett disciplinärende under 2015/16 (föregående år var det 
två ärenden). 
Nämnden har under verksamhetsåret bl.a. diskuterat uppgifter som framförts från flera sökande om att det 
kan vara mycket svårt att komma in på högskolekurser för att komplettera en akademisk utbildning så att 
den uppfyller certifieringskraven. Ofta handlar det om enstaka kurser (halvfart, distans) inom området 
ekonomi. Nämnden har därför framfört till SKYREVs styrelse att det är önskvärt att styrelsen undersöker 
denna fråga och, om behov finns, vidtar lämpliga åtgärder. 

Vid halvårsskiftet 2016 uppgick antalet certifierade till 202 personer (föregående år var det 214 personer). 
Det totala antalet medlemmar i SKYREV var 339 personer (föregående år var det 345). 

INFORMATIONSKOMMITTEN 
Informationskommitten har rutder verksamhetsåret bestått av Maria Jäger (ordförande), UlfRubensson 
och Malin Westerberg Blom. Johan Osbeck lämnade kommitten i januari 2016, I februari 2016 valdes 
Veronica Blanl{ in som ny ledamot i kommitten. Kommitten har haft sex protokollförda sammanträden 
under verksamhetsåret varav fem har varit telefonkonferenser. 

Informationskommitten har under verksamhetsåret arbetat med att uppdatera informationsbroschyrer och 
powerpointpresentationer, både med allmän information och med information särskilt riktad till studenter. 
Vägledningen i verksamhets revision är upptryckt. Vi har också arbetat för att försöka profilera föreningen 
på ett tydligare sätt vid Kommek 2016. En av informationskommittens vilctigaste uppgifter är att förvalta 
SKYREV:s hemsida. Arbetet med detta pågår kontinuerligt. Under verksamhetsåret har vi särskilt arbetat 
för att få tillgång till en back-up för webmaster, Arbete pågår också med att ta fram en manual för att övriga 
kommitter själva ska kunna lägga ut information på hemsidan. 

KOMMITTEN FÖR GOD REVISORS- OCH REVIONSSED 2015/2016 
Kommitten har under året bestått av Per-Åke Brunström, Kristian Gunnarsson, Hans Gavin, 
Kjell Johansson, Andreja Sarcevic, Mattias Hohnetun och Carolin Nyman. Kommittens har "att följa, 
dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal 
revisors- och revisionssed". 

Kommitten har sammanträtt fyra ggr, varav två på telefon. Ett av mötena har utgjorts av ett två dagars 
internat. 

Kommitten har tagit fram förslag till revideringar av: Etiska regler, Rekommendation 4 Revisionsrapport -
innehåll och disposition, Rekommendation 2 Prövning av den sakkunniges oberoende, Vägledning 4 

Granskning av delårsrapport. Översyn av Rekommendation 1 Dokumentation av revisionsprojekt pågår. 
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Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
Org. m. 838202-2534 Räken,kap,år 2015-07-01 -- 2016-06-30 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

UTBILDNINGSKOMMITTEN 
Utbildningskommitten har under verksamhetsåret bestått av Eva Tency Nilsson (ordförande), Eva Moe, 
Lars Jönsson, Erik Söderberg och Karin Selander. 

Kommitten har haft fem protokollförda sammanträden varav fyra har varit telefonkonferenser. Till 
kommitten har följande regionombud varit knutna; Monica Rådestad (Mälardalen), Lars Jönsson (Öst), 
Vilhelm Rundqvi,' (Vä,,), AH Wahlgren (Syd) och Eva Moe (Norr). 
Kommitten har, liksom tidigare år, svarat för planeringen av aktualitetsseminarierna som genomförs i 
anslutning till årsstämman september 2016. 

Under de senaste åren har genomförandet av utbildning i verksamhetsrevision varit i fokus. Under 
2016/2017 genomförs en sjunde utbildning, vilken är fördelad på tre olika utbildningstillf"allen om vardera 
två dagar. Vid dessa utbildningar har sammanlagt ca 150 medlemmar deltagit. 

Under året har en första tvådagars vidareutbildning i verksamhetsrevision genomförts. Arets tema har 
varit kommunal juridik. Då utbildningen varit mycket efterfrågad kommer ytterligare ett 
utbildningstillf"alle att genomföras under september månad. Utbildningskommitten har låtit deltagarna 
utvärdera kursen som genomfördes i juni 2016. Utbildningen har genomgående fått positiv respons och 

höga betyg från deltagarna. 

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

ADMINISTRATION 
Under verksamhetsåret 2015/2016 har Föreningshuset ansvaret för föreningens ekonomiadministration. 
Föreningshuset har också i uppdrag att sköta SKYREV:s medlemsservice. Styrelsen har under 2015/2016 
anlitat Anna Duong för samordning och administrativt stöd i samband med föreningsstämma och 
utbildningar i verksamhetsrevision 

AVGIFTER 
Medlemsavgiften har varit 300 kr per år och medlem. Härutöver har föreningen även debiterat en service
avgift 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 Thomas Nordenstam förtroendevald revisor från Västerbotten läns 
landsting och Nils-Gunnar Molin, förtroendevald revisor från Landstinget Västernorrland. 

