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Redovisningen omfattar moderföreningen FAR och dotter-
företaget FAR AB. Den finansiella rapporten är upprättad  enligt 
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncern redovisning (K3). Hållbarhetsredovisningen är upp rättad 
enligt Global Reporting Initiatives GRI Standards på nivå Core. 
Hållbarhetsredovisningen inkluderar även några av FN:s globala 
mål. Avgränsningen för vilka områden som rapporteras enligt GRI 
och de globala målen återfinns i intressentdialogen (sid. 18-22). 
Alla hänvisningar till ”året” avser räkenskapsåret om inget annat 
anges.
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Generalsekreteraren har ordet

Förtroende, 
 framtid och 
 attraktionskraft
SOMMAREN 2018 VAR het. Inte bara vädermässigt utan också för 
flera frågor som berör vår bransch. Jag klev in på FAR en varm juni-
dag 2018 och tog över som generalsekreterare en ännu varmare 
dag – 21 juli. Jag hade redan då identifierat några nyckelfrågor för 
branschen och en av dem var hållbarhet. Den första debattartikeln 
på temat skatt som hållbarhetsfråga publicerade vi i augusti. Och 
det har hänt mer efter det. 

Hållbarhetsfrågan är en av fyra globala trender som jag anser 
påverkar redovisnings-, revisions- och rådgivningsbranschen allra 
mest och som jag också har identifierat som ett prioriterat område 
för FAR. Genom den roll FAR har i svenskt näringsliv och samhälle 
kan vi bidra till att företag och organisationer förflyttar sig i en håll-
bar riktning, när hållbarhetsfrågorna blir allt mer centrala för att 
verksamheten och affären ska fungera. För mig finns det oväntat 
nog ekonomer – såväl revisorer som controllers – som säger sig 
inte behöva ha hållbarhet på sin agenda. Kanske beror det på att 
 frågan alltid funnits där hos branschens aktörer utan att benämnas 
just hållbarhet. För det handlar ju om det som vi gör i vardagen – 
nämligen att titta på rätt information, att verifiera data samt att kunna 
mäta och utvärdera det som kommer fram. På FAR jobbar vi för att 
lyfta frågorna i deras olika perspektiv för att stärka näringsliv och 
samhälle. 

Jag har under mina första elva månader på FAR också identifie-
rat fem utmaningar och listat ett antal prioriterade områden. Den 
första utmaningen handlar om Förtroende – för branschen och för 
våra medlemmar. Vi har ett högt förtroende i dag. Men det finns 
en global diskussion som en följd av vissa företagshändelser som 
 sätter fokus på förtroendefrågan. Vi deltar i debatten, och prövar 
olika vägar för hur vi tillsammans med våra medlemmar och kunder 
kan medverka till ett starkare näringsliv och samhälle. 

En annan utmaning handlar om Attraktionskraft – precis som för 
många andra yrken krävs det att unga människor lockas till bran-
schen och att de vassaste hjärnorna inspireras av våra frågor för 
att branschen ska utvecklas och behålla sin position i samhället. 
Uppdraget som kommer med yrkesrollerna och det som FAR har 
från våra medlemmar får vi heller aldrig glömma. Vi agerar i närings-
livets och samhällets intresse. Dessutom har vi utmaningar i att 
 arbeta för förenklade och förutsägbara regler för branschen. 

Bland mina prioriterade områden finns, förutom hållbarhet, också 
en annan stor trend, nämligen digitalisering. Den kommer slå rakt 
igenom flera av våra yrkesroller och förändra arbetets innebörd, men 
också öka effektiviteten. FAR har under det här året genomfört den 
tredje framtidsstudien i samarbete med Kairos Future, om digitali-
sering av branschen. Rapporten visar på fem konkreta områden där 

blockkedjeinspirerade lösningar finns till hands. Vi deltar också i det 
projekt som jobbar med att implementera lösningarna. 

FAR verkar i en global bransch, så de internationella frågorna 
är prioriterade. I november 2018 träffade jag 6  000 kolleger på 
världskongressen i Sydney – inspirerande möten som också visar 
att vi är många nationer som har liknande frågor på sin agenda. 
FAR samverkar med flera organisationer och under det här första 
året har jag både tagit plats i europaorganisationen Accountancy 
Europes hållbarhetsgrupp och utvecklat vårt samarbete på global 
nivå inom det USA-baserade institutet International Federation of 
Accountants, IFAC. 

Ett annat område vi har ägnat stor del av året åt är att utveckla 
lärandemålen, det vill säga hur utbildningskraven ska se ut för att få 
gå upp i examen för att bli auktoriserad revisor. Det är viktigt med 
höga krav – men det är också viktigt att det finns flexibilitet i att 
inhämta kunskap, något som framgår av de nya lärande målen som 
publicerades i mars 2019. FAR har också ett pågående arbete inom 
kommunal redovisningsrevision där jag ser en stor utvecklings-
potential. Det arbetet kommer vi att fortsätta med under det kom-
mande året. 

Jag har också ägnat mycket tid åt organisationen – såväl internt 
som när det gäller våra medlemskategorier och hur vi samverkar 
med medlemmar på olika sätt inom policygrupper, specialist-
grupper, sektioner och andra sammanhang, det vi kallar för 
 ”FAR-aktiva”. 

Den interna FAR-organisationen har förändrats för att vi ska 
kunna bli ännu bättre på att möta såväl medlemmars som kunders 
behov. I dag har FAR tre verksamhetsområden utifrån FAR:s upp-
drag att utveckla god yrkessed, paketera och förmedla kunskap 
samt bedriva opinionsbildning. Sedan december 2018 är jag både 
generalsekreterare och VD. 

FAR har stakat ut en väg framåt, och även om det finns en del 
kurvor kvar att hantera så känner jag mig både nöjd med året som 
varit och förväntansfull inför det som kommer. Vi har ett bra finansi-
ellt resultat med oss, vi har under året lyckats med mycket av det vi 
föresatt oss, och jag har förmånen att leda ett FAR som står starkt 
och rustat för omvärldens förändringar. Jag ser fram emot ett nytt 
år med kunniga medarbetare, inspirerande kolleger och spänstiga 
debatter i viktiga samhällsfrågor. Och det är det som är vår mission 
– att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle. /

Karin Apelman
Stockholm 13 juni 2019
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Det här är FAR

Yrkessed, 
kompetens-
utveckling och 
opinionsbildning

FAR ÄR EN ledande branschorganisation och ett av 
Sveriges största privata utbildningsföretag. Med  cirka 
5 000 medlemmar, 1 200 anslutna företag och när-
mare 300 utbildningstillfällen per år inom ekonomi - 
området har FAR en central uppgift i att hållbar-
hets- och kvalitets säkra det svenska näringslivet och 
 samhället.

FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, 
redovisnings konsulter, skatterådgivare, lönekonsulter 
och specialister samt små och stora företag inom re-
dovisning, revision och rådgivning. 

FAR har haft revisorer som medlemmar sedan 
1923, redovisningskonsulter sedan 2008, skatteråd-
givare sedan 2011 och lönekonsulter sedan 2017.

Förtroendet för branschen och medlemmarna är 
FAR:s högsta prioritet. Visionen är att alltid vara ste-
get före – när förtroende räknas. FAR:s uppdrag är 
att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kun
skap samt att driva opinionsbildning. 

Uppdraget kring god yrkessed handlar såväl om 
att utbilda branschen som att arbeta med regelverk 
på internationell och nationell nivå. FAR utfärdar ut-
talanden och rekommendationer kring exempelvis 
hur nya lagar ska tolkas ur ett redovisnings- och revi-
sionsperspektiv. 

Uppdraget att paketera och förmedla kunskap  
innebär bland annat att utfärda uttalanden och 

rekom men dationer och att erbjuda relevant och hög-
kvalitativ utbildning liksom tillgång till litteratur. FAR 
ger ut olika regelverk i bokform, men på senare år har 
ett allt större intresse riktats åt digital litteratur som 
finns i FAR Online. 

FAR bedriver opinionsbildning genom att identi-
fiera och utveckla nyckelområden som påverkar bran-
schens utveckling. Att vara en viktig remissinstans 
är en naturlig del – men också att driva frågor som 
hur digitalisering och hållbarhet påverkar branschen. 
På senare år har FAR exempelvis varit del aktigt i en 
Framtidsstudie i tre delar i samarbete med bland 
andra Kairos Future. FAR har också engagerat sig 
i det europeiska hållbarhetsforumet för branschen, 
”Sustainable Finance Group”. Som branschorgani-
sation med förgreningar i hela samhället såväl lokalt 
som globalt är FAR en central aktör.

FAR har medlemmar och kunder i Sverige, men 
arbetar också i ett globalt sammanhang. Som med-
lem i International Federation of Accountants (IFAC) 
verkar FAR för att IFAC:s regler tillämpas i Sverige 
med hänsyn till nationella förutsättningar. FAR sam-
verkar också med den europeiska  organisationen 
Accountancy Europe (ACE) och den nordiska 
sammanslutningen Nordic Federation of Public 
Accountants (NRF). /

FAR:s uppdrag
 / Klargöra god 
yrkessed.

 / Paketera och för-
medla kunskap.

 / Driva opinions- 
 bildning.

Mission: 
 / Hjälpa branschen 
göra nytta för närings-
liv och samhälle.

Vision:
 / Steget före – när 
förtroende räknas.
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5 101
medlemmar i FAR

294
utbildningstillfällen

12 163
sålda böcker

omsättning
49

311

anställda

FAR-aktiva

9 962
FAR Online-användare

Karin Apelman 
blir ny general-

sekreterare tillika 
VD i FAR.

Tredje delen i 
framtids studien ihop 
med Kairos Future 

presenteras.

Johan Rippe blir  
ny  ordförande  

i FAR.

Nya utbildnings krav 
för att bli revisor 

införs. 

11 421
deltagare

Väsentliga händelser under året:

152 Mkr

2 342

52

medlemsråd-
givningsärenden

behandlade 
 remisser
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Styrning och organisation

Kvalitetskontroller

Auktoriserade 
Redovisnings- 

konsulter

Auktoriserade 
Revisorer

Genomförda 
Systemkontroller

Auktoriserade 
Skatterådgivare

Styrelse

Generalsekreterare/VDFAR-aktiva

Medlem PR, Opinion  
och MarknadKompetens

Arbetsutskott

Revisorer Kvalitetsnämnder
Stämma

Valberedning Disciplinnämnd

/ Styrning och organisation

Är obligatoriska och 
 oberoende.

Sker minst vart 
 sjätte år.

Skapar förtroende och 
yrkes identitet samt 

stödjer kvalitet.

FAR genomför 
 systemkontroller  
(hela  företag) och 
enskilda  kontroller 
( enskilda personer)

10 ej godkända  
omkontroll inom ett år

11 ej godkända  
omkontroll inom ett år

1 system har fått 
 begränsad  omkontroll

54 godkända 129 godkända 7 godkända 2 godkända

Första året som kvalitets
kontroller av skatte
rådgivare genomförts

Kontroller som har beslutats under perioden 1 maj 2018–30 april 2019:

12 ej godkända  
med allvarliga  brister  varför 
ärendet är  överlämnat till 
Revisorsinspektionen

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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Styrning och organisation

FAR – en ryggrad 
i svensk ekonomi

SOM BRANSCHORGANISATION MED ett väl utveck-
lat och formaliserat nätverk samlar FAR många och 
breda kompetenser som täcker olika ämnesområden 
liksom policy- och utvecklingsfrågor samt remisser. 
I olika typer av grupperingar samverkar FAR:s egna 
experter med företrädare för branschen och bidrar till 
att utveckla lagar, regelverk och kvalitetsarbete. 

En viktig roll i svenskt näringsliv och samhälle är 
att FAR tolkar internationella regelverk samt utfärdar 
uttalanden och rekommendationer kring revision, re-
dovisning och rådgivning. Arbetet med detta sker i  
olika typer av medlemsgrupperingar, och under 
2018/19 var detta sektioner, policygrupper, specia-
listgrupper och tillfälliga projektgrupper. 

Exempel på sådant arbete under verksamhets-
året 2018/19 har varit vidareutvecklingen av grund- 
 utbildning och lärandemål för revisorer. Revisors-
inspektionen (RI), som är regeringens expertmyndig-
het i frågor om revisorer och revision, utfärdade under 
2018 nya föreskrifter, och det har varit FAR:s uppgift 
att ta fram nya lärandemål som baseras på de änd-
rade utbildningskraven. 

FAR är också en viktig remissinstans; under 
räken skapsåret behandlades 52 remisser och 30 
re misser besvarades, bland annat frågan om upp-
giftsskyldighet för skatterådgivare, Rappor terings- 
 pliktiga arrangemang, SOU 2018:91.

