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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2013-07-01 -- 2014-06-30, föreningens trettonde 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 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.
I samband med 1997-1998 års översyn av kommunal revision förutsattes att ”branschens aktörer” skulle ta
ansvar för kvalitets- och certifieringsfrågorna. Som en direkt följd av de överväganden som framgår av
översyn och proposition bildades SKYREV år 2000.
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 det nationella organet för certifiering och kvalitetssäkring av
kommunal yrkesrevision.
STYRELSEN
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Bo Basun (ordförande), Lena Joelsson (vice
ordförande), Magnus Larsson, Pernilla Lihnell, Susanne Kangas, Anita Agefjäll samt Ola Sabel.
Två ledamöter, Ola Sabel och Susanne Kangas lämnade styrelsen i december 2013. I mars 2014 tillträdde
Veronica Hedlund Lundgren som ledamot i styrelsen som ersättare för Ola Sabel.
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden, varav tre telefonmöten. Därutöver har
styrelsen haft en informell överläggning inför SKYREV:s medverkan vid ett seminarium om kommunal
revision den 13 februari 2014 (anordnat av kommunallagsutredningen).
Styrelsen har även genomfört ett strategimöte i oktober 2013. Förutom styrelsen medverkade ordförandena
för Certifieringsnämnden och respektive kommitté samt Certifieringsnämndens handläggare. Syftet med
strategimötet är att utifrån stämmans beslut om budget planera och lägga fast riktlinjer för
verksamhetsåret 2013/2014.
VIKTIGA HÄNDELSER
Arbetet med nya certifieringsregler och framtagandet av en vägledning för redovisningsrevision har varit
de ärenden som har dominerat styrelsens arbete under det gångna året. Efter föreningsstämmans
återremiss av förslaget till nya certifieringsregler har Maria Löfgren på styrelsens uppdrag med stöd av
styrelsen och dess kommittéer bearbetat och utvecklat förslaget till nya certifieringsregler. För ytterligare
information hänvisas till avsnittet om Certifieringsnämndens verksamhet.

Vägledningen för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast april 2014) har under
verksamhetsåret fastställts av styrelsen (se även god sedkommittén nedan). Styrelsens ordförande har
tillsammans med företrädare för god sedkommittén haft en omfattande dialog med revisionsdelegationen,
Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter däribland STAREV. Vägledningen finns,
förutom på SKYREV:s hemsida, i form av en trycksak. Under verksamhetsåret har också inletts ett arbete
med att ta fram en utbildning baserad på den nya vägledningen. Det uppdraget har dock inte kunnat
slutföras under det gångna verksamhetsåret.
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Vägledningen för verksamhetsrevision har setts över och uppdaterats. Översynen har genomförts av
styrelsens ordförande och Susanne Kangas, med stöd av synpunkter från genomförda utbildningar i
verksamhetsrevision. Översynen kommer att slutföras hösten 2014 och vägledningen ska därefter ges ut i
form av trycksak.
I övrigt har styrelsen bland annat ägnat tid åt att diskutera SKYREV:s eventuella aktiviteter i samband
med pågående översyn av kommunallagens revisionskapitel. Styrelsens ordförande har som en av fyra
inbjudna föreläsare medverkat i samband med utredningens seminariedag på regeringskansliet den
13 februari 2014.
Styrelsen har under våren 2014 haft en dialog med företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting
angående pågående utveckling och aktiviteter inom kommunal revision. Det finns ett uttalat intresse för
ett mera utvecklat samarbete under kommande år.
Företrädare för SKYREV har också varit engagerade i arbetet med God revisionssed i kommunal