VALBEREDNING 
Föreningens valberedning har bestått av Anders Pettersson (sammankallande), Åsa Hjortsberg-Sandgren 

och Johan PetoIs. 
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Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
Org. nr. 838202-2534 Räken,kap,å, 2015-07-01 -- 2016-06-30 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

NettoomsättniDg 
Res. efter ftnansiella poster 
Soliditet, (%) 

Nyckeltalsdefinitioner: 
Nettoomsättning: 

2015/2016 

829000 
323407 

80,3% 

201412015 

875650 
280074 

84,1% 

Medlemsavgifter, serviceavgifter och certifteringsavgifter 
Resultat efter ftnansnetto: 

2013/2014 

966750 
172 534 

63,0% 

Resultat efter ftnansiella poster och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt 
Soliditet: 
Justerat eget kapital i procent av balansomsllltningen 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa 

Disponeras enligt följande: 

Til1 nästa år balanseras 
Summa 

1231308 
197530 

1428838 

1428838 
1428838 

2012/2013 

951100 
510590 

39,2% 

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid 
årets utgång hänvisas i övrigt til1 nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter. 

Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor. 



Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

Org. nr. 838202-2534 

RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens nettoomsättning 
Medlemsavgifter 
Serviceavgifter 
Certifieringsintäkter 

Övriga verksamhetsintäkter 
Summa föreningens intäkter 

Föreningens kostnader 

Verksamhetskostnader 
Summa föreningens kostnader 

Verksamhetens över-/underskott 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter Imansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Skatt 

ÅRETS RESULTAT 

Not 

1 

2 

3 

4 
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2015-07-01 2014-07-01 
2016-06-30 2015-06-30 

93000 100650 
620000 673000 
116000 102000 
829000 875650 

1074826 886368 
1903826 1762018 

-1581366 -1482614 
-1581366 -1482614 

322460 279404 

947 706 
O -36 

323407 280074 

-70000 -65000 

-55877 -47539 

197530 167535 
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Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
Org. nr. 838202-2534 Räkenskapsår 2015-07-01-- 2016-06-30 

BALANSRÄKNING 

Kr Not 2016-06-30 2015-06-30 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 246550 7800 
Aktuella skattefordringar 5 79764 88102 
Övriga fordringar 101141 143985 
Summa kortfristiga fordringar 427455 239887 

Kassa och bank 6 1736691 1525429 
Smnma kassa och bank 1736691 1525429 

Summa omsättningstillgångar 2164146 1765316 

SUMMA TILLGÅNGAR 2164146 1765316 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1231308 1063773 
Årets resultat 197530 167535 
Summa fritt eget kapital 1428838 1231308 

Summa Eget kapital 1428838 1231308 

Obeskattade reserver 7 395498 325498 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 146573 119559 
Fakturerad ej upparbetad intäkt O O 
Övriga skulder 125782 -6692 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67455 95643 
Summa kortfristiga skulder 339810 208510 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2164146 1765316 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Sveriges Komtnunala Yrkesrevisorer 
Org. nr. 838202-2534 Räkenskapsår 2015-07-01-- 2016-06-30 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och redovisningen har skett enligt 
Bokföringsnämndens Allmänna Råd för ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående 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 verksamhetsintäkter 

Normsamling 
Verksamhetsutbildning och stämma 

201512016 2014/2015 

93000 100650 
1810826 1661368 
1903826 1762018 

201512016 2014/2015 

23944 4425 
1050882 881943 
1074826 886368 
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NOTER 

Kr 

Not 3. VerksamhetskQstnader 
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Föreningen har inga anställda och föreningen betalar inga löner eller ersättningar till styrelse
och kommitteJedamöter, förutom timarvode till ledamöterna och handläggaren i certifierings
nämnden. 

Kostnader för kursverksamhet 
Resekostnader 
Kostnader för certifieringsnämnden 
Kommittekostnader 
Administration 
Årsstämma, normsamIing och övrigt 

Not 4. Bokslutsdispositioner 

Avsättning till penodiseringsfond 
Återföring från periodiseringsfond 

Not 5. Aktuella skattefordringar 

Beskattningsår 2015 
Preliminärt inbetald skatt 
Beräknad skattekostnad 

Summa aktuella skattefordringar 

Not 6. Likvida medel 

SEB Fond 
PlusGirot 
Nordea Stratega 10 
Collector 

201512016 

582714 
24 345 

213 743 
43759 

155451 
561354 

1581366 

2015(2016 

70000 
O 

70000 

2016-06-30 

135641 
-55877 
79764 

79764 

2016-06-30 

12148 
724543 
500000 
500000 

1736691 

2014(2015 

333942 
86283 

228500 
179417 
142211 
512261 

1482614 

201412015 

65000 
O 

65000 

2015-06-30 

135641 
-47539 
88102 

88102 

2015-06-30 

12148 
1513 281 

O 
O 

1525429 
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Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
Org. nr. 838202-2534 Räkenskapsår 2015-07-01 -- 2016-06-30 

NOTER 

Not 7. Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering 
Periodiseringsfond vid 2015 års taxering 
Periodiseringsfond vid 2016 års taxering 
Summa obeskattade reserver 

Stockholm ~...;!9--0 

2016-06-30 

90000 
170498 

65000 
70000 

395498 

Vice ordförande 

2015-06-30 

90000 
170498 

65000 

325498 

M \ ~"dY2 f" L"r s L ~~-
Magn U Larsson Mar;a Undgren Persson 

(fMJd L 
Pernilla Lihnell 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1't sCft 2.0 1 b .. 

OJI&,~~' G----. W~ 
Nils Gunnar Molin Thomas Nordenstam 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 