FAR har en viktig roll i att utöva kvalitetsarbete och 
kontroll. Kvalitetsnämnderna är ett oberoende organ 
som väljs av FAR:s stämma och det finns en nämnd 
för varje medlemskategori. Kvalitetsnämnderna leder 
kvalitetskontrollen av medlemmar och lämnar en redo-
görelse för sin verksamhet till årsstämman. Till sin 
hjälp har nämnderna särskilda kvalitetskontrollanter, 

som utgörs av medlemmar med stöd av FAR:s 
kvalitets sekretariat. 

FAR:s kvalitetskontroll utförs genom system-
kontroller och enskilda kontroller. Systemkontroll kan 
tillämpas när byråer har egna kvalitetskontrollsystem. 
FAR granskar därvid hur byråernas interna system 
är uppbyggda och testar genom stickprovskontrol-
ler att de fungerar i praktiken. Vid enskild kontroll 
 kontrollerar FAR utfört arbete och tillhörande upp-
dragsdokumentation avseende samtliga revisorer och 
auktoriserade redovisningskonsulter på företaget. 
Därutöver granskas även revisionsföretagets riktlinjer 
och rutiner. 

Så styrs FAR: 
FAR är en branschorganisation och en ideell förening 
styrd av stadgar, och ett kommersiellt utbildningsföre-
tag som drivs i aktiebolagsform. FAR:s högsta beslu-
tande organ är årsstämman där medlemmarna utser 
en styrelse som i sin tur utser general sekreterare och 
VD som ansvarar för den löpande verksamheten. 
Styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter väljs 
på ett år. 

Stämman utser kvalitetsnämnder för varje med-
lemskategori och disciplinnämnd som är direkt 
under ställda stämman. 

FAR:s verksamhet bedrivs sedan hösten 2018 
inom tre verksamhetsområden med en tydlig kopp-
ling till FAR:s uppdrag: Medlem, Kompetens samt 
PR, Opinion och Marknad. FAR leds av en VD till-
lika generalsekreterare, och det finns också stabstöd 
inom ekonomi, HR, IT samt juridik. /

Styrning och organisation /

FAR är ett nav i näringsliv och samhälle eftersom  frågor 
som rör revision, redovisning och rådgivning är  centrala 
i alla verksamheter. FAR utvecklar  revisions- och redo-
visningsbranschen och bidrar till att ge näringsliv 
och  samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och 
tillförlitlig information.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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REDOVISNINGS-, REVISIONS- OCH RÅDGIVNINGS-

BRANSCHEN påverkas av samhällsförändringar och 
globala trender. Globalisering, urbanisering, digita-
lisering och hållbarhet är fyra starka internationella 
trender. 

FAR har sedan flera år deltagit i olika sammanhang 
för att göra nytta för branschen och medlemmarna och 
bidra till att skapa verktyg för att agera på förändringar. 
Globaliseringen har utvecklat ett världsomspännande 
regelverk, och FAR är ett nav för branschen i Sverige 
genom sitt internationella engagemang inom organi-
sationer som International Federation of Accountants 
(IFAC), Accountancy Europe (ACE) och Nordic 
Federation of Public Accountants (NRF). 

Digitaliseringen påverkar branschen på många 
sätt, inte minst genom att robotisering ersätter ma-
nuell hantering. Effektiviteten kan ökas och kvaliteten 
höjas samtidigt som människan i stället kan ägna sin 
tid åt personliga möten och rådgivning. Med olika 
digitala lösningar kan också risker för bedrägerier 
minska. 

FAR har i samarbete med analysföretaget Kairos 
Future sedan 2013 gjort tre framtidsstudier, och 
i  januari 2019 presenterades den tredje studien i 
 serien. Den tränger djupare in i frågan om vad digi-
taliseringen har för konkret betydelse för branschen.

Hållbarhet är en av de starkaste strömningarna i 
samhället och här har branschen en viktig funktion 
i att hjälpa företag och organisationer att identifiera 
och bygga en över tid hållbar rapportering, såväl 
 finansiell som icke finansiell. 

Förtroendefrågan är central för att kunna fortsätta 
verka inom såväl redovisning som revision och råd-
givning. I Storbritannien har branschen ifråga satts 
det senaste året efter den stora konkursen i bygg-
företaget Carillion, och frågeställningen har rört 
lämpligheten i att revisionsföretag både ger råd till 
och reviderar ett och samma kundföretag, även om 
detta sker från olika  en heter i en koncern, så kallade 
multidisciplinära tjänster. /

Digitalisering, 
 hållbarhet och 
 förtroende

/ Trender

Ett globalt nätverk

Sverige Norden Europa Globalt

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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Rapport från Kairos Future

Digitala informations-
kedjor framtidssäkrar 
samhället
BLOCKKEDJEINSPIRERADE LÖSNINGAR  revolutionerar 
möjligheterna för en effektiv och värdeskapande re-
dovisning och revision. Bland annat påverkas områ-
den som digitala kvitton och fullmakter. Det slås fast i 
FAR:s tredje framtidsstudie.

FAR:s tredje framtidsstudie, framtagen tillsam-
mans med bland andra Kairos Future, presentera-
des under verksamhetsåret 2018/2019. I rapporten 
Blockkedjeinspirerade tekniklösningar för redovisning, 
revision och skatt identifieras fem områden där lös-
ningar med blockkedjeinspirerad teknik kan använ-
das. Det handlar om digitala kvitton, personalliggare, 
särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands 
(SINK), fullmakter och företagsuppgiftstjänst. 

Ett av syftena med framtidsstudien är att avmysti-
fiera blockkedjetekniken. FAR vill i stället fokusera på 
hur tekniken kan användas, eller teknik inspirerad av 
blockkedjan. 

– Digitala informationskedjor förenklar och skapar 
samhällsnytta exempelvis genom att riskerna för be-
drägerier minskar och företagen får lägre kostnader 
genom minskad administration, säger Karin Apelman, 
FAR:s generalsekreterare och VD. 

I den första framtidsstudien 2013 fokuserade FAR 
på branschen, kunderna och samhällets framtid i 
stort. Den andra, Nyckeln till framtiden, kom 2016 och 

inriktade sig på digitalisering och automation. Nu går 
FAR ett steg längre och tittar i sin tredje framtids-
studie på konkreta lösningar. 

För områdena digitala kvitton, personalliggare och 
fullmakter görs bedömningen att lösningarna kan 
göra störst samhällsnytta och skulle kunna realiseras 
på relativt kort sikt. Just digitala kvitton är något som 
efterfrågas av många och kassaregisterlagstiftningen 
gör det möjligt att kassaregistret producerar ett elek-
troniskt kvitto. Men den nuvarande lagstiftningen krä-
ver samtidigt att en anställd som vill dra av kostnader 
för utlägg och ett företag som vill dra av kostnader 
och moms måste spara kvittot i original i bokföringen, 
det vill säga det ursprungliga filformatet för digitala 
filer och pappersformat för papperskvitton. I studien 
konstateras att det här är en av orsakerna till att infö-
randet av digitala kvitton dragit ut på tiden.

Genom att använda blockkedjeinspirerad teknik 
skulle en säker kvittohantering kunna införas när det 
gäller digitala kvitton. På så sätt skulle digital lagring 
av digitala kvitton möjliggöras. Samtidigt skulle ris-
ken för misstag och bedrägerier med manipulerade 
kvitton och kvitton som kostnadsförs flera gånger 
minska. Digitala transaktioner skulle underlättas. 

När det gäller SINK och företagsuppgifter behö-
ver en del frågor utredas ytterligare. /

Fullmakter

Lösningar:

Trender /

SINK

Personalliggare

Digitala kvitton

Företags-
uppgiftstjänst
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Ett medlemskap som gör nytta 
i näringsliv och samhälle
ATT VARA MEDLEM i FAR innebär en kvalitetsstämpel  genom kun-
skaps- och utbildningskrav, men också tillgång till nätverk, med-
lemsrådgivning, facklitteratur och digitala tjänster. 

FAR hade per den 30 april 2019 4 956 ordinarie medlemmar, 
varav 2 885 revisorer, 1 565 redovisningskonsulter, 434 specialis-
ter och 72 lönekonsulter. Dessutom fanns det 114 basmedlemmar 
och 31 studentmedlemmar. Totalt har FAR 5 101 medlemmar.

Även revisions- och redovisningsföretag är medlemmar, och per 
den 30 april 2019 var antalet medlemsföretag 1 091. 

En förutsättning för att vara ordinarie medlem i FAR är att veder-
börande är auktoriserad,  vilket är ytterligare en kvalitetsstämpel för 

den som  verkar i branschen, förutom de teoretiska och praktiska 
krav som finns för de olika yrkesrollerna. En auktoriserad revisor har 
klarat examensprov hos Revisorsinspektionen, RI. En auktoriserad 
redovisningskonsult eller lönekonsult har klarat FAR:s tentamens-
prov och är utbildad i Reko – svensk standard för redovisnings- 
och lönetjänster. En skatterådgivare har motsvarande krav för att bli 
auktoriserad. En  viktig del i auktorisationen är den kvalitetskontroll 
som löpande genomförs och som är en central del i för troendet för 
branschen. 

Medlemmar i FAR har krav på vidareutbildning om 120 timmar 
per treårsperiod och detta följer FAR upp via kvalitetskontrollen. /

/ Medlem

Katja Sörman
Auktoriserad redo visningskonsult, 
Baker Tilly  Örebro.

Vad förväntar du dig som medlem 
i FAR?
– Att få råd och stöd i min roll som 
redovisningskonsult. Jag använder ofta 
FAR:s webb för att söka information och 
ta del av branschnyheter och i FAR:s 
dokument bank finns massor av bra 
 dokument att ta del av.

Bästa egenskapen hos en 
redovisningskonsult?
– Lyhördhet och noggrannhet, två 
 egenskaper jag tycker är viktiga.

Fredrik Richter
Auktoriserad skatterådgivare, PwC Jönköping.

Varför valde du att bli skatterådgivare?
– Mitt intresse för skatterätten kom främst genom 
en praktik hos PwC under studietiden. Det var en 
aha-upplevelse att få inblick i hur rådgivare kan 
tillämpa den teoretiska och komplexa skatterätten i 
praktiken, framför allt i företagsförvärv. Kombinationen 
av analytiskt tänkande, pedagogiskt framförande och 
affärsmässighet tilltalade mig.

Varför är du medlem i FAR?
– Arbetar man i revisions- och rådgivningsbranschen 
så blir det naturligt. Nationella och internationella 

omvärldsfaktorer påverkar vår bransch på flera sätt. 
I den kontexten blir till exempel normgivning och 
opinionsbildning från FAR relevant för skapandet av 
en yrkessed och kvalitet som motsvarar marknadens 
behov.

Vad betyder auktorisationen för dig?
– Att arbeta på en "Big-4 byrå" ger i sig ett mycket 
starkt varumärke och internationellt erkännande. 
Auktorisationen ger ytterligare trovärdighet och 
trygghet vilket sänder rätt signaler till marknaden i en 
värld som kräver integritet och kompetens. Det är en 
naturlig kvalitetsstämpel för branschen, och därmed 
även för mig. Min arbetsgivare har också en policy där 
auktorisation krävs för att komma vidare i karriären.

Mona Johansson
Auktoriserad lönekonsult och auktoriserad 
redovisningskonsult, Deloitte Åre.

Du är medlem igen sedan våren 
2017. Vad hoppas du få ut av 
medlemskapet?
– Att få stöd, support, bra utbildningar 
och alltid de senaste nyheterna inom 
branschen.

Efterfrågan på lönekonsulter är stor, hur 
skulle du sälja in yrket till dagens unga?
– Det är utmanande, ansvarsfullt, och 
utvecklande. Det gäller att hela tiden 
uppdatera sig om vad som händer inom 
branschen. Statusen på yrket har höjts 
och kommer att höjas ännu mer av att 
det går att bli auktoriserad lönekonsult. 
Det finns också en möjlighet att göra 
karriär och byta inriktning mot HR.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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Medlem /

FAR:s olika 
 medlemskap

Medlemsförmåner Medlemsförmåner Medlemsförmåner

FAR Online till rabatterat pris FAR Online till rabatterat pris Tillgång till FAR Online

Nyhetsbrev 2 gånger per månad Nyhetsbrev 2 gånger per månad Nyhetsbrev 4 gånger per år

FAR:s mallar och verktyg FAR:s mallar och verktyg Tidningen Balans, digitalt

Tidningen Balans Tidningen Balans, digitalt Tidningen Resultat, rabatterat pris

Tidningen Resultat Tidningen Resultat, digitalt Rabatt på FAR:s egna böcker

Rabatt på litteratur Rabatt på FAR:s egna böcker Karriärrådgivning

Rabatt på utbildningar Rabatt på utvalda utbildningar 

Medlemspris på FAR:s lokala dagar Medlemspris på FAR:s lokala dagar

Medlemsrådgivning Medlemsrådgivning (mot tillägg)

Medlemsvolymen digitalt Karriärrådgivning

Reko till redovisnings- och lönekonsulter

Samarbetspartners (försäkring, Verified, 
Bisnod Kredit m.m.)

