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Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2017-07-01 -- 2018-06-30, föreningens sjuttonde 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), Pernilla Lihnell 

(vice ordförande), David Bäcker, Maria Lindgren Persson, Johan Perols, Vilhelm Rundquist och 

Lena Salomon. 

Styrelsen har, utöver det konstituerande styrelsemötet, under året hållit 7 protokollförda sammanträden, 

varav två telefonmöten. Ordförande för respektive kommitte har deltagit vid styrelsemöten för att utifrån 

stämmans beslut om budget planera och lägga fast riktlinjer för verksamhetsåret 2017 /2018 . 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSPASÅRET 

Under verksamhetsåret 2017 /2018 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. 

Kontakter har även tagits med FAR. 

SKYREV deltog i en rundabordskonferens anordnad av SKL i december 2017 där representanter även från 

FAR, Revisorsinspektionen, KEF med flera deltog. Konferensen resulterade i att en arbetsgrupp bildades 

med två personer från SKL, SKYREV och FAR för fortsatt arbete kring hur en standard för den 

finansiella revisionen bör hanteras. Från SKYREV har styrelsens ordförande och ordförande i God sed 

kommitten deltagit. Under våren 2018 har arbetsgruppen träffats och ett utkast till upplägg för ett fortsatt 
projekt som ska inledas med en förstudie har tagits fram. I förstudien ska omfattningen av ett arbete med 

en standard för kommunal redovisningsgranskning bedömas och olika problemområden utifrån den 

kommunala särarten analyseras. Förstudien bör kunna vara klar under våren 2019. Ställning ska därefter 

tas till ett fortsatt projekt. 

Under året har styrelsen även utarbetat utkast till uppdaterade Etiska riktlinjer som kommer att föreläggas 

föreningsstämman för beslut. De nuvarande riktlinjerna antogs av föreningsstämman 2003. 

Från den 25 maj 2018 infördes ny dataskyddslagstiftning som även rör SKYREV som förening. Ett 

omfattande arbete med att inventera hur personuppgifter används i föreningens verksamhet och vilka 

åtgärder som behöver vidtas har genomförts. Bland annat har en integritetspolicy utarbetats och beslutats 

av styrelsen i juni. 
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Sekreteraren i Certifieringsnämnden avslutar sitt uppdrag efter detta verksamhetsår. Styrelsen har skrivit 

avtal med ny sekreterare som successivt introducerats i nämndens arbete under året. 

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 2017 /18 har nämnden bestått av f.d. regiondirektör Jan-Åke Björklund (ordförande), 

professor Runo Axelsson, docent Lennart Frennemo, professor Rolf Solli, professor Torbjörn Tagesson, 
f.d. förbnndsjurist Håkan Tomgren (t.o.m. sep 2017) och förbundsjurist Helena Linde (fr.o.m. okt 2017). 

Helena Linde, som deltagit i nämndens möten fr.o.m. december 2017, efterträdde Håkan Tomgren. 

Nämnden har under verksamhetsåret biträtts av Maria Löfgren som handläggare och sekreterare. 

Under verksamhetsåret har nämnden haft tre sammanträden och certifierat sam'manlagt 16 medlemmar 

(samma antal som föregående verksamhetsår). En ansökan om certifiering har avslagits (föregående 
verksamhetsår var det tre ansökningar). Under verksamhetsåret har 27 medlemmar beviljats fortsatt 

certifiering (föregående verksamhetsår var det 35 personer). En ansökan om fortsatt certifiering har 

avslagits (p.g.a. av ofullständig ansökan). Nämnden har inte haft något disciplinärende under 2017 /18 
(liksom föregående år). I juni 2018 uppgick antalet certifierade till 194 personer (föregående år var det 196 

personer). Det totala antalet medlemmar i SKYREV var den sista juni 2018 324 personer (föregående år var 
det 325). 

För att bli omcertifierad infördes i januari 2015 krav på att sökande ska ha genomgått fortbildning som 
omfattar minst 150 timmar under de senaste fem åren, varav minst 20 timmar per år. Detta krav har införts 

successivt och har tillämpats fullt ut fr.o.m. 2017. 

Nämnden har under det senaste verksamhetsåret på nytt noterat att den bilaga med sammanställning över 

fortbildning, som ska bifogas ansökan om certifiering/fortsatt certifiering, ibland är alltför summariskt 

ifylld. Det kan gälla tema för genomgångna kurser/program/seminarier, uppgift om kursarrangör, antal 

timmar som respektive kurs omfattat, tidpunkt för kursen. Påskrivande arbetsgivare har i förekommande 
fall uppmärksammats på att bilagan behöver fyllas i mer utförligt för att ansökan om certifiering eller 

omcertifiering ska kunna behandlas. 

