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Om redovisningen
Det här är FAR:s års- och 
koncernredovisning samt håll-
barhetsredovisning för räken-
skapsåret 1 maj 2019–30 april 
2020. Redovisningen omfattar 
moderföreningen FAR och 
dotterföretaget FAR AB. Den 
finansiella rapporten är upprät-
tad enligt Bokföringsnämndens 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
Hållbarhetsredovisningen 
är upprättad 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 intressent-
dialogen (sid. 24–25). Alla 
hänvisningar till ”året” avser 
räkenskapsåret om inget annat 
anges. 
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 /  Generalsekreteraren har ordet

Från framgångar  
till coronakris
NÄR JAG SKRIVER det här uppfylls nästan all min tid 
och energi åt pandemin som förändrade världen 
våren 2020. Det är svåra tider och FAR:s verk-
samhet har naturligtvis påverkats. Men när jag ser 
tillbaka på vårt verksamhetsår, som började 1 maj 
2019, är bilden så mycket ljusare. Större delen av 
året präglades av framgångar, med nöjda medlem-
mar och kunder samt god lönsamhet för vår utbild-
nings- och förlagsverksamhet. Vi har tagit position 
i viktiga frågor och nått framgång i våra långsiktiga 
mål kring förtroende, framtid och samhällsnytta. Men 
just nu har vi självklart helt andra utmaningar. 

Almedalen år 2020 är inställd. Men 2019 satsade 
FAR stort, med egna seminarier, rapporter och aktivi-
teter. Bland annat anordnade vi Almedalens hetaste 
skatteseminarium. Vi pratade också finanskris och 
revisorer – baserat på en enkät om nästa finanskris 
och vad vår bransch kan göra för att förhindra eller 
dämpa en sådan, som gjordes bland mina interna-
tionella kolleger våren 2019. Föga anade jag då 
att vi redan ett år senare skulle stå mitt i den värsta 
krisen sedan depressionen. Kollegernas svar i en-
käten var entydiga: Vår bransch har mycket att er-
bjuda i en kris. Det har visat sig stämma väl.

CORONAKRISEN HAR TVINGAT oss att ta till oss nya 
digitala verktyg och arbetssätt och därmed snab-
bat på den digitala anpassningen. Och digitala 
verktyg är bra – men det är i fysiska möten mellan 
människor som nya idéer föds och tankar växer 
fram. FAR är en arena för nätverkande i näringsliv 
och samhälle; under våra evenemang inhämtas ny 
kunskap, relationer byggs och erfarenheter delas. 
Ett av de viktigaste sammanhangen är FAR:s expert-
nätverk ”FAR-aktiva”. Efter drygt ett års arbete har vi 
nu en tydligare struktur för att ännu bättre kunna ta 
tillvara all den kunskap som finns samlad i nätverket.  

Under verksamhetsåret har FAR också intensi-
fierat dialogen med programvaruleverantörerna – 
genom smarta program kan våra medlemmar stärka 
leveranserna till sina kunder och lägga mer tid på att 
ge råd och lösa problem. Redovisnings- och löne-
konsulter är ofta företagarens högra hand och råd-
givare i det dagliga arbetet. Det visade bland annat 
den framtidsspaning som vi gjorde under året med 
en arbetsgrupp auktoriserade redovisnings- och 
lönekonsulter. 

FAR VERKAR I en global bransch och utmaningarna 
är ungefär desamma världen över. I februari, innan 
pandemin satte stopp för möten och resor, deltog 
jag i CEO-mötet hos IFAC i New York. Där träffade 
vi en grupp ”young professionals” och diskuterade 
hur vi som bransch ska kunna öka vår attraktions-
kraft. En annan utmaning är hållbarhet, hur vi som 
bransch kan ta oss an detta område ideologiskt 
och affärsmässigt. När hållbarhetsfrågorna blir allt 
mer avgörande för att verksamheten och affären ska 
fungera har vi som bransch en viktig roll genom att 
bidra till att näringsliv och samhälle flyttar sig i en 
hållbar riktning. Hållbarhet är en hjärtefråga för mig 
och jag är bland annat engagerad i den europe-
iska branschorganisationen Accountancy Europes 
hållbarhetsgrupp. Så när FAR i augusti 2019 var 
värd för NRF:s årsmöte var hållbarhet det självklara 
temat.

En fråga som drivs gemensamt över lands-
gränserna är den om en global revisionsstandard 
för företag med mindre komplex verksamhet. Många 
av FAR:s medlemmar har länge efterfrågat en fören-
klad standard, och när IAASB under våren 2019 
skickade ut ett arbetsdokument om att fortsätta att 
utreda möjligheterna för en sådan standard på re-
miss, uttryckte FAR via Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF) sitt stöd. En annan gränsöverskridande fråga 
handlar om oberoendet och byråer som förutom re-
vision även erbjuder tjänster inom andra områden, 
så kallade multidisciplinary firms. Dessa frågor har 
nu hamnat lite i skymundan på grund av corona-
krisen, men jag hoppas att vi snart får möjlighet att 
ta upp arbetet igen.