Rösträtt på årsstämman

Ordinarie medlem
Den som är kvalificerad (auktoriserad 
eller godkänd) revisor,  auktoriserad 

redovisningskonsult, auktoriserad löne-
konsult, auktoriserad skatterådgivare 

eller specialist kan bli ordinarie medlem 
i FAR. Det är en kvalitetsstämpel att 

vara medlem, bland annat därför att det 
ställs ett antal krav för att bli invald.

Basmedlem
Den som är anställd på en revisions- 
eller redovisningsbyrå, men inte är 

auktoriserad eller uppfyller kraven för 
ordinarie medlemskap, kan bli bas-
medlem. På arbetsplatsen ska det 

finnas minst en ordinarie  
FAR-medlem.

Studentmedlem
Den som studerar vid universitet,  

högskola eller yrkeshögskola  
kan bli studentmedlem.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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/ Medlem

Helene Lindbäck
Basmedlem, revisor och redovisnings
konsult, Klara Siffror AB Västerås. 

Varför valde du att bli medlem i FAR?
– När jag började på mitt nuvarande 
jobb på Klara Siffror i Västerås tyckte 
vi att jag borde vara medlem i FAR.

Vad förväntar du dig av ditt 
medlemskap?
– Att få ta del av FAR:s förmåner och 
nyheter. Jag planerar även att delta på 
en av FAR:s utbildningsveckor.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Bredden, jag trivs med att jag får 
arbeta med allt från löpande bokföring 
till bokslut och revision.

Nya auktorisationer
Antal personer som auktoriserat sig inom respektive medlemskategori

Utbildning medlemmar

FAR:s 5 101 medlemmar

Ordinarie medlemmar 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Totalt antal  ordinarie 
 medlemmar som 
 utbildat sig hos FAR

2 286 2 123 1 985

    1 157 1 102 1 058

    1 129 1 021 927

Lönekonsulter 8 18 23

Redovisningskonsulter 784 790 803

Revisorer 1 448 1 263 1 110

Specialister 46 52 49

Basmedlemmar 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Totalt antal bas-
medlemmar som 
 utbildat sig hos FAR

– – 55

              – – 42

              – – 13

Basmedlemskapet  lanserades i maj 2018, därför finns ingen data för föregånde 
räkenskapsår.

Antalet medlemmar som utbildat sig hos FAR under räkenskapsåret 2018/2019. 
Flertalet av dessa medlemmar har gått fler än en utbildning hos FAR under 
samma period.

Ordinarie medlemmarnas vidareutbildningskrav på 120 timmar per treårsperiod 
följs upp via kvalitets kontrollen. 

Revisor Redovisningskonsult Lönekonsult Specialist Basmedlem Studentmedlem

988 
Kvinnor

1 897 
Män

1 207 
Kvinnor

358 
Män

70 
Kvinnor

2 
Män

168 
Kvinnor

266 
Män

84 
Kvinnor

30 
Män

22 
Kvinnor

9 
Män

53 under 30 år 35 under 30 år 11 under 30 år 0 under 30 år 29 under 30 år 5 under 30 år

1 464 30–50 år 792 30–50 år 40 30–50 år 258 30–50 år 56 30–50 år 24 30–50 år

1 368 över 50 år 738 över 50 år 21 över 50 år 176 över 50 år 29 över 50 år 2 över 50 år

2 885 totalt 1 565 totalt 72 totalt 434 totalt 114 totalt 31 totalt

Reza Seif
Studentmedlem i FAR, KYHutbildningen 
Redovisningskonsult i Eskilstuna.

Hur kommer det sig att du ville bli 
student medlem i FAR?
– Mitt mål är att bli auktoriserad revisor 
så jag tänkte att jag skulle vara med i 
FAR redan nu. På det sättet får jag kon-
takt med andra och uppdaterar mig om 
kurser och olika digitala system.

Vad förväntar du dig av 
studentmedlemskapet?
– Jag behöver några års erfarenhet i 
branschen för att sedan skriva examen 
och bli auktoriserad revisor. Jag ser fram 
emot att uppdatera mig kring vad jag 
behöver fram till dess.

Redovisnings- 
konsulter

Lönekonsulter Skatterådgivare

74

103

24
17

47

26

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19
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2 342 frågor till FAR:s 
medlemsrådgivning 
GDPR var årets i särklass hetaste område för FAR:s 
medlemsrådgivning. Frågor om revisions berättelsens 
utformning och tillämpning av svensk standard för 
 redo visnings- och lönetjänster (Reko) var det också 
många medlemmar som ville ha hjälp med. Totalt gav 
medlemsrådgivningen 2 342 råd under året.

MEDLEMMAR SOM STÖTER på kniviga frågor i sin 
yrkes vardag har möjlighet att ställa frågor till FAR:s 
medlemsrådgivning. Servicen är kostnadsfri för ordi-
narie medlemmar och frågorna kan gälla redovisning, 
revision, juridik och Reko, men även yrkesrollen. Ett 
undantag är skattefrågor, som inte omfattas av råd-
givningen.

– Vi fungerar som ett stöd och bollplank för våra 
medlemmar i det vardagliga arbetet, säger Johanna 
Svensson, auktoriserad revisor och rådgivare på FAR.

Under året mottog medlemsrådgivningen totalt 
2 342 frågor, vilket är en liten ökning jämfört med fö-
regående år. Ett ämne som stack ut var den nya data-
skyddsförordningen, GDPR. Lagen började tillämpas 
25 maj 2018 och många medlemmar hade frågor om 
hur det påverkade deras verksamheter. Flera av frå-
gorna om GDPR rörde uppdragsbreven som hade 
uppdaterats med nya avsnitt, beroende på om det var 
fråga om personuppgiftsbiträde eller personuppgifts-
ansvarig. 

En vanligt förekommande fråga från revisorer 
var hur revisionsberättelsen ska utformas när det 

uppdagats väsentliga felaktigheter som ska rappor-
teras. Många ville också ha hjälp med att reda ut 
frågeställningar om förbjudna lån och hur sena årsre-
dovisningar ska hanteras. Bland redovisningsfrågorna 
hörde frågor om tillämpningen av K2 och K3 samt 
redovisning av kapitalförsäkringar till några av de 
 vanligaste.

Frågorna skickas in till medlemsrådgivningen via 
ett formulär på far.se och sedan kontaktar rådgivaren 
den som har ställt frågan. Det ger rådgivaren möjlig-
het att skapa sig en bild av problemet och förbereda 
ett svar innan han eller hon kontaktar medlemmen. 

– Vi har märkt att många medlemmar uppskattar 
att de får möjlighet att diskutera frågeställningen med 
oss och kan också ställa följdfrågor, säger Johanna 
Svensson.

En del frågor bedöms som så viktiga att med-
lemsrådgivningen tar dem vidare. Till exempel kan 
det resultera i artiklar i FAR:s tidning Balans eller i 
att  frågan tas upp i någon av FAR:s policygrupper. / 

FAR:s medlemsrådgivning:

Medlem /

FAR:s medlems- 
rådgivning:
Återkoppling
Målet är att återkoppla 
inom ett par dagar. 
Under helgdagar, 
semestrar och vissa 
perioder kan svarstiden 
dock bli längre.

Ärendeformulär
Frågor ställs via ett sär-
skilt ärendeformulär som 
finns på far.se under 
Medlemssidorna/Mina 
sidor. På samma sida 
finns även hänvisning 
till mer information om 
FAR:s medlemsrådgiv-
ning. Ärendeformuläret 
nås även via startsidan.

Rådgivarna
Totalt arbetade sex 
personer med medlems-
rådgivning på FAR. Från 
1 januari 2019 är det 
fem personer. 

A
nt

al
 ä

re
nd

en

2 325 2 342

18/1917/18

2 133

16/17

Birgitta Åhlander, en av FAR:s medlemsrådgivare.  
Foto: Christian Gustavsson
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FAR kompetens-
utvecklar ekonomi- 
Sverige

FAR FYLLER EN viktig funktion i näringsliv och sam-
hälle genom att tillhandahålla kunskap och utveckling 
för såväl de egna medlemmarna som för ekonomi- 
Sverige i stort. 

Utbildning
FAR erbjuder relevanta och högkvalitativa utbild-
ningar såväl för de olika medlemskategorierna som 
för andra ekonomer i näringslivet. Verksamhetens 
kärna är alltjämt klassrumsbaserad utbildning men 
både utbud och omsättning i online-utbildningarna 
växer kraftigt. 

FAR:s kurser för revisorer och redovisningskonsul-
ter utgörs av både grundutbildning för de som ska bli 
auktoriserade och vidareutbildning för de som redan 
är auktoriserade. Efterfrågan på FAR:s grundutbild-
ningar, kunskapstest för revisorsassistenter och för-
beredelsekurs inför att genomföra provet för att bli 
auktoriserad har ökat under året. Andelen utanför 
medlemskretsen utgör fortfarande en väsentlig del 
av det totala antalet deltagare och utbudet mot mål-
gruppen växer.

Under verksamhetsåret 2018/2019 erbjöd FAR 
närmare 300 utbildningstillfällen ledda av totalt sett 
159  lärare. Sammantaget utbildade FAR närmare 
12 000 deltagare och de totala intäkterna uppgick till 
70 (67) miljoner kronor.

Under 2018/2019 genomfördes ett antal nya  
Iärarledda utbildningar, som exempelvis Handlings-
plan för byråledare, Förvaltningsrevision och Praktisk 
revision. Utbudet av onlinekurser ökade med sju nya 
titlar och elva nyhetswebbinarier genomfördes.

FAR har lång erfarenhet av utbildningar inom redo-
visning och revision, med det gedigna kunnandet 
som bas sker en successiv utveckling för att bredda 
utbildningserbjudandet till fler målgrupper. I  dag 
erbjuder FAR även utbildningar för jurister och råd-
givare liksom en allt bredare palett för ekonomer verk-
samma i företag och organisationer.

Informationstjänster och litteratur
FAR:s digitala informationstjänst FAR Online 
genom gick under räkenskapsåret en större över-
syn med fokus på ökad tillgänglighet och förenklad 
 användbarhet. Omstöpningen har varit framgångsrik 
och  användandet av tjänsten har mer än fördubblats 
under andra halvan av räkenskapsåret jämfört med 
motsvarande period föregående år.

FAR Online har en stark position hos FAR:s med-
lemsföretag, och har även vunnit allt fler användare 
även utanför denna krets – särskilt det senaste året. 
Totalt var antalet betalande användare vid räken-
skapsåret slut cirka 10 000.

FAR:s utgivning av tryckt litteratur är en succes-
sivt minskande del av verksamheten allteftersom fler 
och fler går över till att använda FAR Online. FAR ger 
dock alltjämt ut ett tiotal regelsamlingar per år inom 
specifika ekonomiområden som redovisning, revision, 
skatt, bank- och försäkringsverksamhet med mera. 
Utöver utgivningen av regelsamlingar har FAR även 
ett antal handböcker inom bland annat beskattning 
och revision. /

FAR har en av Sveriges största utbildningsverksam heter 
för ekonomer med cirka 300 utbildningstillfällen. FAR 
har även den ledande tjänsten för tillgång till regler och 
 hand ledning inom ekonomiområdet: FAR Online.

/ KompetensÅrs- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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Utbildningar

2018–2019 2018–20192017–2018 2017–20182016–2017 2016–2017

21 556

612
251 *

1 130

8 312

1 631

9 962

17 664

851

12 163

1 166

Samarbeten Antal användare**

1 769 online  
egen produktion

36 online  
egen produktion

534 deltagare  
produktion med 
 sam arbetspartners

34 produktioner  
med samarbetspartners

Egen produktion Antal företag

2017–2018

2017–2018

6 695 lärarledda 
egen produktion

216 lärarledda 
egen produktion

Kompetens /

Deltagare

39 online  
egen produktion

40 produktioner  
med samarbetspartners

2018–2019

215 lärarledda 
egen produktion

294
utbildnings-

tillfällen

4 008 online  
egen produktion

654 deltagare  
produktion med 
 samarbetspartners

2018–2019

6 759 lärarledda 
egen produktion

11 421
deltagare  

totalt

286
utbildnings-

tillfällen

8 998
deltagare  

totalt

37 online  
egen produktion

30 produktioner  
med samarbetspartners

2016–2017

211 lärarledda 
egen produktion

278
utbildnings-

tillfällen

2 605 online 
egen produktion

365 deltagare  
produktion med 
 samarbetspartners

2016–2017

7 753 lärarledda 
egen produktion

10 723
deltagare  

totalt

Antal sålda böcker FAR Online-licenser

*Data ej tillgänglig **Exklusive universitetslicenser

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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Ökat affärsfokus 
med Kompetens

2018/2019 var året då de digitala utbildningarna fick 
genomslag på allvar. Antalet utbildningspaket online 
dubblerades och det totala antalet deltagare digitalt 
var 4 008. FAR Online används av allt fler och bland 
icke FAR-medlemmar ökade omsättningen med runt 
50 procent. 