INFORMA TIONSKOMMITTEN 

lnformationskommitten har under verksamhetsåret bestått av Maria Jäger (ordförande), Ulf Rubens son 

(webmaster), Malin Westerberg Blom och Teodora Heim. Kommitten har haft åtta protokollförda 

sammanträden under verksamhetsåret varav sex har varit telefonmöten. 

Informationskommitten har under verksamhetsåret arbetat med profilering av föreningen och yrket i olika 
sammanhang. De fortsätter sitt arbete med att informera samhällsvetenskaps- och ekonomistudenter om 

vårt yrke. Under hösten 2017 genomfördes en studentaktivitet där studenterna fick arbeta med att ta fram 

en projektplan för en granskning. Ytterligare studentaktiviteter är planerade vid två - tre universitet under 
hösten 2018. 

En av informationskommittens viktigaste uppgifter är att förvalta SKYREV:s hemsida. Arbetet med detta 

pågår kontinuerligt. Under verksamhetsåret har vi bytt plattform för få en hemsida som har ett format som 

passar även för läsplattor och smartphones. 
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Ett informations brev har arbetats fram för utskick till samtliga nyvalda/ omvalda revisorer i kommuner, 

landsting och regioner som tillträder efter årsskiftet 2018/19. Brevet informerar om fördelarna med att 
anlita sakkunniga biträden som är certifierade kommunala revisorer. 

En digital nonnsamling har arbetats fram som består av länkar till lagtext och rekommendationer som är 

viktiga för arbetet med kommunal yrkesrevision. Kommitten har också påbörjat arbetet inför en 

upphandling av ny logotype och ny grafisk profil för föreningen genom att ta fram ett underlag för en 
kravspecifikation. 

KOMMITTEN FÖR GOD REVISORS- OCH REVISIONSSED 

Kommitten för God revisors- och revisionssed har under verksamhetsåret bestått av Per-Åke Brunström 

(ordförande), Kristian Gunnarsson, Pär Sturesson, Kjell Johansson, Lisa Berlin, Caroline Nyman och 

Peter Söderman. Kommitten har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret varav 
fyra har varit telefonmöten. 

God sed kommitten har under året tagit fram en vägledning och ett exempel på hur ISA 580 - Uttalande 
från ledningen, kan utformas vid tillämpning inom kommunsektorn från räkenskapsåret 2017 för 

de yrkesrevisorer som vill använda detta i sitt revisionsarbete. 

Kommitten har under verksamhetsåret omarbetat tre rekommendationer som beslutats av styrelsen och 

publicerats på SKYREV:s webbplats. 
•D Rekommendation 2, Prövning av yrkesrevisorns oberoende 

•• Rekommendation 3, Projektplan - innehåll och disposition 

•• Rekommendation 4, Revisionsrapporter 

Arbete har även pågått med rekommendation 1, Dokumentation av revisionsprojekt kopplat till frågor om 

offentlighet och sekretess i yrkesrevisorns arbete. Arbete med ett exempel på hur uppdragsbrev kan 

utformas utifrån ISA 210 har också påbörjats liksom en översyn av SKYREV:s dokumentstruktur och 
begreppsapparat för att SKYREV:s styrande dokument (vägledningar och rekommendationer) ska bli 

mer enhetliga och pedagogiska. 

Slutligen har kommitten bidragit i den grupp som bildats av SKL, FAR och SKYREV när det gäller 

arbetet med att ta fram en standard för kommunal redovisningsgranskning. 

UTBILDNINGSKOMMITTEN 

Utbildningskommitten har under verksamhetsåret bestått av Eva Tency Nilsson (ordförande), 
Carl-Gustaf Folkeson, Eva Moe, Karin Selander och Erik Söderberg. Kommitten har under 

verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden varav tre har varit telefonmöten. Dessutom har 
under våren ett planeringsmöte inför årsstämman genomförts. 

Kommitten har, liksom tidigare år, svarat för planeringen av aktualitetsseminarierna som genomförs i 

anslutning till årsstämman i september 2018. 

Under de senaste åren har genomförandet av utbildning i verksamhetsrevision varit i fokus. Under 

2018-2019 genomförs en åttonde utbildning, vilken är fördelad på tre olika utbildningstillfällen om vardera 

två dagar. Vid dessa utbildningar har sammanlagt ca 175 medlemmar deltagit. 

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

övergripande genomgång av juridiska moment, "den röda tråden" (följsamhet till vägledning i 
verksamhetsrevision) och lekmannarevision. 
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Såväl grundkursen som vidareutbildningen i verksamhetsrevison 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 med rubriken 

Sammanställd redovisning. Inbjudan har skickat ut till föreningens medlemmar. 

I samråd med certifieringsnämndens sekreterare har relevanta kurser inventerats för dem som behöver 

komplettera sin utbildning inför certifiering. 

ADMINSTRATION 
Under verksamhetsåret 2017 /2018 har Föreningshuset ansvarat 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 varit 300 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. För 

platsannons på hemsidan tas en avgift på 2 000 kr per annons . 