VERKSAMHETSÅRET 2019/20 HAR gett FAR en god 
grund att stå på när vi nu möter en helt ny värld, 
med nya förutsättningar och insikter. Det är skräm-
mande, men också triggande. För det är genom 
utmaningar som människor och verksamheter ut-
vecklas. Jag ser fram emot att fortsätta leda FAR, 
med förtroende, framtid och samhällsnytta som 
övergripande mål – och med visionen att göra nytta 
för näringsliv och samhälle. /

Karin Apelman, generalsekreterare och VD
Stockholm i juni 2020

”Verksamhets-
året 2019/20 
har gett FAR en 
god grund att 
stå på när vi nu 
möter en helt ny 
värld, med nya 
förutsättningar 
och insikter.”
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 /  Det här är FAR

God yrkessed, 
kompetens-
utveckling och 
opinionsbildning 

FAR ÄR EN en branschorganisation för revisorer, re-
dovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter 
och specialister, och ett av Sveriges största privata 
utbildningsföretag inom ekonomiområdet med över 
300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den 
ledande tjänsten för digital tillgång till regler och 
handledning inom ekonomiområdet, FAR Online. 

FAR HAR DRYGT 5 000 medlemmar och drygt 1 000 
anslutna medlemsföretag, med totalt runt 16 000 
medarbetare. FAR:s ordinarie medlemmar är aukto-
riserade och godkända revisorer, redovisningskon-
sulter med titeln Auktoriserad Redovisningskonsult 
FAR, skatterådgivare med titeln Auktoriserad 
Skatterådgivare FAR, lönekonsulter med titeln 
Auktoriserad Lönekonsult FAR, specialister samt 
små och stora företag inom redovisning, revision 
och rådgivning. Sedan 2019 finns det även student- 
och basmedlemskap.

Revisorer auktoriseras av Revisorsinspek tionen, 
som också utövar myndighetstillsyn. FAR auk-
toriserar skatterådgivare, redovisningskonsulter 

och lönekonsulter och utövar kvalitetskontroll över 
dessa.

FAR BILDADES 1923 som en organisation för revi-
sorer. Redovisningskonsulter har varit medlemmar 
sedan 2008, skatterådgivare sedan 2011 och löne-
konsulter sedan 2017. 

FAR:s vision är att göra nytta för näringsliv och 
samhälle. Uppdraget från medlemmarna är att klar-
göra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap 
samt att driva opinionsbildning. Uppdraget kring 
god yrkessed handlar såväl om att utbilda bran-
schen som att arbeta med regelverk på nationell 
och internationell nivå. FAR utfärdar uttalanden och 
rekommendationer kring exempelvis hur nya lagar 
ska tolkas ur ett redovisnings- och revisionsper-
spektiv. FAR:s långsiktiga målbild är att verka för ett 
fortsatt högt förtroende för medlemmarnas yrkesrol-
ler, fortsatt hög relevans och attraktionskraft i bran-
schen samt skapa värde för medlemmar, näringsliv 
och samhälle genom att vara en ledande kunskaps-
organisation. >>

FAR:s uppdrag

 / Klargöra god 
yrkessed

 / Paketera och  
för medla kunskap

 / Driva opinions-  
bildning

Revision, redovisning, lön, skatt och rådgivning är centrala  
områden i en ekonomi. Med tydliga spelregler, rätt kompetens  
och tillförlitlig information arbetar FAR för ett fortsatt högt  
förtroende i näringsliv och samhälle och ett hållbart företagande.
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FAR:s mål

FAR:s långsiktiga målbild är att verka för:

 Förtroende – Starkt förtroende för medlemmarnas yrkesroller

 Framtid – Hög relevans och stark attraktionskraft för branschen

 Samhällsnytta – Skapa värde för medlemmar, näringsliv och  
samhälle genom att vara en ledande kunskapsorganisation

UPPDRAGET ATT PAKETERA och förmedla kunskap 
innebär bland annat att utfärda uttalanden och re-
kommendationer och att erbjuda relevant och hög-
kvalitativ utbildning och litteratur. FAR ger ut ett 
antal regelverk i bokform, men på senare år har an-
talet användare av den digitala tjänsten FAR Online 
ökat kraftigt. 

OPINIONSBILDNING ÄR EN viktig del av FAR:s upp-
drag. Att svara på remisser är en del, där såväl 
anställda på FAR som expertnätverket av med-
lemmar (FAR-aktiva) i olika grupper bidrar med 
sin kunskap. Under räkenskapsåret behandla-
des 55 remisser, och 36 av dem besvarades. 
Opinionsbildningsarbetet handlar också om att driva 
frågor inom digitalisering och hållbarhet, exempelvis 
genom debattartiklar och panelsamtal och semina-
rier. 

FAR HAR EN viktig roll i svenskt näringsliv och sam-
hälle genom tolkning av internationella regelverk 
samt uttalanden och rekommendationer kring revi-
sion, redovisning och rådgivning. Arbetet med detta 
sker i olika typer av medlemsgrupperingar, och under 
2019/2020 gjordes detta i sektioner, policygrupper, 
specialistgrupper och tillfälliga projektgrupper. 

FAR HAR ETT stort internationellt engagemang. Som 
medlem i International Federation of Accountants 
(IFAC) verkar FAR för att IFAC:s regler tillämpas i 
Sverige med hänsyn till nationella förutsättningar. 
FAR samverkar också med den europeiska or-
ganisationen Accountancy Europe (ACE) och är 
bland annat engagerad i Sustainable Finance Group. 
Samarbete med de nordiska revisorsorganisationerna 
sker genom Nordiska Revisorsförbundet (NRF), där 
FAR är en av fem medlemmar. /

”FAR kvalitets- och hållbarhetssäkrar 
Sveriges näringsliv och samhälle”

 /  Det här är FAR
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Stärkt  
expertnätverk 

inom FAR
En ny modell för expert-
nätverket ”FAR-aktiva” 
arbetades fram. Det är 
en starkare, effektivare 
och mer sammanhållen 
organisation med ökade 

möjligheter att driva 
FAR:s viktiga frågor, 

bidra till samhällsnytta 
och att synliggöra 

branschen.