UNDER ÅRET GJORDES en intern omorganisation där 
verksamheten inom utbildning, förlag, kundservice 
och säljavdelningen bildade ett verksamhetsområde: 
Kompetens. Syftet var att skapa en enhet med ett 
tydligt kommersiellt fokus, med gemensam planering 
och prioritering. 

– Med gemensamma resurser har vi ännu bättre 
förutsättningar att leverera bra utbildningar, säger 
Robert Wennberg, chef för Kompetens sedan 3 dec-  
ember 2018, då den nya organisationen trädde  
i kraft.

Efterfrågan på digitala utbildningsalternativ ökade 
under räkenskapsåret. Bland annat ökade antalet 
sålda utbildningspaket online med 100 procent, från 
100 till omkring 200 paket. Under året genomfördes 
dessutom de första klassrumsutbildningarna med 
distansdeltagare. Tidigare har det endast varit möjligt 
att delta på distans på de större utbildningsdagarna.

– Det ger oss möjlighet att nå många fler delta-
gare i olika delar av landet och här ser vi en stor po-
tential, säger Robert Wennberg.

Då även kursmaterialet finns digitalt och littera-
turen finns i den digitala tjänsten FAR Online, med 
möjlighet att göra anteckningar, har deltagarna nu 
förutsättningar att vara helt digitala. 

Det har också märkts en stor efterfrågan på 
grundutbildning inom revision och det är många som 
har gått FAR:s förberedelsekurs inför revisorsprovet.

– Det är bra att många förstår att det är viktigt att 
förbereda sig ordentligt inför provet. Här ser vi en 
koppling till de nya lärandemålen som stöds genom 
de utbildningar vi erbjuder, säger Robert Wennberg.

En stor affär under året var avtalet med Aspia om 
att FAR blir totalleverantör av utbildningar. Det hand-
lar både om företagsinterna utbildningar och öppna 
utbildningar samt om utbildningspaket online.

FAR ONLINE HAR UNDER året blivit en infor mations-
källa för allt fler och under räkenskapsåret drevs 
två stora projekt i hamn. Det ena gäller Sanoma 
Utbildnings Rättsserie, som sedan juli 2018 finns i 
FAR Online. Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt har 
funnits i verktyget sedan 2017, men nu finns alltså 
även de övriga fyra delarna: Arbetsrätt, Lön, Moms 
och Skatt. 

– Även om Redovisa Rätt är den i särklass mest 
använda delen ser vi att även de andra delarna får 
mycket trafik, och det är kul att kunna erbjuda FAR:s 
lönekonsulter något som riktar sig specifikt till dem, 
säger David Nylund, chef för förlagsverksamheten på 
FAR.

Det andra stora projektet är en teknisk och de-
signmässig omgörning som lanserades 1  oktober. 
Användarvänlighet är hela tiden i centrum och 
många upplever att FAR Online har blivit mer person-
ligt anpassad och lättare att använda. 

Ett delmål under året har varit att få fler företags-
ekonomer som inte jobbar på revisionsbyråer att an-
vända FAR Online. 

– Där har vi haft en stadig tillväxt, med en ökning 
av omsättningen bland icke FAR-medlemmar på nära 
50 procent. Och vi bedömer att tillväxtpotentialen 
utanför medlemskretsen är fortsatt god, säger David 
Nylund. /

/ Kompetens

Robert Wennberg
chef för Kompetens

David Nylund
chef för förlags-
verksamheten på FAR
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Kompetens /

460 leverantörer  under 
 räken skapsåret

FAR:S LEVERANTÖRER ÄR viktiga för verksamhetens olika 
delar. För utbildningsverksamheten är lärarna av yttersta 
vikt och under räkenskapsåret anlitades totalt 159 lärare. 
Även hotell och konferensarrangörer samt resebyråer som 
tillhandahåller resor och boende i Sverige och utomlands 
är av stor betydelse. FAR:s onlineutbildningar produceras 
av Bombab och en del utbildningar genomförs i samarbete 
med Roda utbildning, Xpectum och Learnesy. 

Arkitektkopia som extern distributör är betydelsefull 
för hela FAR:s verksamhet. Headlight och Solid Park är 
centrala för IT-sidan, men även för förlaget där de digitala 
tjänsterna utgör huvuddelen av förlagets omsättning. Ett 

samarbete med Sanoma Utbildning och Skattenytt finns 
för att kunna erbjuda material i verktyget FAR Online. För 
förlagsverksamheten och tidningarna är även tryckerierna 
bland de viktigaste leverantörerna och här är CPI i Tyskland 
och Forssa Print i Finland de största.

Audio/videoutrustning, skrivare och kopiatorer leasas 
av Ricoh. 

För alla ordinarie medlemmar erbjuds möjlighet att 
teckna ett flertal försäkringar, bland annat ansvarsför-
säkring, genom FAR. Detta sker i samarbete med Willis 
Towers Watson. /

FAR:s  leverantörskedja

Kompetens /

FAR:s generalsekreterare Karin Apelman hälsar  välkommen till 
en av FAR:s olika utbildnings dagar för controllers. 
Fotograf: Felicia Yllenius
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Intressent-
dialog 
FAR SKA TILLVARATA medlemmarnas allmänna yrkesintressen 
genom att leda utvecklingen av professionella och regulatoriska 
frågor, i syfte att bidra till branschens affärsmässiga förutsätt-
ningar samt skapa värde och förtroende inom näringsliv och 
samhälle.

FAR:s medlemmars behov och förväntningar ligger till grund 
för planeringen av FAR:s verksamhet, från påverkansarbete och 
remissvar till utbildningar och litteratur. En kontinuerlig dialog 
med FAR:s medlemmar är helt avgörande.

Under räkenskapsåret 2016/2017 utförde FAR en fördjupad 
intressentdialog för att identifiera relevanta hållbarhetsområden 
för FAR. För att kunna genomföra den dialogen identifierades 
flera relevanta intressenter. 

FAR:s prioriterade intressenter är medlemmar och med-
arbetare och intressentdialogen har fokuserats till dessa.

FAR:s identifierade intressentgrupper
Medlemmar och medlemsbyråer 
(prioriterad intressent)

Medarbetare  
(prioriterad intressent)

Beslutsfattare och självregleringsorgan  
FAR svarar årligen på ett stort antal remisser och har 
en dialog med många självregleringsorgan.

Kunder utanför medlemskretsen inom  näringslivet 
Ett stort antal av FAR:s kunder ligger utanför 
medlems kretsen, exempelvis företagsekonomer 
och controllers.

Akademin, studenter och gymnasieelever 
Som branschorganisation är det viktigt att FAR 
marknads för branschen. FAR ska påverka studenter 
att vilja välja en karriär inom branschen och akademin 
att modernisera och utveckla undervisningen.

Media 
Media är en viktig samhällsgranskare och här förs 
ofta både positivt och negativt fram om branschen 
som FAR måste ta ställning till. FAR använder även 
media som en kommunikationskanal mot allmänheten, 
genom exempelvis debattinlägg.

Allmänheten 
Allmänheten är samhället och opinionen. Allmänheten 
kan i framtiden bli medlemmar, med arbetare, besluts-
fattare, kunder, studenter eller media, och deras 
åsikter är viktiga för FAR.

16 relevanta hållbarhetsområden

I ETT FÖRSTA led fick medlemmar och medarbetare generellt 
 definiera vad hållbarhet är för branschen och vilka hållbarhets-
frågor som var de mest relevanta. I denna dialog identifierades 
följande 16 områden som relevanta för FAR:s verksamhet.

 / Ekonomisk prestation och resultat

 / Indirekt ekonomisk påverkan

 / Utsläpp och avfall

 / Generell miljöpåverkan

 / Anställning och arbetsvillkor

 / Vidareutbildning

 / Mångfald

 / Jämställdhet

 / Icke-diskriminering

 / Föreningsfrihet och kollektivavtal

 / Antikorruption

 / Regelefterlevnad

 / Marknadsföring

 / Klientsekretess och konsumentintegritet

 / Berörda intressenters delaktighet

 / Opinion och samhälle

Fördjupad intressent dialog

DÄREFTER GJORDES EN fördjupad intressentdialog med utvalda 
grupper, jämnt spridda över FAR:s medlemskategorier. Här 
identi fierades antikorruption, opinion och samhälle, regelefter-
levnad, jämställdhet och vidareutbildning som de mest relevanta 
hållbarhetsområdena för FAR.

Under våren 2019 fick FAR:s ambassadörer, en mindre 
grupp som representerar FAR:s medlemmar, återigen se över 
de hållbarhetsområden som identifierats för branschen och 
 prioritera dessa. Resultatet från detta visar på att den fördjupade 
intressent dialogen från 2016/2017 fortfarande är relevant. 

/ HållbarhetÅrs- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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FAR:s påverkan på samhället
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 påverkan

Dessa har FAR valt att slå 
 samman under namnet  
Opinion och samhälle

UTIFRÅN FAR:S EGNA prioriterade områden och den 
input FAR fått från dialogerna med externa och 
 interna intressenter bestämdes att följande områden 
ska  om fattas av hållbarhetsredovisningen:

 / Antikorruption
 / Utbildning
 / Jämställdhet
 / Miljö
 / Opinion och samhälle – Indirekt ekonomisk 

påverkan

I bedömningen valde FAR att lägga till miljö och in-
direkt ekonomisk påverkan trots att dessa om råden 
inte prioriterades högst av intressenterna. FAR gjorde 
bedömningen att indirekt ekonomisk påverkan är 
en stor del av verksamheten då organisationen är 
remiss instans i många ekonomiska frågor. Internt 
har FAR valt att jobba med miljöfrågor. Även om FAR 
inte bedriver utsläppstyngd verksamhet redovisas de 
koldioxidutsläpp som FAR ger upphov till. Under året 
som gått har FAR:s väsentlighetsanalys fortsatt visat 
sig vara aktuell. 

FAR har fokus på medlemsnytta i allt som görs. 
Därför var medlemsnytta och områden som är viktiga 
för medlemmarna utgångspunkten vid val av ämnen 
att rapportera. Frågorna ”Vad gör FAR?” och ”Varför 
görs det?” var avgörande för att avgränsa innehållet 
i rapporten.  

FAR:s hållbarhetsredovisning omfattar de om- 
råden där FAR och FAR:s prioriterade intressenter 
anser sig ha störst påverkan. Vid upprättandet har 
GRI:s principer tillämpats för att definiera rapportens 
innehåll. Intressentdialogen har haft stor inverkan på 

rapportens innehåll och har därför endast inkluderat 
det som ansetts vara väsentlig hållbarhetsinformation 
samt ett försök till att ge en helhetsbild av verksam-
hetens påverkan. 

Tyngdpunkten i rapporten är ekonomiska aspekter. 
Området mänskliga rättigheter är begränsat, där emot 
rapporteras inom området jämställdhet. FAR:s policy 
för inköp och upphandling ställer ett flertal krav på 
både mänskliga rättigheter och miljö. Rutiner som 
 inkluderar en checklista för att arbeta mer  aktivt med 
inköps- och upphandlingspolicy påbörjades under 
 räkenskapsåret. Checklistan beräknas vara klar under 
2019 och ska då användas som rutin vid inköp. FAR 
ville också se över sin leverantörskedja mer ingående 
under detta räkenskapsår, projektet har påbörjats 
och kommer att fortsätta under kommande räken-
skapsår. /

Vad FAR rapporterar 
– väsentlig hetsanalys

Som branschorganisation med stort fokus på opinionsbildning är 
det viktigt att ha en tät kontakt med aktörer inom näringsliv och 
samhälle. Därför för FAR en löpande dialog med myndigheter 
som Revisorsinspektionen, Skatteverket och Finansinspektionen, 
men också näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv och 
Företagarna. Dessutom har FAR flera internationella samarbeten 

och är medlem i International Federation of Accountants (IFAC), 
Accountancy Europe (ACE) och Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF). Dialog med fackförbund och arbetsgivarorganisationer sker 
också löpande. FAR svarar årligen på ett stort antal remisser. 

Hållbar hetsfrågor uppkommer löpande, bland annat kring hur 
 branschen arbetar med skatt och antikorruption. /

Löpande intressent dialog och sam arbeten

Hållbarhet / Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019
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Antikorruption

/ Hållbarhet

KORRUPTIONSFRÅGAN ÄR EN fråga som är viktig för hela  bransch- 
 en och som sträcker sig långt utanför FAR:s verksamhet. I den 
intressent dialog som FAR har genomfört har frågan om antikorrup-
tion också lyfts som den mest väsentliga hållbarhetsfrågan. 