verksamhet 2014.
SKYREV har tillsammans med NKRF i Norge, bildat en nordisk förening för yrkesrevisorer Nordic
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.
SKYREV hade vid verksamhetsårets slut 363 medlemmar (f.g år 343) varav 231 var certifierade (f.g år 223).
CERTIFIERINGSNÄMNDEN
Den oberoende Certifieringsnämnden har under året bestått av f.d. regiondirektör Jan-Åke Björklund
(ordförande), professor Runo Axelsson, docent Lennart Frennemo, professor emeritus Lennart Lundquist
och f.d. förbundsjurist Håkan Torngren. Nämnden har under verksamhetsåret biträtts av Arne Lindkvist
som handläggare och sekreterare vid nämndens sammanträde i september 2013 och därefter av Maria
Löfgren vid sammanträdena i december 2013 och april 2014.
Under verksamhetsåret har nämnden således haft tre sammanträden och då certifierat sammanlagt 27
medlemmar. Under året har dessutom 28 medlemmar beviljats fortsatt certifiering i fem år. För fyra
personer har certifieringen upphört, då de lämnat den kommunala revisionsverksamheten. Vid halvårsskiftet 2014 uppgick antalet certifierade till 231 personer.
Vid SKYREVs stämma i september 2013 avtackades Certifieringsnämndens sekreterare Arne Lindkvist.
Ordförande Bo Basun framförde SKYREV:s stora och varma tack till Arne för hans engagerade arbete
ända sedan nämnden inrättades år 2001.
Då certifieringsreglerna i huvudsak varit oförändrade under alla de år som nämnden verkat, har styrelsen
bedömt att det finns behov av en översyn. Under våren 2013 fastställdes direktiv för en översyn med syfte att
uppdatera och förtydliga reglerna och därigenom stärka certifieringsprocessen. Maria Löfgren har
därefter, tillsammans med Arne Lindkvist och Ulf Persson (f d revisionsdirektör i Västerbottens läns
landsting), arbetat med översynen. Vid årsstämman i september 2013 diskuterades styrelsens förslag till
reviderade certifieringsregler. Efter diskussionen beslöt stämman att återremittera förslaget för fortsatt
diskussion, bland annat vad gäller vilka krav som ska ställas på praktikens längd.
Mot denna bakgrund har Certifieringsnämndens sekreterare Maria Löfgren fortsatt översynsarbetet. Ett
antal diskussioner har förts med SKYREVs styrelse och kommittéer samt med Sveriges Kommuner och
Landsting och även den pågående Kommunallagsutredningen. Certifieringsnämnden har bidragit genom
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att delge sina synpunkter och erfarenheter av bland annat praxisutvecklingen. Ett nytt förslag till regler
behandlades av SKYREV:s styrelse i juni 2014. Förslaget kommer i nästa steg att behandlas på årsstämman
i september 2014.
INFORMATIONSKOMMITTÉN
Informationskommittén har under verksamhetsåret bestått av Liselott M Daun (ordförande), Maria Jäger,
Ulf Rubensson och Karin Selander. Kicki Högberg har adjungerats under delar av verksamhetsåret som
projektledare för utgivning av Vägledning i redovisningsrevision (Utkast april 2014). Kommittén har haft
fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret varav fyra har varit telefonkonferenser.
Den huvudsakliga aktiviteten under 2013/2014 har varit att publicera Vägledning i redovisningsrevision.
Förberedelser har också gjorts inför publicering av Vägledning i verksamhetsrevision. I övrigt har
kommittén gett ut informationsmaterial och ppt-presentationer om föreningens verksamhet samt förvaltat
SKYREV:s hemsida.
KOMMITTÉN FÖR GOD REVISORS- OCH REVISIONSSED
Kommittén för god revisors- och revisionssed har under verksamhetsåret bestått av Johan Rasmusson
(ordförande), Hans Gavin, Anders Haglund, Veronica Hedlund Lundgren (fram till mars 2014), Anders
Hasslöf, Helen Hetta Sundström samt Staffan Moberg. Kommittén har haft sju protokollförda möten
under året.
Kommittén har under året lämnat över förslag till Vägledning i redovisningsrevision till styrelsen
samt arbetat med att ta fram utbildningsmaterial till densamma. Kommittén har arbetat med bland
annat frågor om hur yrkesrevisorerna ska granska de kvalitativa delarna av årsredovisningens
förvaltningsberättelse och definition av vad som kan anses utgöra en grundläggande revisionsinsats i en
kommunal revision.
Kommittén har också genomfört en översyn av tidigare lämnade rekommendationer och vägledningar
såsom R1 Dokumentation av revisionsprojekt och V3 Vägledning för risk- och väsentlighetsbedömning.
Kommittén har under året också påbörjat en översyn av rekommendationen för Granskning av delårsrapport, SKYREVs etiska regelverk samt en utredning av möjligheten att låta ISAE 3000 utgöra norm för
den kommunala verksamhetsrevisionen.
UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Utbildningskommittén har under verksamhetsåret bestått av Eva Tency Nilsson (ordförande), Eva Moe,
Lars Jönsson och Erik Söderberg. Kommittén har haft sex protokollförda sammanträden varav fyra har
varit telefonmöten. Till kommittén har följande regionombud varit knutna; Monica Rådestad
(Mälardalen), Lars Jönsson (Öst), Vilhelm Rundqvist (Väst), Alf Wahlgren (Syd) och Eva Moe (Norr).
Kommittén har, liksom tidigare år, svarat för planeringen av aktualitetsseminarierna som genomförs i
anslutning till årsstämman september 2014.
Under de senaste åren har genomförandet av utbildning i verksamhetsrevision varit i fokus. Under
2014/2015 genomförs en femte utbildning, vilken är fördelad på tre olika utbildningstillfällen om vardera
två dagar. Vid dessa utbildningar har sammanlagt ca 100 medlemmar deltagit.
Planering pågår för att ta fram ett programinnehåll till en fördjupad utbildning i verksamhetsrevision.
Likaså har ett första steg påbörjats för att utveckla någon form av E-learning-utbildning (elektronisk
interaktiv utbildning). Tanken är att denna form av utbildning ska användas inför certifiering/
omcertifiering och vidareutbildning.
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Utbildningskommitténs regionombud från Mälardalen har i samråd med certifieringsnämndens
sekreterare inventerat relevanta kurser för dem som behöver komplettera sin utbildning inför certifiering.
ADMINISTRATION
Under verksamhetsåret 2013/2014 har Föreningshuset ansvaret för föreningens ekonomiadministration.
Föreningshuset har också i uppdrag att sköta SKYREV´s föreningens medlemsservice.
Styrelsen har under 2013/2014 också 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
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 Thomas Nordenstam förtroendevald revisor från Västerbotten läns
landsting och Nils-Gunnar Molin, förtroendevald revisor från Landstinget Västernorrland
VALBEREDNING
Föreningens valberedning har bestått av Roland Svensson (sammankallande), Majvor Enström och
Johan Perols.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Soliditet, (%)