FAR lanserar 
Klassrum online 
I september lanserades 

möjligheten att delta 
i FAR:s klassrumsut-
bildningar på distans. 

Den nya undervisnings-
formen möjliggör ett 

interaktivt deltagande 
även för den som inte 

kan vara på plats.

Hållbarhet  
temat för  

nordiskt möte
FAR var värd när 

Nordiska Revisors-
förbundet (NRF) hade 

sitt årsmöte i Stockholm 
i augusti. Temat var håll-
barhet och bland annat 

arrangerades panelsam-
tal med toppföreträdare 

för de internationella 
revisors organisationerna 

och näringslivet.

FAR  
i Almedalen

FAR satsade stort, med 
egna seminarier och 

samarrangemang med 
Institutet Mot Mutor 
(IMM), rapporter och 

aktiviteter. Bland annat 
anordnade FAR ett  

fullsatt skatte - 
seminarium. 

Några viktiga händelser under året:

327 

15 020  

120

9 974 

5 143
medlemmar i FAR

utbildnings -
tillfällen

deltagare

2 146 36
medlemsråd-

givningsärenden
besvarade  
remisser

online-kurser och 
online- tillfällen

FAR Online-
användare

8 961 
sålda böcker

46 
anställda

161 Mkr 
omsättning

124
FAR-aktiva

Vision: 

Att göra nytta 
för näringsliv och 

samhälle

 /  Det här är FAR
Foto: Lieselotte van der M

eijs
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 /  Organisation

Så styrs FAR

FAR:S HÖGSTA BESLUTANDE organ är årsstämman 
där medlemmarna utser en styrelse som i sin tur 
utser generalsekreterare och VD som ansvarar för 
den löpande verksamheten. Styrelsens ordförande 
och styrelsens ledamöter väljs på ett år. 

Stämman utser kvalitetsnämnder samt disciplin-
nämnd som är direkt underställda stämman. 

FAR:s verksamhet bedrivs inom tre verksamhets-
områden med en tydlig koppling till FAR:s uppdrag 

– att klargöra god redovisningssed, paketera och 
förmedla kunskap samt driva opinionsbildning. De 
tre verksamhetsområdena är: Medlem, Kompetens 
samt PR och Opinion. 

FAR LEDS AV en generalsekreterare som även är 
VD. Det finns också stabstöd inom ekonomi, HR, 
IT samt juridik. /

Styrning och organisation

Styrelse

Generalsekreterare/
VDFAR-aktiva

Medlem PR och Opinion Kompetens

Arbetsutskott

Revisorer Kvalitetsnämnder
Stämma

Valberedning Disciplinnämnd

FAR är en branschorganisation och en ideell förening styrd av 
stadgar, och ett kommersiellt företag som drivs i aktiebolags-
form och bland annat har utbildnings- och förlagsverksamhet 
samt servicetjänster riktade till medlemmarna.
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Kvalitetskontroll
ALLA FAR-MEDLEMMAR GENOMGÅR obligatorisk kva-
litetskontroll minst vart sjätte år. När det gäller re-
visorer utför FAR kvalitetskontroller på uppdrag av 
Revisorsinspektionen (RI) som är tillsynsmyndighet. 
Syftet med kvalitetskontrollen är att näringsliv och 
samhälle ska kunna förlita sig på att FAR:s med-
lemmar håller en hög kvalitetsnivå i sitt arbete och 
uppfyller fastställda normer och yrkesetiska regler. 
Kvalitetskontrollen är också ett stöd för medlem-
marna i deras eget kvalitetsarbete.  

Kvalitetskontrollerna administreras av FAR:s kva-
litetssekretariat och utförs av särskilt utsedda kvali-
tetskontrollanter, som är medlemmar från både stora 
och små byråer. Kvalitetskontrollanterna utses av 
kvalitetsnämnden som är ansvarig för kvalitetskon-
trollerna och fattar beslut om godkänt eller ej god-
känt resultat.

När det gäller revisorer som inte är medlemmar 
i FAR samt revisorer och registrerade revisionsbo-
lag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt 
intresse är det RI som utför kvalitetskontrollerna.  

KVALITETSNÄMNDEN ÄR ETT oberoende organ som 
väljs av FAR:s stämma. Det finns separata kvalitets-
nämnder för varje auktorisationskategori (revisorer, 
redovisnings- och lönekonsulter samt skatterådgi-
vare). Kvalitetsnämnden lämnar en årlig redogörelse 
för sin verksamhet till årsstämman.  

Kvalitetskontrollen kan utföras som en enskild 
kontroll då medlemsföretaget och dess auktorise-
rade eller godkända revisorer, auktoriserade re-
dovisnings- och lönekonsulter eller auktoriserade 
skatterådgivare kontrolleras. Det sker genom en 
kontroll av medlemsföretagets riktlinjer och rutiner 

och ett antal uppdragskontroller som ska säkerställa 
att riktlinjerna och rutinerna tillämpas i uppdragen. 
Om en medlemsbyrå har byggt upp ett system för 
egen kvalitetskontroll, och har fått det godkänt av 
FAR, kan FAR:s kvalitetskontroll i stället utföras 
genom en systemkontroll där medlemsföretagets 
egna kvalitetskontrollsystem kontrolleras och veri-
fieras genom upprepade uppdragskontroller. 