FAR har sedan ett antal år ett nära samarbete med Institutet Mot 
Mutor (IMM) vad gäller opinionsbildning. Genom att vara medlem i 
IMM och delta i kampanjen Tillsammans mot korruption sker FAR:s 
största påverkan gällande antikorruption genom opinions bildning 
och engagemang. 

FAR har en antikorruptionspolicy som uppdateras och fastställs 
av FAR:s styrelse. Policyn gäller alla medarbetare och medlemmar 
när de verkar på uppdrag av FAR likaväl som andra som verkar på 
 uppdrag av FAR. Genom att utbilda de som omfattas av policyn och 
genom uppföljning av efterlevnaden sker vår interna påverkan som 
ett sätt att minimera riskerna för korruption inom organisationen. 

FAR MÄTER OCH REDOVISAR antalet medarbetare som genomgått 
utbildning inom ämnet; arbete mot korruption och mutor. Under 
våren 2019 har 34 av FAR:s 49 medarbetare deltagit vid ett sådant 

utbildningstillfälle där även IMM:s Kod om gåvor, belöningar och 
andra förmåner i näringslivet ingick. 

De med arbetare som inte kunde närvara kommer att ha tillgång 
till en in spelad version av utbildningen och genomföra denna under 
kommande räkenskapsår. All personal har fått information om FAR:s 
 policy gällande antikorruption samt rutin för  rapportering av miss-
tänkt muta eller korruption. 

Alla FAR-aktiva, det vill säga medlemmar som är engagerade 
i sektioner, specialist- eller policy grupper, kvalitetskontrollanter 
och internationella representanter samt styrelsemedlemmar, har 
 erbjudits att delta vid ett digitalt utbildningstillfälle om FAR:s anti-
korruptionsarbete under 2017. 

VID MÖJLIG OTILLÅTEN förmån, korruption eller muta ska med-
arbetare eller FAR-aktiva rapportera till närmsta chef/ansvarig, vil-
ket framgår av policyn. FAR:s VD och chefsjurist har tillsammans 
yttersta ansvaret för antikorruptionsarbetet och ska årligen följa upp 
och utvärdera arbetet. /

VID FN:S TOPPMÖTE 25 september 2015 antog värl-
dens stats- och regeringschefer 17 globala mål och 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder 
har åtagit sig att från och med 1 januari 2016 fram 
till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 
framtid.

I samband med att FAR genomförde en väsentlig-
hetsanalys år 2016/2017 hölls två workshops inom 

företaget, en med alla medarbetare och en med bo-
lagets styrelse, för att uppmärksamma FN:s globala 
mål för hållbar utveckling. Här identifierades vilka mål 
som är viktigast för FAR. Sett till de områden FAR har 
valt att rapportera kring stämmer dessa mycket väl 
mot de mål som tidigare identifierats. Redovisningen 
innehåller information om FAR:s arbete rörande målen  
4, 5, 8, 13, 16 och 17. /

FAR:s viktigaste 
globala mål 
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Opinion och  samhälle

Miljö

Hållbarhet /

FAR ÄR MED och påverkar utformningen av lagstift-
ning och annan reglering som inverkar på områden 
som förtroende, ansvar, hållbarhet och effektivitet i 
näringsliv och samhälle. Det sker bland annat genom 
opinionsbildning och att besvara remisser. FAR sam-
verkar när så är lämpligt med andra organisationer 
i opinionsbildningen. FAR arbetar proaktivt med att 
utveckla den goda yrkesseden och annan relevant 
normgivning. Detta är fundamentalt för att medlem-
marna ska kunna utföra ett professionellt och hög-
kvalitativt arbete som motsvarar marknadens behov. 
FAR medverkar även aktivt i det omfattande inter-
nationella utvecklingsarbetet då medlemmarna i hög 
grad påverkas av den globala regelutvecklingen. 

FAR verkar i en bransch som är hårt reglerad och 
ges ofta möjlighet att svara på remisser rörande lag-
stiftning och annan normgivning inom en lång rad 
områden. FAR svarar främst på remisser som på -
verkar medlemmarnas professionella verksamhet. 
Det kan även röra sig om frågor av stor betydelse 
för näringsliv och samhälle eller som av andra skäl 
ligger inom FAR:s vision och uppdrag. Ibland kom-
pletteras ett remissvar med pressmeddelande eller 

debatt artikel. Under året har FAR bland annat yttrat 
sig om Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt 
regelverk på skatteområdet SOU 2018:9.1 Ungefär 
en tredjedel av remisserna är internationella och kom-
mer från exempelvis EU, IFAC och IASB.

Remisser kan antingen besvaras av FAR:s sty-
relse, policy- eller specialistgrupper eller av FAR:s 
sekretariat. Beslut om vilka remisser som FAR ska 
besvara och vem som ska besvara dem fattas av ge-
neralsekreteraren, som också granskar alla svar. Alla 
remissvar som lämnas publiceras även på far.se.

FAR genomför kvalitetskontroller av revisorer, 
redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatte-
rådgivare. Detta görs för att säkerställa att FAR:s 
medlemmar håller en hög kvalitet och följer de yrkes-
etiska  reglerna. Därmed medverkar FAR till att bran-
schen levererar tjänster med hög kvalitet och god etik 
i tjänsterna till uppdragsgivare. Under året har även 
riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade löne-
konsulter tagits fram. Antal kvalitetskontroller som 
genomförts under året och hur en kvalitetskontroll går 
till beskrivs på sidan 6–7. /

FAR:S MEDLEMMAR ÄR verksamma på byråer i hela 
Sverige, men FAR:s huvudsakliga verksamhet be-
drivs i Stockholm. Därför reser både medarbetare 
och medlemmar som verkar på uppdrag av organisa-
tionen relativt ofta. Under räkenskapsåret 2018/2019 
har fem medarbetare pendlat med flyg. Sedan års-
skiftet är det fyra medarbetare. FAR håller även ett 
fåtal utbildningar utomlands, till vilka deltagarna flyger. 

Även om resorna som FAR:s arbete ger upphov till 
främst sker inrikes, är bedömningen att det är genom 
koldioxidutsläppen FAR:s största miljöpåverkan sker 
och att de därför bör inkluderas i rapporteringen. 

FAR har en miljöpolicy med tillhörande handlings-
plan med målet att ha så liten miljöpåverkan som 
möjligt. I FAR:s resepolicy fastslås att miljöhänsyn ska 
tas vid bokning av resor. I inköps- och upphandlings-
policyn ställs krav på miljöhänsyn vid större inköp och 
upphandlingar, till exempel har FAR som målsättning 
att alla trycksaker ska tryckas på miljömärkt papper. 

FAR:s verksamhet är inte tungt miljöpåverkande, 
men ambitionen är att årligen mäta och redovisa 
klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp som re-
sandet i Sverige och utomlands gett upphov till. 
Medarbetare, medlemmar och föreläsare som reser 
på uppdrag av FAR ska boka sina resor via FAR:s 

researrangörer. Det händer dock att resor bokas 
med andra researrangörer vilket gör att de utsläpp 
som FAR gett upphov till är något högre än de som 
redovisas. I maj 2018 fick föreläsare och FAR-aktiva 
en uppmaning om att följa FAR:s bokningsrutiner och 
FAR:s resepolicy. Detta innebär att fler resor och ut-
släpp har kunnat mätas vilket bidrar till ett ökat redo-
visat koldioxidutsläpp. 

FAR saknar koldioxidutsläpp för en pendlare som 
slutat sin anställning vid årsskiftet samt en pendlare 
som rest med Sparrow Air mellan maj och augusti 
2018. Utsläppssiffror är hämtade från SAS, BRA flyg, 
FCM Travel Solutions, JB Travel samt med hjälp av 
ICAO Carbon Emissions Calculator. Från Sparrow Air 
har ingen data erhållits då bolaget gått i konkurs. 

Utsläppen för pendlare har ökat sedan föregående 
räkenskapsår. Det beror på att under en period har 
fem medarbetare pendlat jämfört med fyra för samma 
period föregående år. FAR saknade även utsläppssiff-
ror för två av fyra pendlare 2017/2018. 

När så behövs tar FAR hänsyn till försiktighetsprin-
cipen om det finns risk för miljöskador. FAR bedriver 
dock en verksamhet med tämligen liten miljöpåverkan, 
varför principen ännu inte aktualiserats. /

behandlade remisser 
varav 30 besvarade 
under räkenskapsåret 
2018/2019

2017/2018  
66 behandlade remisser 
varav 46 besvarade.

52

Koldioxidutsläpp 
2018/2019

Koldioxidutsläpp 
2017/2018:  
91 ton

ton CO2
102
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/ Hållbarhet

Utbildning
FÖR SAMTLIGA FAR-MEDLEMMAR finns vidareutbildningskrav efter-
som de förväntas hålla en hög kompetensnivå inom sina respektive 
expertområden. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar 
per treårsperiod, varav hälften av timmarna ska vara verifierbara. 
Vidareutbildningstimmarna säkerställs via kvalitetskontrollen och det 
är medlemmens ansvar att verifiera planerad och faktiskt genomförd 
utbildning. En del av FAR:s uppdrag är att tillgodose medlemmar-
nas behov av kompetensutveckling, vilket främst sker genom FAR:s 
utbildningsverksamhet. FAR:s medlemmar genomför inte hela sin vi-
dareutbildning i FAR:s regi. På sidan 12 redovisas antalet medlem-
mar som utbildat sig hos FAR under räkenskapsåret 2018/2019. 

För att utveckla kompetensen internt på FAR är målet att samt-
liga medarbetare årligen ska genomföra minst 40 utbildnings-
timmar. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att 
nå målen för kompetensutveckling, varför utbildningsbehov samt 
genomförd utbildning ska följas upp årligen vid med arbetarsamtal. 
Rapporteringen visar det antal timmar FAR:s medarbetare genom-
gått kompetensutveckling. FAR:s påverkan på området utbildning 
sker genom vidareutbildningskrav på medlemmarna men också 

genom FAR:s samlade utbildningsverksamhet samt genom 
kompetens utvecklingsmål för medarbetarna på FAR.

Medarbetare
Medarbetarnas utbildningstimmar omfattar både FAR:s egna utbild-
ningar och externa utbildningar. Som utbildning räknas bland annat 
seminarier, nätverksträffar och längre utbildningar, digitala eller lä-
rarledda. Även icke verifierbar utbildning får räknas i enlighet med 
reglerna för medlemmar. Rutinen att rapportera utbildningstimmar 
internt infördes i maj 2016. Förmodligen har inte alla utbildnings-
timmar rapporterats in. Redovisningen omfattar de timmar som rap-
porterats och som framgår har målen inte uppnåtts. FAR har fortsatt 
fokus på att säkerställa rutinen så att kompetensen inom verksam-
heten hålls på en uppdaterad och hög nivå. /

Utbildningstimmar 
FAR:s anställda

Medarbetare

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Antal genomförda 
utbildningstimmar

946,5 1166 765

Genomsnitt alla 
medarbetare

17 22,5 15,6

Genomsnitt med-
arbetare (ej chef)

19 20 19,5

Genomsnitt chefer 
samt medarbetare 
i arbets ledande 
ställning

12,5 33 27

Kvinnor 19 26 18

Män 10 11,5 6

49
6 6

 medarbetare

chefer* medarbetare i 
arbets ledande 

ställning**

varav

* Antal chefer avser personer i ledningsgruppen.  
** Delegerat personalansvar.
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Hållbarhet /

Jämställdhet och 
mångfald på FAR
SOM ARBETSGIVARE ARBETAR FAR för jämställdhet utifrån en hand-
lingsplan för jämställdhet och likabehandling. Handlingsplanen ska 
säkerställa att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter inom alla områden. Det finns även en policy för 
jämställdhet och mångfald. Personer ska, oavsett kön, behandlas 
lika både vid intern- och externrekryteringar samt vid befordran. 
Samma princip gäller etnisk och kulturell bakgrund, funktions-
variaton och sexuell läggning. Likabehandling ska råda vid med-
arbetarutveckling, utbildning och annan kompetensutveckling.

All bedömning ska ske utifrån sakliga och könsneutrala skäl som 
har med kompetens och lämplighet att göra. Lönerna på FAR ska 
vara individuella och differentierade. Lönepolicyn ska tillämpas lika 
för alla. Föräldralediga medarbetare ska omfattas av lönerevisionen. 
FAR gör ingen skillnad mellan kvinnor och män i att underlätta, 
stödja och bevilja föräldraledighet. 

Chefer med medarbetaransvar svarar för att företagets mång-
falds- och jämställdhetspolicy efterlevs och HR har det yttersta 

ansvaret. Årliga lönekartläggningar görs av HR med syfte att ana-
lysera och säkerställa att lönesättningen på FAR är fri från diskri-
minering. En årlig kartläggning av risker för diskriminering eller 
icke likabehandling görs av HR där orsakerna till riskerna analyse-
ras och en handlingsplan tas fram. HR ansvarar även för löpande 
 utvärdering och uppföljning.

