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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) överlämnar härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2020 – 2021.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
STYRELSEN
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Anneli Lagebro (ordförande), Johan
Perols (vice ordförande), David Bäcker, Pernilla Lihnell, Maria Lindgren Persson, Karin
Selander och Lena Salomon.
Styrelsen har, utöver det konstituerande styrelsemötet, under året hållit fem protokollförda
sammanträden. Samtliga har varit digitala möten. Årsmötet för verksamhetsåret 2019/2020 blev
förskjutet från september till november 2020 till följd av pandemin. Styrelsens och föreningen
arbete har påverkats i och med att budget och verksamhetsplaner för detta verksamhetsår kom
fram något senare.
Verksamheten har även påverkats av fortsatta rekommendationer om hemarbete och begränsat
resande under hela verksamhetsåret 2020/2021. Allt arbete i föreningens styrelse, kommittéer
och certifieringsnämnd har genomförts digitalt vilket medfört lägre kostnader än budgeterat.
Även föreningens utbildningar och konferenser liksom årsmötet har genomförts digitalt under
verksamhetsåret, vilket har påverkat föreningens ekonomi. Budgeten för planerade utbildningar
byggde till största delen på att konferenser skulle kunna genomföras fysiskt på plats åtminstone
under våren 2021.
Det gemensamma projektet mellan Skyrev, SKR och FAR för att ta fram en standard för
räkenskapsrevision i kommuner och regioner har fortsatt under hela verksamhetsåret. Arbetet har
skett i en projektgrupp med ledamöter från de tre organisationerna där en ledamot i styrelsen
samt ordförande i kommittén för god revisors- och revisionssed (god sed kommittén) deltagit
från Skyrev. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av Skyrevs styrelseordförande, SKR:s
chefsekonom och FAR:s generalsekreterare/VD. Inför en extern remiss beslutade styrgruppen att
först genomföra en intern remiss för att få in synpunkter från de deltagande organisationerna.
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Skyrev är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer i Sverige. Medlemmarna är
framför allt medarbetare vid de kommunala revisionskontoren och vid flertalet av de större
revisionsföretagen. 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.
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Skyrevs styrelse och god sed kommittén har i april 2021 gemensamt lämnat synpunkter som har
bearbetats under våren/försommaren. Den externa remissen skickades ut i juli och svar ska
lämnas senast 15 oktober 2021.
Styrelsen har förutom kontaktpersoner för varje kommitté även tillsatt kontaktpersoner för de
olika projekt som bedrivs i god sed kommittén för att förbättra dialogen och förankra arbetet
efter hand. Det gäller bl.a. arbetet med vägledning för grundläggande granskning respektive
riskanalys.
Under verksamhetsåret har en ledamot i styrelsen varit representant i den grupp som förbereder
en nordisk revisionskonferens för yrkesrevisorer i Helsingfors under 2022. I september 2021
kommer en kortare digital konferens att anordnas.

Ledamöterna i den oberoende Certifieringsnämnden utses årligen vid Skyrevs ordinarie
föreningsstämma. Enligt Skyrevs stadgar bör nämndens ordförande vara jurist och nämnden ska i
övrigt bestå av personer som har kompetens som är av betydelse för den kommunala revisionen.
Under verksamhetsåret 2020/2021 har nämnden haft följande ledamöter; förbundsjurist Helena
Linde (ordförande), professor Runo Axelsson, docent Lennart Frennemo, professor Rolf Solli,
professor Torbjörn Tagesson, och f d revisionsdirektör Christin Wrangstedt. Nämnden har under
året biträtts av Ola Sabel som handläggare och sekreterare.
Under verksamhetsåret har nämnden haft tre ordinarie sammanträden och då certifierat
sammanlagt 18 medlemmar (19 föregående verksamhetsår). Fyra ansökningar om certifiering har
avslagits (två föregående verksamhetsår). Under verksamhetsåret har 25 medlemmar beviljats
fortsatt certifiering (22 föregående verksamhetsår). Enligt de regler som gäller fr.o.m 1 januari
2021 har yrkesrevisorer som tidigare varit certifierade möjlighet att återfå sin certifiering. I
denna nya kategori har tre certifieringar beviljats. Nämnden har haft ett disciplinärende under
2020/2021. I juni 2021 uppgick antalet certifierade till 201 personer (193 juni 2019). Antalet
medlemmar i SKYREV var den 30 juni 2021 337 personer (337, juni 2020).
Skyrevs årsstämma beslutade i november 2020 om uppdaterade certifieringsregler.
Regelförändringarna är de mest genomgripande som har genomförts sedan certifieringen
inleddes för 20 år sedan. Mot denna bakgrund hade Certifieringsnämnden i februari 2021 ett
extra möte i syfte att diskutera tolkningar och utröna vilka konsekvenser de nya reglerna får för
bedömningar av sökandes meriter. Nämnden konstaterar att de omfattande förändringarna ställer
krav på en praxisutveckling i takt med att reglerna implementeras. Reglerna tillämpades för
första gången vid nämndens möte i april 2021.
INFORMATIONSKOMMITTÉN
Informationskommittén har under verksamhetsåret bestått av Carin Hultgren (ordförande),
Marianne Förars Gustafsson (kontaktperson för hemsidan), Teodora Heim, Malin Lundberg och
Ulf Rubensson (adjungerande från och med december 2020).
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Kommittén har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret; samtliga möten har
varit digitala.
En av informationskommitténs viktigaste uppgifter är att säkerställa att innehållet på hemsidan
efterlever föreningens grafiska profil. Arbetet med detta pågår kontinuerligt. Under året har
kommittén särskilt arbetat med att uppdatera föreningens informationsmaterial avseende innehåll
och grafisk profil, som finns publicerat på hemsidan. Informationskommittén har även bistått
övriga kommittéer i kvalitetssäkring av olika dokument och texter som publicerats på hemsidan
liksom inbjudningar.