I byråns egna systemkontroll kan revisorer, redo-
visnings- och lönekonsulter samt skatterådgivare bli 
underkända och byrån ska då vidta åtgärder. Byråer 
som har systemkontroll ska dessutom årligen lämna 
information till FAR där det bland annat ska framgå 
vilka revisorer redovisnings- och lönekonsulter samt 
skatterådgivare som underkänts vid omkontroll och 
om kvarstående brister är allvarliga. FAR ska rappor-
tera detta vidare till RI om det gäller revisorer och till 
disciplinnämnden om det avser redovisningskonsul-
ter, lönekonsulter eller skatterådgivare. 

I KVALITETSKONTROLLEN INGÅR bland annat att sä-
kerställa att respektive yrkeskategori arbetar i en-
lighet med sin yrkesstandard, exempelvis ISA för 
revisorer och Svensk standard för redovisnings- och 
lönetjänster, Reko för redovisnings- och lönekonsul-
ter, samt att de yrkesetiska reglerna efterlevs. FAR 
är medlem i International Federation of Accountants 
(IFAC) vilket innebär att samtliga FAR:s medlems-
företag även följer den internationella kvalitetsstan-
darden International standard on Quality Control 
(ISQC1). För redovisnings- och lönekonsulter är 
denna standard inarbetad i Svensk standard för re-
dovisnings- och lönetjänster, Reko. /  

– för fortsatt högt förtroende 

Lundin Skatt är den första mindre byrån vars skatterådgivningsverksamhet har kvalitetskontrollerats. I mars 
2020 kom resultatet: Godkänt. 
– Äntligen har vi kvalitetskontrollerat vår första mindre byrå – som FAR:s kvalitetsnämnd för skatteråd-
givningsverksamhet i sitt beslut godkänt, baserat på den rapport kvalitetskontrollanten lämnat. I kvalitets-
nämnden är vi måna om att en mindre byrå inte ska mätas utifrån en lägre skala än större byråer. Efter att 
ha haft en bra diskussion i nämnden så landade vi i att godkänna Lundin Skatt. Det är fantastiskt roligt!, 
säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Torbjörn Hagenius. 
Foto: Deloitte

Första mindre byrån godkänd i kvalitetskontroll skatt

 /  Kvalitetskontroll
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 /  Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroller

Systemkontroller 
2019/2020: 100 % 
godkända byråer

Kontroller beslutade om under perioden 1 maj 2019–30 april 2020

100 % (1st)  
godkända 

2019–2020

Auktoriserade 
Redovisnings-  

och lönekonsulter

Auktoriserade 
Skatterådgivare

Auktoriserade 
Revisorer

Systemkontroller 
2019/2020: 100 % 
godkända byråer

14 % (12 st)   
ej godkända
omkontroll inom ett år

1 % (1st) 
ej godkända
med allvarliga brister  
varför ärendet är  
överlämnat till  
disciplinnämnden 

85 % (74 st)   
godkända 

2019–2020

Systemkontroller 
2019/2020: 100 %  
godkända byråer

2 % (3 st)  
ej godkända
med allvarliga brister  
varför ärendet är  
överlämnat till  
Revisorsinspektionen  

1 % (2 st) 
vägranärenden 

9 % (14 st)  
ej godkända
omkontroll inom ett år

88 % (134 st) 
godkända 

2019–2020

87
totalt

3st 1st 2st

153
totalt

 1*
totalt

Kvalitetskontroller

Är obligatoriska 
och  oberoende

Sker minst 
vart  sjätte år

Skapar förtroende  
och yrkes identitet  

samt stödjer kvalitet

FAR genomför 
 systemkontroller och  

enskilda  kontroller
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* Under verksamhetsåret 2019/2020  
har en byrå med skatterådgivnings
verksamhet kvalitetskontrollerats, på 
vilken en medarbetare är Auktoriserad 
Skatterådgivare FAR.



 /  FAR-aktiva

Stärkt expert-
nätverk inom FAR
– till nytta för näringsliv och samhälle

En starkare, effektivare och mer sammanhållen organisation 
med ökade möjligheter att driva FAR:s viktiga frågor, bidra till 
samhällsnytta och att synliggöra branschen. Det är ambitionen 
med den nya modell för expertnätverket ”FAR-aktiva” som har 
arbetats fram under verksamhetsåret.  

FAR HAR SEDAN många år ett gediget nätverk av 
medlemmar som på olika sätt arbetar med viktiga 
branschfrågor. Det kan vara att skriva remissvar, 
göra regeltolkningar samt utfärda rekommendatio-
ner och uttalanden som underlag för beslut i FAR:s 
styrelse. Grupperna samlar Sveriges främsta exper-
ter inom redovisning, revision och skatt och inom 
specialiserade områden som offentlig sektor, håll-
barhet och etik. Sammantaget är drygt hundra med-
lemmar engagerade på olika sätt i detta nätverk.

I början av 2019 inleddes en översyn av hur FAR 
engagerar sina medlemmar i olika grupper. Arbetet 
har pågått under verksamhetsåret och resultatet är 
en modell som ska leda till ett mer sammanhållet 
och strukturerat arbetssätt för att driva branschens 
intressen och FAR:s prioriterade frågor framåt. Den 
nya modellen sjösattes 1 maj 2020.