FAR påverkar genom aktiva ställningstaganden om ökad jäm-
ställdhet och mångfald på FAR. Exempel på detta finns i FAR:s 
handlingsplan för jämställdhet där rekryteringsfirmor uppmanas att i 
uppdrag ta fram bästa kandidat, oavsett kön, ålder eller etnisk bak-
grund. Annonser ska vara könsneutrala och ansökningshandlingar 
ska vara avidentifierade vid urval till intervju. Vid rekrytering där sö-
kande bedöms ha likvärdig kompetens för tjänsten, ska det underre-
presenterade könet erbjudas anställning för ett mer jämställt FAR. /

FAR:s  styrelse FAR:s ledningsgrupp Anställda på FAR*

0 0 17 2 277 4 21
under  
30 år

under  
30 år

under  
30 år

30–50 år 30–50 år 30–50 åröver  
50 år

över  
50 år

över  
50 år

* Siffrorna inkluderar GS/VD

10 kvinnor 5 kvinnor 39 kvinnor

4 män 1 man 10 män

14
 totalt

6
 totalt

49
 totalt
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Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i FAR att översiktligt 
granska FAR:s hållbarhetsredovisning för år 2018. 
Föreningen har definierat hållbarhetsredovisningens 
omfattning på sidorna 18–23 samt sidorna 46 och 
47 i detta dokument.

Styrelsens och företagsledningens 
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och ledningen som har ansvaret för 
att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med 
tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidorna 46–47 i  
hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar 
av ram verket för hållbarhetsredovisning utgivet av 
GRI  (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga 
för hållbarhetsredovisningen, samt av föreningens 
egna framtagna redovisnings- och beräkningsprin-
ciper. Detta ansvar innefattar även den interna kon-
troll som bedöms nödvändig för att upprätta en 
hållbarhets redovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhets-
redovisningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revi
sioner och översiktliga granskningar av historisk finan
siell information. En översiktlig granskning består av 
att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovis-
ningen, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en  betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett all-
sidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 

dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efter-
levnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkes-
utövningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar. Vi är oberoende i förhållande till FAR 
 enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts.

Den uttalade slutsatsen grundad på en översikt-
lig granskning har därför inte den säkerhet som en 
 uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och före-
tagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi 
anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande 
av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår 
granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte 
att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss 
 anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av 
styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 13 juni 2019
Allegretto Revision AB

Anna Wretholm
Auktoriserad revisor

Revisors rapport från över-
siktlig granskning av FAR:s 
hållbarhets redovisning
för FAR, Org.nr 802000-2237
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DEN IDEELLA FÖRENINGEN FAR är branschorganisa-
tionen för revisorer, redovisningskonsulter, skatte-
rådgivare, lönekonsulter och specialister. 

Vision och uppdrag 
FAR:s vision är att vara steget före – när förtroende 
räknas. FAR:s uppdrag (mission) är att hjälpa bran-
schen att göra nytta för näringsliv och samhälle. 
Värdegrunden präglas av ambitionen att skapa för-
troende i näringsliv och samhälle, engagemanget 
för medlemmarnas sak och modet att ompröva och 
göra nytt. 

Vid räkenskapsårets utgång hade FAR 4  956 
(5 033) ordinarie medlemmar, varav 2 532 (2 559) 
auktoriserade revisorer, 353 (402) godkända reviso-
rer, 1 565 (1 616) auktoriserade redovisningskonsul-
ter 434 (403) rådgivare samt 72 (53) lönekonsulter. 
49 procent (48 procent) av ordinarie medlemmarna 
var kvinnor. Dessutom fanns det 114 (–) basmedlem-
mar och 31 (–) studenter, det vill säga sammanlagt 
5 101 (5 033) medlemmar.  

Verksamhet och prioriterade områden 
FAR:s verksamhet bedrivs sedan hösten 2018 inom 
tre verksamhetsområden med en tydlig koppling 
till FAR:s uppdrag: Medlem, Kompetens samt PR, 
Opinion och Marknad. FAR AB leds av en VD tillika 
generalsekreterare för FAR och det finns också stab-
stöd inom ekonomi, HR, IT samt juridik.  

Genom opinionsbildning samt dialog och samver-
kan med intressenter har FAR arbetat för att stärka 
branschens position som förtroendebransch.  

Ett fokusområde för FAR är alltid framtidsfrågor, 
allt för att stärka branschens relevans och attrak-
tionskraft. I början av 2019 kunde den tredje fram-
tidsstudien ihop med Kairos Future presenteras, en 
rapport som visar på att det finns nära förestående 
digitala lösningar baserade på blockinspirerad tek-
nik. Under våren 2019 presenterade FAR EtikR 5 
"Grundutbildning och lärandemål för revisorer" mot 
bakgrund av nya utbildningskrav för revisorer från 
Revisorsinspektionen. Förändringen syftar till att 
underlätta och samtidigt bredda kompetensförsörj-
ningen på revisionsområdet. 

Under året har FAR genom utbildning och annan 
support medverkat till branschens anpassning till 

GDPR-reglerna. Besvarande av remisser är en vik-
tig del av FAR:s påverkansarbete. 52 (66) remisser 
har behandlats och 30 (46) remissvar har lämnats in 
under räkenskapsåret. 

Medlemsnytta 
En medlem i FAR har på olika sätt nytta av sitt 
medlemskap och av det arbete som FAR bedriver. 
Exempel på detta är: rätten till ett starkt varumärke 
– FAR, lobby- och remissarbetet, rekommendationer, 
uttalanden och standarder som FAR utfärdar, tillgång 
till rådgivning inom revision, redovisning och bolags-
rätt, tillgång till erfarenhetsutbytet på det lokala pla-
net, tidningen Balans, tidskrifter och böcker, rabatt 
på vidareutbildning och fördelaktiga villkor vid köp 
av publikationer samt möjlighet att teckna förmånliga 
medlemsförsäkringar.  

Organisation och styrning 
Det högsta beslutande organet i FAR är stämman. 
Stämman kan vara en årsstämma eller en extra 
stämma. 

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av 
fjorton personer varav en ordförande, en första vice 
ordförande och en andra vice ordförande. Under pe-
rioden har styrelsens ordförande, de båda vice ord-
förandena och generalsekreteraren ingått i styrelsens 
arbetsutskott. Under räkenskapsåret sammanträdde 
styrelsen vid sju (nio) tillfällen. 

Styrelsen utgör i sin helhet revisionsutskott och 
har ett ersättningsutskott, bestående av ordföranden 
och de båda vice ordförandena, som har till uppgift 
att fastställa generalsekreterarens ersättning. 

Valberedningen väljs av stämman och bereder 
valet av styrelse, kvalitetsnämnder, disciplinnämnd 
och revisor. Kvalitetsnämnderna leder och över-
vakar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna. 
Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlem-
mar i FAR som rör eventuella överträdelser av god 
yrkessed. Disciplinnämnden granskar dock inte 
ärenden som ligger i Revisorsinspektionens tillsyns-
område.  

FAR:s verksamhet bedrivs till stor del i olika sek-
tioner, policygrupper, specialistgrupper och tillfälliga 
projektgrupper. Genom policygruppernas, specialist-
gruppernas och projektgruppernas insatser utvecklas 

Förvaltnings-
berättelse
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yrkesområdet både på nationell och internationell 
nivå. Särskilda FAR-ambassadörer runt om i landet 
medverkar vid lokala aktiviteter och utgör samtidigt 
en referensgrupp till FAR. 

FAR:s generalsekreterare tillsätts av styrelsen. 
Dessutom finns kvalificerade experter med ansvar 
för olika delar av FAR:s verksamhet. FAR bedriver 
största delen av sin verksamhet genom dotterföreta-
get FAR AB. Verksamheten i dotterföretaget FAR AB 
omfattar såväl branschfrågor och medlemsrådgivning 
som utbildnings- och förlagsverksamhet.  

Väsentliga händelser under räken-
skapsåret 
FAR:s styrelse utsåg i mars 2018 Karin Apelman till 
ny generalsekreterare och hon tillträdde sin tjänst 
1  juni. Hon blev generalsekreterare 21 juli 2018 
då den tidigare generalsekreteraren gick i pension. 
Under året genomfördes en omorganisation inom 
FAR och från och med 3 december 2018 är Karin 
Apelman även VD i FAR AB, det dotterbolag där en 
stor del av verksamheten bedrivs. 

Förväntad framtida utveckling 
Verksamheten under räkenskapsåret 2019/2020 
förväntas i allt väsentligt bli oförändrad i omfattning 
vid jämförelse med det gångna året och ekonomin 
bedöms vara i balans. I affärsplanen för nya räken-
skapsåret ligger tyngdpunkten fortsatt på områdena 
förtroende, framtid och medlemsnytta. FAR ska 
genom opinionsbildning och initiativ inom hållbarhets-
området medverka till att förstärka positionen som 
förtroendebransch. FAR:s satsning på framtidsfrågor 

är också angelägen mot bakgrund av den omställning 
som bland annat digitaliseringen medför. Härvid ska 
möjligheter att stärka branschens relevans och att-
raktionskraft tillvaratas. Vidare måste medlemsnyttan 
ständigt vässas så att den lockar fler att bli medlem-
mar i FAR. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer 
Det sker ett kontinuerligt arbete med att identifiera, 
förebygga och hantera risker inom områden som 
omvärldsfaktorer samt operativa, regulatoriska och 
 finansiella risker. Inför räkenskapsåret 2019/2020 har 
FAR:s arbete med riskanalys fortsatt vidare utvecklats. 
Exempel på riskområden som FAR arbetar med är 
bland annat förtroende och attraktionskraft, bransch-
strukturen, regulatoriska risker och den tekniska 
utvecklingen. 

Förslag till disposition av föreningens 
vinst 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 
9 041 845, disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning

 9 041 845
Summa 9 041 845

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter. 

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning

Belopp i tkr 

Ekonomisk översikt 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning 152 467 145 100 150 993 159 159

Årets resultat 3 848 -3 679 -7 505 3 186

Soliditet % 32 17 31 37

Medelantal anställda 46 47 55 55

Utveckling av moderföreningens verksamhet, resultat och ställning 

Belopp i tkr 

Ekonomisk översikt 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning 22 255 21 461 21 563 3 741

Årets resultat 3 067 149 -281 -154

Soliditet % 100 21 99 99

Årsstämman 2016 beslutade om en ändrad kostnadsfördelning mellan FAR och dotterföretaget FAR AB. Vidare beslutades om en 
ny modell för avgiftsdebitering vilket förklarar förändringen i nettoomsättningen mellan åren 2015/2016 och 2016/2017. Den lägre 
soliditeten för år 2017/2018 är främst ett resultat av fakturering av års- och serviceavgifter sent under räkenskapsåret. 
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Belopp i tkr Not
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

1

Nettoomsättning 2 152 467 145 100

Förändring av varor under tillverkning 
samt färdiga varor

-110 261

152 357 145 361

Rörelsens kostnader

Varor och tjänster 3 -46 462 -43 976

Övriga externa kostnader 4,5 -42 271 -45 879

Personalkostnader 6 -59 457 -59 952

Avskrivningar av materiella anlägg-
ningstillgångar

-606 -243

Rörelseresultat 3 561 -4 689

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstill-
gångar

692 29

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

7 6 2

Räntekostnader -13 -8

Resultat efter finansiella poster 4 246 -4 666

Skatt på årets resultat 8 -398 987

Årets resultat 3 848 -3 679

Finansiella rapporter
Resultaträkning – koncernen
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Balansräkning – koncernen
Belopp i tkr Not 2019–04–30 2018–04–30

Tillgångar 1  

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 2 219 2 752

2 219 2 752

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 4 291 4 689

Andra långfristiga fordringar 12 14 454 17 630

18 745 22 319

Summa anläggningstillgångar 20 964 25 071

Omsättningstillgångar

Varulager m m 13

Varor under tillverkning 733 843

Färdiga varor och handelsvaror 870 1 182

1 603 2 025

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 468 61 562

Aktuell skattefordran 3 614 3 613

Övriga fordringar 236 563

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

14 10 354 6 979

20 672 72 717

Kassa och bank

Kassa och bank 40 982 35 687

Summa omsättningstillgångar 63 257 110 429

Summa tillgångar 84 221 135 500

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019Finansiell rapport

29 



Belopp i tkr Not 2019–04–30 2018–04–30

Eget kapital och skulder 1

Eget kapital

Annat eget kapital inklusive årets vinst 26 767 22 918

26 767 22 918

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och 
 liknande förpliktelser