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

966 750
172 534
63,0%

951 100
510 590
39,2%

995 080
359 914
28,0%

892 968
77 943
50,0%

Nyckeltalsdefinitioner:
Nettoomsättning
Medlemsavgifter, serviceavgifter och certifieringsavgifter
Resultat efter finansnetto
Resultat efter finansiella poster och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

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

935 472
128 301
1 063 773

Disponeras enligt följande:
Till nästa år balanseras
Summa

1 063 773
1 063 773

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid
årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter.
Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.

Sida 7 av 11

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
Räkenskapsår 2013-07-01 -- 2014-06-30

Org. nr. 838202-2534

RESULTATRÄKNING

Not

2013-07-01
2014-06-30

2012-07-01
2013-06-30

102 750
692 000
172 000
966 750

101 100
674 000
176 000
951 100

Verksamhetens nettoomsättning
Medlemsavgifter
Serviceavgifter
Certifieringsintäkter

1

Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter

2

844 566
1 811 316

1 126 087
2 077 187

3

-1 636 179
-1 636 179

-1 567 110
-1 567 110

Verksamhetens över-/underskott

175 138

510 077

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

125
-2 729
172 534

1 364
-851
510 590

29 502

-30 857

-73 735

-98 182

128 301

381 551

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader
Summa föreningens kostnader

Bokslutsdispositioner
Skatt

ÅRETS RESULTAT

4
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BALANSRÄKNING
Kr

Not

2014-06-30

2013-06-30

42 500
80 931
92 500
215 931

1 053 003
40 384
85 540
1 178 927

1 794 662
1 794 662

1 207 130
1 207 130

Summa omsättningstillgångar

2 010 593

2 386 057

SUMMA TILLGÅNGAR

2 010 593

2 386 057

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

935 472
128 301
1 063 773

553 921
381 551
935 472

Summa Eget kapital

1 063 773

935 472

260 498

290 000

68 323
426 667
165 068
26 264
686 322

108 236
528 000
509 349
15 000
1 160 585

2 010 593

2 386 057

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5

6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Obeskattade reserver

7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Fakturerad ej upparbetad intäkt
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt 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

2013/2014

2012/2013

102 750
1 708 566
1 811 316

101 100
1 976 087
2 077 187

2013/2014

2012/2013

15 930
828 637
844 567

130 808
995 279
1 126 087
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NOTER
Kr

Not 3. Verksamhetskostnader
Föreningen har inga anställda och föreningen betalar inga löner eller ersättningar till styrelseoch kommittéledamöter, förutom timarvode till ledamöterna och handläggaren i certifieringsnämnden.

Kostnader för kursverksamhet
Resekostnader
Kostnader för certifieringsnämnden
Kommittékostnader
Administration
Årsstämma, normsamling och övrigt

Not 4. Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond

Not 5. Aktuella skattefordringar
Beskattningsår 2013
Preliminärt inbetald skatt
Beräknad skattekostnad

Beskattningsår 2014
Preliminärt inbetald skatt
Beräknad skattekostnad

2013/2014

2012/2013

540 482
58 129
429 573
141 603
129 144
337 248
1 636 179

517 313
114 860
145 390
142 013
141 920
505 614
1 567 110

2013/2014

2012/2013

0
29 502
29 502

-200 000
169 143
-30 857

2014-06-30

2013-06-30

132 960
-134 521
-1 561

-1 561

121 880
-39 388
82 492

82 492

Summa aktuella skattefordringar

Not 6. Likvida medel
SEB Fond
PlusGirot

80 931

2014-06-30

2013-06-30

12 148
1 782 514
1 794 662

12 148
1 194 983
1 207 130
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NOTER
Kr

Not 7. Obeskattade reserver
Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering
Summa obeskattade reserver

2014-06-30

2013-06-30

90 000
170 498
260 498

90 000
200 000
290 000

Stockholm den 22 augusti 2014

Bo Basun
Styrelseordförande

Lena Joelsson
Vice ordförande

Magnus Larsson

Pernilla Lihnell

Anita Agefjäll

Veronica Hedlund Lundgren

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Nils Gunnar Molin
Förtroendevald revisor

Thomas Nordenstam
Förtroendevald revisor