– I grupperna med FAR-aktiva samlar vi Sveriges 
främsta experter inom områden som redovisning, 
revision och skatt, och det förnyade expertnätverket 
syftar till att ta tillvara all denna kunskap och kom-
petens på ett effektivare sätt. Arbetet inom de olika 
grupperna är oerhört viktigt och ambitionen är ett 
starkare FAR med större möjlighet att göra än mer 
nytta för såväl medlemmar som näringsliv och sam-
hälle, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin 
Apelman.  

Förändringen innebär ett ökat fokus på stra-
tegi- och framtidsfrågor som har stor betydelse för 

branschen och för näringsliv och samhälle. En del 
grupper har fått nya namn, medan andra har införli-
vats i nya grupper eller upplösts. I det nya nätverket 
finns Strategi-, Specialist- och Operativa grupper. 
Samtliga grupper har en tydlig roll och tydligt defi-
nierade uppgifter och rapporteringsvägar.  

STRATEGI- OCH SPECIALISTGRUPPER leds av en 
ordförande som rapporterar till FAR:s general-
sekreterare och VD. Strategigrupperna är: Revision, 
Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter och 
Skatt. Specialistgrupperna fungerar som stöd för 
Strategigrupperna och spänner över flera medlems-
kategorier. Specialistgrupperna är: Offentlig sektor, 
Hållbarhet och Etik. 

De Operativa grupperna leds vanligtvis av en 
ordförande som rapporterar till Strategigruppen 
för det aktuella området, men när det handlar om 
tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare. 
De Operativa grupperna är: Finansiella företag – 
Revision, Normgivning – Revision, Finansiell rap-
portering – Redovisning, Remissgrupp – Skatt och 
Auktorisationsnämnd – Skatt. 

VEM SOM INGÅR i de olika grupperna avgörs av kom-
petens, engagemang och lämplighet för de olika 
uppgifterna. Det ska vara en mix av medlemmar från 
stora och små byråer, från olika delar av landet och 
i olika åldrar. /

”Förändringen  
innebär ett 
ökat fokus på 
strategi- och 
framtidsfrågor 
som har stor 
betydelse för 
branschen och 
för näringsliv 
och samhälle.”
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 /  Vinjett

Operativa  
grupper

Strategigrupper

Foto: PwC

Expertnätverket FAR-aktiva

”Vi bidrar till en form av konsensus”

Generalsekreterare/VD

Redovisnings- 
och lönekonsulter

RedovisningRevision

Finansiella 
företag

Norm-
givning

Finansiell 
rapportering

Remiss-
grupp

Auktorisations-
nämnd

Skatt

Hållbarhet

Etik

Specialist grupper

Offentlig 
sektor

 /  FAR-aktiva

Isabelle Hammarström
Rådgivare, PwC. Ledamot i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet.

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?
− Förmånen att få diskutera aktuella frågor med kollegor i branschen leder till att det bildas en  
branschpraxis i både granskning och rapportering. Det är mycket värt, inte minst inom hållbarhet  
som är i ständig förändring.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?
− Genom specialistgruppen för hållbar utveckling skapar vi bland annat verktyg och konsensus kring 
regleringar och standarder inom hållbarhetsrapportering samt granskning av hållbarhetsinformation. 
Jag bidrar även genom olika hållbarhetsutbildningar till medlemmar och organisationer.

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till? 
− Några exempel på det vi tagit fram i specialistgruppen under de senaste åren inkluderar två FAQ på 
kravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL och uppdatering av svenska vägledningen RevR 6 om 
hållbarhetsgranskning. Vi har även korat vinnare av priset Bästa rapportering av hållbarhet. 

”Vi bidrar till en form av konsensus”
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 /  Vinjett

Pernilla Lundqvist
Redovisningsspecialist, EY. Ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning.

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?
– Genom nätverkandet har jag fått en väldigt bra insyn i vad som händer i branschen, samt 
möjligheten att påverka utvecklingen inom redovisningen. Det är också kunskapsutvecklande.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?
– Till att överföra kunskap samt sätta och påverka normering. Strategigruppen skriver numera en 
krönika i vartannat nummer av Balans. FAR är ett starkt varumärke och att vara med och bidra ger 
kredd internt, att kollegor vet att frågorna har tröskats via strategigruppen. 

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till?
– Många av våra rekommendationer och uttalanden har skapat diskussion och satt praxis. Även 
om jag har varit på stora byråer så efterfrågas ett FAR-uttalande. Artiklarna i Balans är viktiga för 
att synas och nå ut som en enhet. Skulle inte FAR-aktiva finnas, skulle det inte finnas resurser och 
möjlighet att driva de här frågorna. 

Peter Ek
Auktoriserad revisor, ansvarig för Risk Management på Grant Thornton. Ledamot i FAR:s 
Specialistgrupp Etik.

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?
– Att kunna diskutera etikfrågor, som ofta kan tolkas på olika sätt, är väldigt värdefullt. Här  
finns en möjlighet att påverka utformningen av etikrekommendationer samt få ett kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte med kollegor från andra byråer. Vi har väldigt bra och öppna diskussioner. 

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?
– Med mitt perspektiv från Grant Thornton. Vi har delvis en annorlunda inriktning jämfört med  
Big 4 och det är betydelsefullt att komma med den inblicken.  