14 454 17 900

Avsättningar för skatter 4 233 4 945

18 687 22 845

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 090 7 284

Övriga skulder 1 408 7 002

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

16 29 269 75 451

38 767 89 737

Summa eget kapital och skulder 84 221 135 500

Balansräkning – koncernen

Rapport över förändringar i 
eget kapital – koncernen
Belopp i tkr

2019–04–30

Annat eget kapital  
inkl årets vinst

Summa  
eget kapital

Ingående balans 22 919 22 919

Årets resultat 3 848 3 848

Vid årets utgång 26 767 26 767
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Kassaflödesanalys – koncernen

Belopp i tkr
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 3 561 -4 689

Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet:

 / Avskrivningar 606 243

 / Avsättningar -4 158 2 807

 / Rearesultat försäljning av anlägg-
ningstillgångar

— -123

 / Ej kassaflödespåverkande pen-
sionskostnader

692 29

701 -1 733

Erhållen ränta 6 2

Erlagd ränta -13 -8

Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

694 -1 739

Förändringar i rörelsekapital

 / Ökning (+) / Minskning (-) av 
varulager

422 -584

 / Ökning (+) / Minskning (-) av rörel-
sefordringar

52 046 -55 504

 / Ökning (+) / Minskning (-) av rörel-
seskulder

-50 970 50 338

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten

2 192 -7 489

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstill-
gångar

-73 -2 881

Avyttring av materiella anläggnings-
tillgångar

0 123

Förvärv av finansiella tillgångar -1 115 -2 499

Avyttring av finansiella tillgångar 4 291 —

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten

3 103 -5 257

Årets kassaflöde 5 295 -12 746

Likvida medel vid årets början 35 687 48 433

Likvida medel vid årets slut 40 982 35 687
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Resultaträkning – moderföreningen

Belopp i tkr Not
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

1

Nettoomsättning 2 22 255 21 461

22 255 21 461

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -19 188 -21 312

Rörelseresultat 3 067 149

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultat-
poster

7 — —

Resultat efter finansiella poster 3 067 149

Årets resultat 3 067 149
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Balansräkning – moderföreningen
Belopp i tkr Not 2019–04–30 2018–04–30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 50 50

Summa anläggningstillgångar 50 50

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 7 654 26 733

Aktuell skattefordran 17 17

Övriga fordringar 3 24

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

14 1 096 1 040

8 770 27 814

Kassa och bank

Kassa och bank 223 170

Summa omsättningstillgångar 8 993 27 984

Summa tillgångar 9 043 28 034

Belopp i tkr Not 2019–04–30 2018–04–30

Eget kapital och skulder 1

Eget kapital

Fritt eget kapital 15

Balanserat resultat 5 975 5 825

Årets resultat 3 067 149

9 042 5 974

9 042 5 974

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

16 1 22 060

1 22 060

Summa eget kapital och skulder 9 043 28 034
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Rapport över förändringar i eget kapital  
– moderföreningen

Kassaflödesanalys – moderföreningen

Belopp i tkr

2019-04-30

Annat eget  kapital 
inkl årets vinst

Summa  
eget kapital

Ingående balans 5 975 5 975

Årets resultat 3 067 6 106

Vid årets utgång 9 042 9 042

Belopp i tkr
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 3 067 149

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet

— —

3 067 149

Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

3 067 149

Förändringar i rörelsekapital

 / Ökning (+) / Minskning (-) av rörel-
sefordringar

19 044 -22 126

 / Ökning (+) / Minskning (-) av rörel-
seskulder

-22 058 22 029

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten

53 52

Årets kassaflöde 53 52

Likvida medel vid årets början 170 118

Likvida medel vid årets slut 223 170
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Noter
Not 1 – Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen samt Bok föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för immateriella anläggningstillgångar till-
lämpas kostnads föringsmodellen, vilket innebär att alla utgifter kost-
nadsförs när de uppkommer. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens  beräknade nyttjandeperiod 
eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgång-
ens framtida ekonomiska för delar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Inventarier, verktyg och installationer
Nyttjandeperiod 5 år.

Leasing
Företaget har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga 
leasing avtal redovisas således som operationella leasingavtal vilket 
innebär att leasingavgiften inklusive förhöjd förstagångshyra redo-
visas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balans dagens kurs. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
nettoförsäljningsvärdet. Därvid har in kuransrisk beaktats. Anskaff- 
ningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med  kapitel 11 
(Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i 
BFNAR 2012:1. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företagets planer för ersättning efter avslutad anställning om fattar 
såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Förmånsbestämda pensions planer innebär att pension baseras på 
slutlön och antal år inom planen. Företaget bär risken för att de 
utfästa ersättningarna betalas. Förmånsbestämda planer finns som 
tryggas genom försäkring i Alecta, detta är en förmånsbestämd plan 
som omfattar flera arbetsgivare. Företaget har valt att tillämpa de 
förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Pensionsplaner enligt 
ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redo visas därför som 

en avgiftsbestämd plan. I avgiftsbestämda planer betalar bolaget 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. 

Företaget har givit pensionslöften vars värde är kopplat till 
 separata kapitalförsäkringar som företaget äger. Värdet på kapital-
försäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet att betala pension 
men ej skyldigheten att betala särskild löneskatt i samband med 
att pensionen betalas ut. Skyldigheten att betala särskild löneskatt 
i samband med att pensionen betalas ut kostnadsförs och redo-
visas som avsättning. Företagets förpliktelser är begränsade till det 
belopp som kapitalförsäkringen representerar samt till löne skatt på 
utfallande belopp. Risken för kapitalförsäkringens utveckling och 
därmed senare utfallande pension står den pensionsberättigade för.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redo-
visats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller  händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till 
obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som 
en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas 
för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framti-
den använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen base-
ras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld 
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de 
skattesatser och skatte regler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas  baserat på innevarande och 
framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balans-
dag. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den 
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas 
varje balansdag. 

Intäkter
Årliga avgifter periodiseras som intäkt det räkenskapsår de 
avser. Försäljning av kurser intäktsredovisas efter genomförd 
kurs. Försäljning av böcker intäktsredovisas vid leverans till kund. 
Abonnemang av digitala produkter intäktsredovisas linjärt över 
abonnemangstiden. Prenumerationsintäkter av tidningar periodise-
ras utifrån utgivningstidpunkter.

Belopp i tkr om inget annat anges

Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019Finansiell rapport

35 



Not 2 – Nettoomsättning
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

Koncernen

Årliga avgifter enligt nedan 49 793 45 840

Förlagsverksamhet 30 295 27 903

Utbildningsverksamhet 70 195 67 173

Övrigt 2 184 4 184

152 467 145 100

Moderföreningen

Årliga avgifter enligt nedan 22 255 21 461

22 255 21 461

Årliga avgifter 
Årsavgiften till FAR för 2018/2019 fastställdes till 650 (650) kronor 
för ordinarie medlemmar fysisk person, för företag till 1 245 (1 245) 
kronor multiplicerat med medelantalet anställda på företaget, för 
basmedlemmar respektive studentmedlemmar 100 (–) kronor. 
Serviceavgiften till FAR AB fastställdes till 6 160 (5 620) kronor 
för revisorer, till 3 950 (3 350) kronor för redovisningskonsulter, 
till 3 950 (2 940) kronor för specialister, till 2 250 (2 180) kronor  
för lönekonsulter, till 1 800 (–) kronor för basmedlemmar, till 2 450 (–)  
kronor för basmedlemmar inklusive medlemsrådgivning, till 320 (–) 
kronor för studentmedlemmar.

2018-05-01
-2019-04-30

2017-05-01
-2018-04-30

Koncernen

FAR:

5 191 (5 175) medlemmar har 
betalat full avgift

3 373 3 364

265 (154) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

62 50

Övrigt 17 20

3 452 3 434

Årsavgifter företag 18 803 18 027

Totala avgifter FAR 22 255 21 461

FAR AB:

Serviceavgift

5 190 (5 176) medlemmar har 
betalat full avgift

27 097 24 097

265 (154) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

441 282

27 538 24 379

Totala avgifter koncernen 49 793 45 840

Moderföreningen

FAR:

5 191 (5 175) medlemmar har 
betalat full avgift

3 373 3 364

265 (154) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

62 50

Övrigt 17 20

3 452 3 434

Årsavgifter företag 18 803 18 027

Totala avgifter FAR 22 255 21 461
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Not 3 – Varor och tjänster
Posten avser kostnader som är direkt hänförbara till produkter 
och tjänster inom förlags- och utbildningsverksamheten i FAR AB 
såsom lärararvoden och tryckkostnader.

Not 4 – Arvoden och kostnadsersättning till 
 revisorer

2018–05–01 
– 2019–04–30

2017–05–01 
– 2018–04–30

Allegretto Revision AB 

Revisionsuppdrag 220

Finnhammars Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 250

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet 
med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5 – Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare

2019–04–30 2018–04–30

Framtida minimileaseavgifter 
avseende icke uppsägnings-
bara operationella leasing-
avtal

Inom ett år 5 904 6 088

Mellan ett och fem år 15 262 19 799

Senare än fem år — —

21 166 25 887

2018-05-01 
-2019-04-30

2017-05-01 
-2018-04-30

Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter

6 068 8 252

Not 6 – Anställda, personalkostnader och 
 arvoden till  styrelse
Medelantalet anställda

2018–05–01 
– 2019–04–30

2017–05–01 
– 2018–04–30

Kvinnor 35 34

Män 11 13

Koncernen totalt 46 47

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2019-04-30  
Andel kvinnor %

2018-04-30 
Andel kvinnor %

Styrelsen 71 60

Företagsledning i koncernen 74 60

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018–05–01 
– 2019–04–30

2017–05–01 
– 2018–04–30

Styrelsearvoden 284 406

Lön till generalsekreterare och 
vd i FAR AB

3 070 3 551

Övriga anställda 30 092 29 098

Summa styrelsearvoden 
och löner 

33 446 33 055

Pensionskostnad general-
sekreterare och VD i FAR AB

1 768 3 424

Pensionskostnad övriga 
 anställda

6 793 6 426

Övriga sociala kostnader 13 289 13 272

Summa pensionskostnader 
och övriga sociala kostnader

21 850 23 122

2019–04–30 2018–04–30

Utestående pensions-
förpliktelser till general-
sekreterare och VD

18 687 22 510

Pensionsförpliktelserna avser generalsekreteraren i FAR tillika verk-
ställande direktör i FAR AB 309 tkr, tidigare generalsekreterare i 
FAR 12 697 tkr, tidigare verkställande direktör i FAR AB 2 656 tkr 
samt tidigare verkställande direktör i dåvarande FAR Förlag AB 
3 025 tkr. Posterna återfinns under avsättningar för pensioner samt 
för skatter till den del det avser avsättning för särskild löneskatt i 
balansräkningen.

Villkor för styrelsen 
Styrelsearvode utgår till de styrelseledamöter som kommer från 
mindre eller medelstora revisions- och redovisningsbyråer. Arvode 
utgår för mötestid med 900 kr per timme och för restid med 450 kr 
per timme inklusive sociala avgifter. I FAR AB har arvoden till  externa 
styrelseledamöter utgått med  8 tkr per styrelseledamot och månad.

Villkor för generalsekreteraren och verkställande direktören
FAR:s generalsekreterare tillika verkställande direktör, Karin 
Apelman är anställd i FAR AB. Ersättning till general sekreteraren 
utgår enligt en kostnadsram, vilken uppgick till 3  075 tkr under 
2018/2019. Kostnadsramen inkluderar lön, sociala avgifter, pensions - 
premier och löneskatt. Generalsekreterarens pensionsålder är 65 år 
och årets pensionskostnad uppgick till 535 tkr. Karin Apelman till-
trädde som generalsekreterare 21 juli 2018 och som verkställande 
direktör 3 december 2018.

FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström var anställd i 
FAR AB. Ersättning har utgått enligt en kostnadsram, vilken uppgick 
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till 1 269 tkr under 2018/2019.  Kostnadsramen inkluderade lön, 
sociala avgifter, pensionspremier, löneskatt och kostnader för tjäns-
tebil. Dan Brännström gick i pension 20 juli 2018 och årets pen-
sionskostnad uppgick till 532 tkr.

Tidigare verkställande direktör i FAR AB hade fram till 3 december 
2018 en kostnadsram som uppgick till 2 100 tkr under 2018/2019. 
Kostnadsramen inkluderade lön, sociala avgifter, pensions premier, 
löneskatt och kostnader för tjänstebil. Årets pensions kostnad 
uppgick till 701 tkr.