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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FLERÅRSÖVERSIKT 

Nettoomsättning 
Res. efter finansiella poster 

Soliditet, (%) 

Nyckeltalsdefinitioner: 

Nettoomsättning: 

2017/2018 

814 400 
39 485 
59,2% 

2016/2017 

846100 
120 455 

87,5% 

Medlemsavgifter, serviceavgifter och certifieringsavgifter 

Resultat efter finansnetto: 

2015/2016 

829 000 
323 407 

80,3% 

Resultat efter finansiella poster och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt 

Soliditet: 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa 

Disponeras enligt följande: 

Till nästa år balanseras 
Summa 

1503 285 
22 675 

1525 960 

1525 960 
1525 960 

2014/2015 

875 650 
280 074 

84,1% 

Av det balanserade resultatet avsätts 200 000 kr för att finansiera verksamhetsutveckling under 2018/2019. 

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. 

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

Verksamhetens nettoomsättning 
Medlemsavgifter 
Serviceavgifter 
Certifierings intäkter 

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 finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Skatt på årets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

Not 

1 

2 

3 

4 
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2017-07-01 2016-07-01 
2018-06-30 2017-06-30 

89 400 92100 
596 000 614 000 
129 000 140 000 
814 400 846100 

949 593 951 777 
1763993 1 797 877 

-1724508 -1681181 
-1724508 -1681181 

39 485 116 696 

138 3 759 
-138 0 

39 485 120 455 

-10 000 -25 000 

-6 810 -21007 

22 675 74 448 
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BALANSRÄKNING 

Kr Not 2018-06-30 2017-06-30 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 0 8 325 
Övriga fordringar 331546 207154 
Summa kortfristiga fordringar 331546 215 479 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 5 1015 198 1015198 
Summa kortfristiga placeringar 1015198 1015198 

Kassa och bank 
Kassa och bank 6 1800 624 863 040 
Summa kassa och bank 1800 624 863 040 

Summa omsättningstillgångar 3147 368 2 093 717 

SUMMA TILLGÅNGAR 3147 368 2 093 717 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1503 285 1428 838 
Årets resultat 22 675 74 448 
Summa fritt eget kapital 1525 960 1503 285 

Summa Eget kapital 1525 960 1503 285 

Obeskattade reserver 7 430 498 420 498 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 485 539 49 757 
Fakturerad ej upparbetad intäkt 480 000 0 
Övriga skulder 181337 83 451 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 034 36 725 
Summa kortfristiga skulder 1190 910 169 933 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3147 368 2 093 716 
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENT ARER 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen BFNAR 2016:10 och redovisningen har skett 
enligt Bokföringsnämndens Alhnänna Råd för ideella föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående år. 

NOTER 

Kr 

Not 1. Omsättning per verksamhetsgren 

Icke skattepliktig verksamhet 
Skattepliktig verksamhet 

Not 2. Övriga verksamhetsintäkter 

Normsamling 
Verksamhetsutbildning och stämma 

Not 3. Verksamhetskostnader 

2017 /2018 2016/2017 

89 400 92100 
1674 593 1705777 
1763993 1 797 877 

2017 /2018 2016/2017 

3 245 15 635 
946 348 936142 
949 593 951 777 

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

2017 /2018 2016 / 2017 

Kostnader för kursverksamhet 635 461 649 455 
Kostnader för styrelse 16 658 65 556 
Kostnader för Certifieringsnämnden 358 305 273 040 
Kommittekostnader 72 094 106 891 
Administration 196 880 163 320 
Årsstämma, normsamling och övrigt 445110 422 919 

1 724 508 1681181 

Not 4. Bokslutsdispositioner 2017 /2018 2016/2017 

Avsättning till periodiseringsfond 10 000 25 000 
10 000 25 000 
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NOTER 

Kr 

Not 5. Övriga kortfristiga placeringar 

SEB Fond 
Nordea Stratega 10 
Collector 

Not 6. Kassa och bank 

PlusGirot 

Not 7. 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 27 augusti 2018 

~Jt&u (}vJtdJJ 
Anneli . CtJ.jeoo Pernilla Lihnell 
Styrelseordförande Vice ordförande 

Maria Lindgren Persson 

Lena Salomon 

Vår revisionsberättelse har avgivits den /L 1 ~ öfl(// Y 

a<o~~ 
örtroendevald revisor 

Gunnar Rydvall 
Förtroendevald revisor 

2018-06-30 2017-06-30 

12147 12147 
500 000 500 000 
503 051 503 051 

1015 198 1015198 

2018-06-30 2017-06-30 

1800 624 863 040 
1800 624 863 040 

2018-06-30 2017-06-30 

90 000 90 000 
170 498 170 498 

65 000 65 000 
70 000 70 000 
25 000 25 000 
10 000 0 

430 498 420 498 

Vilhelm Rundquist 