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till?
– Det har varit många olika frågor med stor spännvidd, men de årliga uppdateringarna av etik-
uttalanden är ett viktigt arbete då de blir vägledande i branschen. Något som vi har diskuterat 
mycket på senare tid är tolkningsfrågor kring arvodesbegränsningar, gällande företag av allmänt 
intresse. Vi har också haft penningtvättsfrågan på agendan, något som berör alla i branschen. Foto: Grant Thornton

Foto: Gabriel Liljevall

 /  FAR-aktiva

”Våra rekommendationer har satt praxis”

”Ett bra samarbete i gemensamma frågor”
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 /  FAR:s medlemsrådgivning

FAR:S MEDLEMSRÅDGIVNING FINNS till för medlem-
mar som stöter på kniviga frågor i sin yrkesvardag. 
Servicen är kostnadsfri för ordinarie medlemmar, 
och frågorna kan gälla redovisning, revision, juridik 
och Reko. Medlemsrådgivningen svarar även på 
frågor som rör yrkesrollerna. Däremot omfattas inte 
moms- och skattefrågor.

– Vi finns till för medlemmarna när de behöver 
ett bollplank i hanteringen av kniviga frågor, säger 
Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult 
och rådgivare på FAR.

TOTALT SVARADE MEDLEMSRÅDGIVNINGEN på 2 146 
frågor under verksamhetsåret. Frågorna har varierat, 
men några områden sticker ut. Bland redovisnings-
frågorna är redovisning av kapitalförsäkring och 
immateriella anläggningstillgångar två sådana om-
råden. Även frågor om K2 och K3 har varit vanligt 
förekommande, liksom frågor om tillämpningen av 
Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, 
Reko. 

– Att det har varit så många frågor kring hante-
ringen av kapitalförsäkring och immateriella anlägg-
ningstillgångar beror på att de upplevs som särskilt 
svåra och komplicerade poster. Flera medlemmar 
har då vänt sig till oss för att stämma av att de har 
uppfattat regelverket rätt, säger Camilla Carlsson.

Ett område som många revisorer ville ha hjälp 
med var utformning av revisionsberättelser.

Under verksamhetsårets sista månader domine-
rade coronarelaterade frågor. Bland annat var det 
många som ville veta hur händelser efter balansda-
gen ska hanteras med anledning av coronakrisen. 
Det kom också en hel del frågor som rörde kontroll-
balansräkning, fortsatt drift och kontrollinventering.

Medlemsrådgivningen anpassade snabbt arbetet 
till situationen och tog bland annat fram coronarela-
terade ”frågor och svar” som publicerades på far.se. 
En hel del coronarelaterade frågor till medlemsråd-
givningen resulterade även i artiklar på far.se och i 
Balans och Resultat.

DEN SOM VILL ha hjälp av medlemsrådgivningen 
skickar in sin fråga via ett formulär på far.se. Därefter 
kontaktar någon av rådgivarna den som har ställt 
frågan. Det ger rådgivaren möjlighet att skapa sig 
en bild av problemet och förbereda ett svar innan 
han eller hon kontaktar medlemmen.

– Diskussionerna är inspirerande och givande för 
oss rådgivare. Ibland identifierar vi frågor som vi be-
dömer vara så viktiga att vi tar dem vidare. Det kan 
till exempel resultera i artiklar i Balans eller Resultat, 
eller i att frågan tas upp i någon av FAR:s expert-
grupper, säger Camilla Carlsson.  /

Redovisning av kapitalförsäkring och immateriella anläggnings-
tillgångar – det är två områden som FAR:s medlemsrådgivning har 
fått många frågor om under året. Även frågor om K2 och K3 har 
varit vanliga, liksom frågor om utformning av revisionsberättelser. 
Under årets sista månader dominerade coronarelaterade frågor.

”Ibland identi-
fierar vi frågor 
som vi bedö-
mer vara så 
viktiga att vi  
tar dem vidare.  
Det kan till 
ex empel resul-
tera i artiklar 
i Balans eller 
Resultat, eller 
i att frågan tas 
upp i någon av 
FAR:s expert-
grupper.”

Ett bollplank i  
hanteringen av 
kniviga frågor
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 /  Vinjett

Ärendeformulär
 / Frågor ställs via ett särskilt ärendeformulär som finns på far.se 
under Medlems sidorna/Mina sidor. På samma sida finns även 
hänvisning till mer information om FAR:s medlemsrådgivning. 
Ärendeformuläret nås även via startsidan.

Rådgivarna
 / Totalt arbetade fem personer med medlemsrådgivning på  
FAR under verksamhetsåret 2019/2020. 

Återkoppling
 / Målet är att återkoppla inom ett par dagar. Under helgdagar, 
semestrar och vissa perioder kan svarstiden dock bli längre.

FAR:s medlemsrådgivning 2 146

2 342

2 325

ärenden under 
2019/2020

ärenden under 
2018/2019

ärenden under 
2017/2018

Camilla Carlsson, 
Auktoriserad 
Redovisningskonsult 
FAR, och Sara Orback, 
föreningsjurist på FAR, 
är två av FAR:s fem 
medlemsrådgivare.
Foto: Christian  
Gustavsson

 /  FAR:s medlemsrådgivning
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 /  Medlem

När konsulten ägnar mindre tid åt manuell hantering och mer åt kundkontakt, rapporter och analyser, 
dras konsultens roll i en annan riktning. Den nya konsultrollen blir mer rådgivande och konsulten har 
stora möjligheter att själv påverka riktningen, skriver FAR i Framtidsspaning 2020, en rapport som 
FAR:s arbetsgrupp för redovisnings- och lönekonsulter har tagit fram. I spaningen, som sträcker sig 
två år framåt i tiden, ser FAR att en viktig del av konsultens roll blir att hitta rätt systemlösningar och 
att utbilda kunden i att hantera dem rätt. Det leder till att konsulten kan komma att fungera som en extern ekonomichef/  
lönechef/controller. Framtidsspaning 2020 presenterades i samband med ett frukostseminarium online i början av april.