Som följd av rådande pandemi har kommitténs profilering gentemot de olika lärosätena legat
nere sedan våren 2020. Kommittén har istället påbörjat ett arbete med att revidera föreningens
kommunikationsplan/-strategi. Hittills har arbetet handlat om att tydliggöra målgrupper och syfte
med densamma.
Parallellt med detta har kommittén arbetat med att hitta former och struktur för att tillgängliggöra
mallar med den grafiska profilen så att dessa på ett enkelt sätt kan användas i föreningens
presentationer, inbjudningar och skrifter etc.
KOMMITTÉN FÖR GOD REVISORS- OCH REVISIONSSED
Kommittén för god revisors- och revisionssed har under verksamhetsåret bestått av Per-Åke
Brunström (ordförande), Lisa Berlin, Kjell Johansson, Caroline Nyman, Nils Nordquist, CarlMagnus Stenehav och Peter Söderman. Under våren har Caroline Nyman gått in som vice
ordförande i syfte att avlasta ordföranden i uppdraget.
Kommittén har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret och samtliga har
varit digitala möten.
Kommittén följer, dokumenterar, utvecklar och uttolkar och uttalar sig för föreningens räkning i
frågor om god kommunal revisors- och revisionssed. Kommittén arbetar nära styrelsen i
utarbetande av rekommendationer och vägledningar.
Kommittén har även involverats i det gemensamma arbetet med SKR och FAR för att ta fram en
standard för räkenskapsrevision. Ett utkast från projektet har gått på internremiss där kommittén
tillsammans med styrelsen lämnat ett gemensamt svar. Ordföranden i kommittén ingår i
projektgruppen som utarbetar denna standard.
Under året har kommittén bland annat arbetat med vägledningen för riskanalys liksom en
vägledning för den grundläggande revisionen. Dessa har processats i kommittén och delar av
styrelsen och kommer att beslutas av styrelsen under hösten 2021 och kommer att tas upp i olika
seminarier. I kommitténs verksamhetsplan ingick även en översyn av normsamlingen som var
tänkt att genomföras delvis med konsulthjälp men som ännu inte kommit så långt.
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Utbildningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Eva Tency Nilsson (ordförande),
Ann-Mari Ek, Carl-Gustaf Folkeson, Linda Marklund, Eva Moe, och Erik Söderberg.
Kommittén har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden samt ett
planeringsmöte. Samtliga har varit telefon- eller teamsmöten.