Not 7 – Ränteintäkter
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

Koncernen

Ränteintäkter, övriga 6 2

6 2

Moderföreningen

Ränteintäkter, koncernföretag — —

— —

Not 8 – Skatt på årets resultat
2018–05–01 

– 2019–04–30
2017–05–01 

– 2018–04–30

Uppskjuten skatt -398 987

-398 987

Not 9 – Inventarier, verktyg och installationer
2019–04–30 2018–04–30

Ackumulerade anskaffnings-
värden

Vid årets början 3 560 4 921

Nyanskaffningar 73 2 881

Avyttringar och utrangeringar — -4 241

Vid årets slut 3 633 3 561

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -808 -4 807

Återförda avskrivningar på avytt-
ringar och utrangeringar

— 4 241

Årets avskrivning på anskaff-
ningsvärden

-606 -243

Vid årets slut -1 414 -809

Redovisat värde vid årets slut 2 219 2 752

Not 10 – Andelar i koncernföretag
2019–04–30 2018–04–30

Ackumulerade anskaffnings-
värden

Redovisat värde vid årets början 
och slut

50 50

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

2019–04–30 2018–04–30

Antal 
 andelar

Andel i 
% i)

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

Dotterföretag / 
Org nr / Säte

FAR AB, 
 556081-7974, 
Stockholm

10 000 100 50 50

Not 11 – Uppskjuten skatt

2019–04–30
Redovisat 

värde
Skattemässigt 

värde
Temporär 

skillnad

Väsentliga 
 temporära skillnader

Avsättningar för 
pensionsf örpliktelser

14 454 — 14 454

Avsättningar för 
skatter 

4 233 — 4 233

18 687 — 18 687

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 1 366 tkr.

2019–04–30
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Väsentliga 
 temporära skillnader

Avsättningar för 
pensions förpliktelser

3 093 — 3 093

Avsättningar för 
skatter 

906 — 906

Skattemässigt 
 underskottsavdrag

292 — 292

Uppskjuten 
 skattefordran/skuld 

4 291 — 4 291

Finansiell rapportÅrs- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

38 



2018–04–30
Redovisat 

värde
Skattemässigt 

värde
Temporär 

skillnad

Väsentliga 
 temporära skillnader

Avsättningar för 
pensionsf örpliktelser

17 900 — 17 900

Avsättningar för 
skatter 

4 945 — 4 945

22 845 — 22 845

2018–04–30
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Väsentliga 
 temporära skillnader

Avsättningar för 
pensions förpliktelser

3 938 — 3 938

Avsättningar för 
skatter 

1 088 — 1 088

Obeskattade reserver — 337 -337

Uppskjuten 
 skattefordran/skuld

5 026 337 4 689

Kvittning -337 -337 —

Uppskjuten skatte-
fordran/skuld (netto)

4 689 — 4 689

Not 12 – Andra långsiktiga fordringar
2019–04-30 2018–04–30

Ackumulerade 
 anskaffningsvärden

Vid årets början 17 630 15 131

Tillkommande fordringar 1 116 2 499

Reglerade fordringar -4 292 —

14 454 17 630

Redovisat värde vid årets slut 14 454 17 630

Andra långfristiga fordringar utgörs av inbetalda premier för kapital-
försäkringar, 14 453 tkr. Kapitalförsäkringarna är kopplade till pen-
sionsutfästelser till generalsekreteraren i FAR tillika verkställande 
direktören i FAR AB 246 tkr, till tidigare generalsekreterare i FAR 
9 846 tkr, till tidigare verkställande direktör i FAR AB 2 099 tkr 
samt till tidigare verkställande direktör i dåvarande FAR Förlag AB 
2 262 tkr.

Not 13 – Varulager m m
2019–04–30 2018–04–30

Varor under  tillverkning 733 843

Färdiga varor och handelsvaror 870 1 182

1 603 2 025

Not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2019–04–30 2018–04–30

Koncernen

Förutbetalda 
 provisionskostnader

3 473 960

Upplupna provisionsintäkter 2 503 1 795

Förutbetalda medlemsavgifter 1 096 1 040

Förutbetald lokalhyra 943 880

Förutbetalda IT-kostnader 590 458

Förutbetald pensionspremie 301 513

Förutbetalda kurskostnader 178 147

Övriga poster 1 270 1 186

10 354 6 979

Moderföreningen

Förutbetalda medlemsavgifter 1 096 1 040

1 096 1 040

Not 15 – Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 041 845 (5 974 856)  
disponeras enligt följande:

2019–04–30 2018–04–30

Balanseras i ny räkning 9 041 845 5 974 856

Summa 9 041 845 5 974 856
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Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

2019–04–30 2018–04–30

Koncernen

Förutbetalda års- och service-
avgifter

— 48 394

Förutbetalda prenumerations-
intäkter

11 233 8 962

Upplupna löner och semesterlö-
ner och sociala avgifter därpå

8 131 8 962

Förutbetalda kursintäkter 5 188 3 464

Särskild löneskatt på pensions-
kostnader

3 064 1 884

Upplupna kurskostnader 748 1 201

Upplupna personalkostnader 
omstrukturering

230 1 599

Övriga poster 675 985

29 269 75 451

Moderföreningen

Förutbetalda årsavgifter — 22 060

Övriga poster 1 —

1 22 060

Not 17 – Ställda säkerheter och  
eventual förpliktelser

2019–04–30 2018–04–30

Koncernen

Ställda säkerheter

För egna skulder och 
 avsättningar

För eget pensionsåtagande 14 454 17 630

Pantsatt hyresgaranti 2 600 2 600

Summa ställda säkerheter 17 054 20 230

Eventualförbindelser

Pensionsåtagande utöver 
vad som tagits upp i balans-
räkningen och som täcks av 
företagsägda kapitalförsäkringar

2 994 2 485

2 994 2 485

Kapitalförsäkringar, som redovisas som andra långfristiga fordringar, 
har ställts som pant för det pensionslöfte som lämnats till general-
sekreteraren i FAR tillika verkställande direktör i FAR AB, till tidigare 
generalsekreterare i FAR, till tidigare verkställande direktör i FAR AB 
samt till tidigare verkställande direktör i FAR Förlag AB.

Not 18 – Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen
Av årets inköp i moderföreningen har 15 739 tkr (17 941 tkr) skett 
från koncernföretag. I årets inköp ingår ingående moms,  vilken 
inte får lyftas av. Detta medför en avvikelse mot dotterföretagets 
försäljnings siffror. Av årets försäljning har 0  tkr (0  tkr) skett till 
koncern företag.
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats 
och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.
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Revisions berättelse
för FAR, Org.nr 802000-2237

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för FAR för räkenskapsåret 2018-05-01–2019-04-30. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
 sidorna 26–41 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens 
och koncernens finansiella ställning per den 30 april 2019 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
 oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
räken skapsåret 2017-05-01–2018-04-30 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2018-07-09 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–24 
samt 44–47. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
 ansvaret för den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. I samband 
med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 

kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om in-
formationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, 
baserat på det arbete som har utförts avseende denna  information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rap-
portera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar  
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncern redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentlig heter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säker het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
 väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Dessutom:

 / identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig heter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
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beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisions bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 / skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

 / utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 / drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och general-
sekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till be tydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncern-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser ba-
seras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 / utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning för FAR för räkenskapsåret 2018-05-01–2019-04-30. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till FAR enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
 förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller generalsekreteraren i något väsentligt avseende före-
tagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
 använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka till kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana  åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
besluts underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 13 juni 2019
Allegretto Revision AB 

Anna Wretholm 
Auktoriserad revisor 
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Danielsson
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Peter Ekberg
Ledamot 
Deloitte

Maria Ekelund
Ledamot 
Deloitte
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Ledamot 
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Karin Apelman
Generalsekreterare och VD

Född: 1961
Civilekonom 
Tidigare erfarenheter: bland annat general-
direktör EKN, CFO Luftfartsverket, 
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Jur.kand, kandidat inom företagsekonomi 
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förenings jurist på FAR, advokat på 
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Auktoriserad revisor
Tidigare erfarenheter: bland annat VD 
FAR AB, Executive Director EY.

Robert Wennberg
Chef Kompetens

Född: 1975
Auktoriserad revisor. 
Tidigare erfarenhet: revisor på PwC.

Annica Gerentz
Chef PR, Opinion och Marknad

Född: 1960. 
Civilekonom 
Tidigare erfarenheter: bland annat 
kommunikations direktör Södra och 
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Från vänster: Karin Apelman, Annelie Dahlqvist, Maria Lantz, Annica Gerentz, Helena Tjärnström och Robert Wennberg.
Fotograf: Christian Gustavsson
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GRI Index
Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

GRI 102 Generella Upplysningar

Organisationsprofil

102 -1 Organisationens namn 1

102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster 4–5, 10–11, 
13–15

102-3 Huvudkontorets säte baksida

102-4 Verksamhetsländer FAR bedriver sin verksamhet i Sverige.

102-5 Ägarstruktur och företagsform Ideel förening med 5101 medlemmar. FAR AB 
helägt dotterföretag. 

102-6 Marknader 4, 7

102-7 Organisationens storlek 4–5, 12, 27

102-8 Personalstyrka Avsteg, FAR bedriver sin versamhet i Sverige och 
regioner bli därför inte tillämpliga. Huvudsakliga 
antällningsformen hos FAR är heltidsanställning och 
därför blir inte rapportering på olika anställninngs-
former heller tillämpliga.

102-9 Leverantörskedja 17

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen Under räkenskapsåret tillträdde Karin Apelman som 
ny generalsekreterare och i december genomfördes 
en omorganisation där Karin Apelman även utsågs 
till VD i FAR AB. Samtidigt organiserades FAR:s 
verksamhet i tre verksamhetsområden: Medlem, 
Kompetens samt PR, Opinion och Marknad.

102-11 Försiktighetsprincipen 21

102-12 Externa hållbarhetsintiativ som organisationen 
stödjer

Institutet Mot Mutors Näringslivskod. Åtaganden 
gentemot IESBA. Accountancy Europes hållbar-
hetsgrupp Sustainable Finance Group.

102-13 Medlemskap FAR är medlem i följande  organisationer: 
Accountancy Europe, Föreningen för god 
sed på värdepappersmarknaden, Almega, 
BAS-intressenternas förening, Centrum för 
Näringslivshistoria, Företagarna, IFAC, Institutet 
Mot Mutor, Marknadsföreningen, Nordiska 
Revisorsförbundet, SIE-gruppen, SNS, Sponsrings 
och Eventföreningen i Sverige, ICC Sweden, 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Annonsörer, 
Sveriges Tidskrifter och XBRL Sweden.

Strategi

102-14 Uttalanden av ledande befattningshavare 3

Etik och Integritet

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer 4

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 6–7

Intressentengagemang

102-40 Organisationens intressenter 18

102-41 Kollektivavtal 48 av 49 medarbetare omfattas av kollektivavtal. 
Generalsekreterare/VD omfattas inte.

Finansiell rapportÅrs- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

46 



Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

102-42 Identifiering av intressenter 18

102-43 Intressentdialog 18

102-44 Viktiga frågor 19

Redovisningspraxis

102-45 Enheter som ingår i redovisningen 2

102-46 Process för identifiering av innehåll och redovis-
ningens omfattning

18–19

102-47 Väsentliga frågor 19

102-48 Förändrad information från tidigare redovisningar Föregående räkenskapsår redovisades fel antal on-
line-utbildningar för 2017/2018, tidigare redovisat 
antal är 37 stycken. Även antal produktioner med 
samarbetspartners för 2016/2017 redovisades fel, 
tidigare redovisat antal är 37 stycken.

15

102-49 Betydande förändringar från tidigare redovisning Inga betydande ändringar från föregående hållbar-
hetsredovisning

102-50 Rapportperiod 1 maj 2018 – 30 april 2019 2

102-51 Tidpunkt för senaste redovisning Juni 2018

102-52 Rapporteringscykel FAR har för avsikt att rapportera varje räkenskapsår.

102-53 Kontaktuppgifter Hållbarhetsansvarig och Stabschef/CFO

102-54 Redovisning i enlighet med GRI standards 2

102-55 GRI index 46–47

102-56 Extern granskning 24

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan

103-1,  103-2, 
103-3

Upplysningar om styrning 4, 6–7, 21

203-2

 

Väsentligt indirekt ekonomisk påverkan 4, 6–7, 21

GRI 205 Antikorruption

103-1,  103-2, 
103-3

Upplysningar om styrning 20

205-2 Kommunikation och utbildning rörande anti-
korruptionspolicy och rutiner

Avsteg vad gäller rapportering per region då 
detta inte blir tillämpligt i och med att FAR endast 
 bedriver sin verksamhet i Sverige.

20

GRI 305 Utsläpp

103-1, 103-2, 
103-3

Upplysningar om styrning 21

305-3 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 21

GRI 404 Vidarutbildning och kompetensutveckling

103-1,  103-2, 
103-3

Upplysningar om styrning 22

404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar för 
anställda

22

GRI 405 Mångfald och jämställdhet

103-1,  103-2, 
103-3

Upplysningar om styrning 23

405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och anställda 23
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