Auktoriserade  
redovisnings- och 
lönekonsulter2020

Framtids- 
spaning

 /  Medlemmar

Framtidens redovisnings- och lönekonsult
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FAR:s  
medlemmar
Auktorisationen är en kvalitetsstämpel

FAR HADE PER 30 april 2020 4 929 ordinarie 
medlemmar, varav 2 850 revisorer, 1 525 redo-
visningskonsulter, 466 specialister (varav 349 skat-
terådgivare) och 88 lönekonsulter. Dessutom hade 
FAR 141 basmedlemmar och 73 studentmedlem-
mar. Totalt hade FAR 5 143 medlemmar.

Även revisions- och redovisningsföretag är med-
lemmar, och per 30 april 2020 var antalet medlems-
företag 1 015.

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att vara ordinarie medlem 
i FAR är att vederbörande 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 FAR eller en Auktoriserad 
Lönekonsult FAR har klarat FAR:s tentamens-
prov och är utbildad i Reko – svensk standard för 
redovisnings- och lönetjänster. En skatterådgi-
vare har motsvarande krav för att bli Auktoriserad 
Skatterådgivare FAR. 

EN VIKTIG DEL i auktorisationen är den kvalitetskon-
troll som löpande genomförs och som är en central 
del för ett fortsatt högt förtroendet för branschen.
Medlemmar i FAR har krav på vidareutbildning om 
120 timmar per treårsperiod, och detta följer FAR 
upp via kvalitetskontrollen. /

Att vara medlem i FAR innebär kunskaps- och  
utbildningskrav, men också tillgång till nätverk,  
medlemsrådgivning, facklitteratur och digitala tjänster.



 /  Vinjett /  Medlemmar
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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

Rösträtt på årsstämman

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

lönekonsult, auktoriserad skatteråd-
givare eller specialist kan bli  

ordinarie medlem i FAR. 

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.

MEDLEMMARNA UPPSKATTAR FAR. I 2019-års med-
lemsundersökning sjönk dock nöjdheten i vissa 
delar. Yngre medlemmar är mer positiva än äldre. 
Uppdelat på yrkeskategori är specialisterna minst 
nöjda medan redovisningskonsulterna ligger i topp.

Jämfört med 2017 har medlemmarnas nöjdhet 
med FAR minskat, från 66 till 61 NMI (nöjd med-
lems-index). Rörelsen nedåt är liten, men signifikant.

Nöjdheten är lägst bland specialisterna. Övriga 
yrkeskategorier skiljer sig inte nämnvärt från var-
andra i nöjdhetsgrad. Nedgången märks i samtliga 
åldersgrupper och bland både kvinnor och män. 
Yngre medlemmar är dock mer nöjda än äldre.

Regelförenkling, branschens attraktionskraft och 
profilering av yrkesrollerna är de tre frågorna som 

FAR i första hand ska driva, enligt medlemmarna. 
Utbildning, auktorisation, medlemsrådgivning, 

FAR Online och utveckling av god yrkessed ligger i 
topp när medlemmarna anger varför det är värdefullt 
att vara medlem i FAR. Jämfört med 2017 anser fler 
medlemmar att det är lätt att komma i kontakt med 
rätt person på FAR. Kundservice och medlemsråd-
givningen uppskattas av medlemmarna och perso-
nalen upplevs som hjälpsam, kompetent och snabb. 
Åtta av tio medlemmar känner till att fri medlemsråd-
givning ingår i medlemskapet i FAR. Knappt hälften 
av medlemmarna har under det senaste året varit i 
kontakt med medlemsrådgivningen. Användandet av 
FAR Online ökar, 76 procent använder FAR Online i 
dag jämfört med 66 procent 2017. /

Yngre medlemmar mest nöjda med FAR

FAR:s olika 
medlemskap

Undersökningen 
genomfördes via en 
onlineenkät under peri
oden 17 september till 
7 oktober 2019. Totalt 
deltog 1 109 medlem
mar i undersökningen.



Titlarna Auktoriserad Skatterådgivare FAR, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och Auktoriserad 
Lönekonsult FAR registrerades hos Patent- och registreringsverket i juni 2019. Det innebär att titlarna 
är skyddade enligt lag. I och med varumärkesregistreringen är det endast de som är auktoriserade av 
FAR som har rätt att använda sig av titlarna. Varje titel blir därmed unik, och ett kvitto på att utövaren 
är auktoriserad och har fått godkänt i FAR:s kvalitetskontroll. Varumärkes registreringen är en viktig  
del i varumärkesbyggandet och marknadsföringen av auktorisationen och yrkesrollerna. 

Auktori sa tionen av revisorer hanteras av Revisorsinspektionen (RI), och titeln auktoriserad revisor  
är skyddad sedan tidigare.