Som en konsekvens av pandemin har starten av den nionde grundutbildningen i
verksamhetsrevision flyttats fram i tid. Utbildningen är fördelad på tre olika utbildningstillfällen
om vardera två dagar och totalt deltar 20 medlemmar. Planeringen var att första kurstillfället
skulle genomförts i oktober 2020 men detta flyttades sedan fram till maj i hopp om att kursen
skulle kunna ske i internatform. För att inte behöva skjuta på den ytterligare, till följd av att
smittoläget i pandemin var fortsatt högt, genomfördes den digitalt.
Även årets vidareutbildning i verksamhetsrevision genomfördes digitalt under juni månad. Det är
nu sjätte året som denna utbildning genomförs och temat var kommunalkunskap, offentlig
upphandling och principer för ägarstyrning. Totalt deltog ca 70 medlemmar i utbildningen.
Under juni månad anordnades också en kortare digital utbildning avseende dokumentation i
verksamhetsrevision. Denna byggde på den nya vägledning som togs fram under förra
verksamhetsåret. Totalt deltog även här ca 70 medlemmar.
Eftersom flertalet utbildningar och även årsstämman inte kunde genomföras fysiskt på plats i
konferenslokaler som planerat är kostnaderna för utbildningarna 270 tkr lägre än budgeterat.
Intäkterna är 65 tkr lägre än budget. Lägre kursavgifter har tagits ut för de digitala kurserna, men
samtidigt har det varit betydligt fler deltagare i vidareutbildningen i verksamhetsrevision än när
denna har erbjudits på plats i kurslokaler.
ADMINISTRATION
Under verksamhetsåret 2020/2021 har Föreningshuset svarat för föreningens administration av
ekonomi och kansliuppgifter. Föreningshuset har också i uppdrag att sköta Skyrevs
medlemservice.
AVGIFTER
Medlemsavgiften har tagits ut med 400 kr per år och medlem. Föreningen har även debiterat en
serviceavgift från respektive organisation/företag på 2 000 kr per anställd medlem.
Certifieringsavgiften och omcertifieringsavgiften har legat kvar oförändrat på 4 000 kr respektive
2 000 kr per certifierad.
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REVISORER
Revisorer i föreningen har varit Lars Riddervik och Gunnar Rydvall.
VALBEREDNINGEN

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020/21
1 279
539
72,2

2019/20
1 445
73
92,2

2018/19
2 095
361
64,3

2017/18
2 232
39
59,2

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning:
Serviceavgifter, konferensavgifter och certifieringsavgifter.
Resultat efter finansiella poster:
Resultatet efter finansiella poster och kostnader men före bokslutsdisposition och skatt.
Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

2 065 645
477 636
2 543 281

Disponeras enligt följande:
Till nästa år balanseras
Summa

2 543 281
2 543 281

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

Not

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter

2

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

3

4

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

126 600
1 278 998
879
1 406 477

129 000
1 444 999
932
1 574 932

-767 874
-104 909
-872 783
533 694

-1 438 376
-70 735
-1 509 111
65 821

5 535
0
5 535
539 229

7 591
-470
7 121
72 942

65 000
65 000
604 229

170 498
170 498
243 440

-126 593
477 636

-54 582
188 858

5
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Not

2021-06-30

2020-06-30

90 107
408 323
498 430

205 335
3 772
209 107

1 012 148
1 012 148

1 012 148
1 012 148

2 129 572
2 129 572
3 640 150

1 163 345
1 163 345
2 384 600

3 640 150

2 384 600

TILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

6

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR
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2021-06-30

2020-06-30

2 065 645
477 636
2 543 281

1 876 787
188 858
2 065 645

Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

105 000
105 000

170 000
170 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

215 791
181 078
595 000
991 869

82 624
2 953
63 378
148 955

3 640 150

2 384 600

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Obeskattade reserver

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Not 2 Omsättning per verksamhet

Icke skattepliktig verksamhet
Skattepliktig verksamhet

Not 3 Nettoomsättning

Serviceavgifter
Certifieringsavgifter
Avgifter årskonferens
Utbildningsintäkter

2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

126 600
1 279 877
1 406 477

129 000
1 445 932
1 574 932

2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

628 000
134 000
0
517 000
1 279 000

644 000
116 000
205 000
480 000
1 445 000

Not 4 Verksamhetskostnader
Föreningen har inga anställda och föreningen betalar inga löner eller ersättningar till styrelse- och
kommittéledamöter, förutom timarvoden till ledamötena och handläggaren i certifieringsnämnden

Kostnader för kursverksamhet
Kostnader för styrelse
Kostnader för Certifieringsnämnden
Kommittékostnader
Administration
Årsstämma och övrigt

2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

222 633
0
362 115
24 300
204 295
59 440
872 783

384 812
3 184
316 648
70 621
187 463
546 383
1 509 111
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 5 Bokslutsdispositioner

Återföring från periodiseringsfond

Not 6 Övriga kortfristiga placeringar
SEB Fond
Nordea Stratega 10

Not 7 Kassa och bank
Plusgirot
Collector

Not 8 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018
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2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

65 000
65 000

170 498
170 498

2021-06-30

2020-06-30

12 148
1 000 000
1 012 148

12 148
1 000 000
1 012 148

2021-06-30

2020-06-30

1 406 622
722 950
2 129 572

147 378
1 015 967
1 163 345

2021-06-30

2020-06-30

0
70 000
25 000
10 000
105 000

65 000
70 000
25 000
10 000
170 000
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Anneli Lagebro
Styrelseordförande

Johan Perols
Vice ordförande

Maria Lindgren-Persson

Karin Selander

David Bäcker

Pernilla Lihnell

Lena Salomon

Vår revisionsberättelse har lämnats

Lars Riddervik
Förtroendevald revisor

Gunnar Rydvall
Förtroendevald revisor
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