Skyddade titlar

 /  Medlemmar
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FAR:s 5 143 medlemmar

Revisor Redovisningskonsult Lönekonsult Specialist Basmedlem Studentmedlem

982 
Kvinnor

1 868 
Män

1 179 
Kvinnor

346 
Män

85 
Kvinnor

3 
Män

179 
Kvinnor

287 
Män

102 
Kvinnor

39 
Män

46 
Kvinnor

27 
Män

60 under 30 år 41 under 30 år 7 under 30 år 2 under 30 år 40 under 30 år 23 under 30 år

1 496 30–50 år 757 30–50 år 60 30–50 år 269 30–50 år 68 30–50 år 42 30–50 år

1 294 över 50 år 727 över 50 år 21 över 50 år 195 över 50 år 33 över 50 år 8 över 50 år

2 850 totalt 1 525 totalt 88 totalt 466 totalt 141 totalt 73 totalt

Nya auktorisationer
Antal personer som auktoriserat 

sig inom respektive medlemskate
gori. Auktorisationen av revisorer 

hanteras av Revisorsinspektionen 
(RI), och redovisas därför inte här.

Utbildning medlemmar

Ordinarie medlemmar 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Totalt antal  ordinarie 
 medlemmar som 
 utbildat sig hos FAR

2 123 1 985 2 441

      1 102 1 058     1 283

      1 021 927    1 158

Lönekonsulter 18 23 61

Redovisningskonsulter 790 803 850

Revisorer 1 263 1 110 1 420

Specialister 52 49 110

Basmedlemmar 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Totalt antal bas-
medlemmar som 
 utbildat sig hos FAR

– 55 74

              – 42 58

              – 13 16

Basmedlemskapet lanserades i maj 2018.

Antalet medlemmar som utbildat sig hos FAR under räkenskapsåret 
2019/2020. Flertalet av dessa medlemmar har gått fler än en utbildning hos 
FAR under perioden. 

Ordinarie medlemmarnas vidareutbildningskrav på 120 timmar per treårsperi
od följs upp via kvalitetskontrollen.

Redovisnings- 
konsulter

Lönekonsulter Skatterådgivare

74

117

177

103

17/18 18/19 19/20

24
31

17

17/18 18/19 19/20

47 47

26

17/18 18/19 19/20

(varav 349 skatterådgivare)



 /  Internationella samarbeten

FAR i en 
global värld
REVISIONS- OCH RÅDGIVNINGSBRANSCHEN är glo-
bal, och även om FAR:s medlemmar driver sin verk-
samhet i Sverige avgörs framtiden till stor del av vad 
som sker på den internationella arenan. FAR deltar 
därför i olika internationella forum, bland annat inom 
digitalisering, skatt och hållbarhet. FAR har också 
ett nära samarbete med sina internationella motsva-
righeter runt om i världen. FAR är medlem i Nordiska 
Revisorsförbundet (NRF) och i Accountancy 
Europe (ACE). På den globala spelplanen sker 
samarbetet genom International Federation of 
Accountants (IFAC).

Norden 
FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF). Övriga medlemmar är systerorganisatio-
nerna i Danmark, Finland, Island och Norge. 

Inom NRF sker ett omfattande erfarenhetsutbyte 
avseende branschens utveckling, men det bedrivs 
också ett gemensamt projekt- och lobbyarbete. En 
viktig fråga som diskuterades inom NRF 2019 var 
möjligheterna till en global revisionsstandard för 

mindre komplexa företag, ”Less Complex Entities, 
LCE”. I ett gemensamt remissvar till den glo-
bala standardsättaren International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) uttryckte 
NRF sitt stöd för ambitionen att fortsätta utreda 
möjligheterna för en sådan standard. NRF betonade 
också att en sådan eventuell standard måste base-
ras på det nuvarande internationella ramverket ISA, 
International Standard on Auditing.

Europa 
FAR har ett stort engagemang i Accountancy 
Europe (ACE) som har kontor i Bryssel. Genom 
arbetet i Accountancy Europe är FAR bland annat 
med och påverkar EU-kommissionen och EU-
parlamentet. 

Globalt
På det globala planet sker samarbetet genom 
International Federation of Accountants (IFAC) med 
kontor i New York. Med NRF som bas deltar FAR 
alltså även på global nivå. /

Ett globalt nätverk

Sverige Norden Europa Globalt
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 /  Coronakrisen

Coronakrisen drev 
på digitaliseringen 
Tack vare de senaste årens satsningar på online-utbildningar, 
en snabbfotad ledning och flexibla medarbetare kunde FAR 
snabbt ställa om och anpassa verksamheten efter de  
nya förutsättningar som följde i coronakrisens spår. 

NÄR CORONAPANDEMIN VAR ett faktum var det 
knappt två månader kvar på räkenskapsåret. Och 
även om krisen inte hann sätta några djupa spår i 
årets resultat, så har den påverkat FAR:s verksam-
het på ett sätt som ingen hade kunnat föreställa sig. 
FAR:s ledning fattade tidigt beslutet: Vi ställer inte 
in, vi ställer om och genomför planerade aktiviteter 
så långt det är möjligt. 

Våren innebär högsäsong för branschen, och 
även under normala förhållanden har FAR:s med-
lemmar en mycket hög arbetsbelastning under 
denna årstid. När många kunder nu dessutom be-
hövde akut hjälp ökade trycket ytterligare. Och i takt 
med att regeringens stödåtgärder presenterades 
uppstod nya frågor för medlemmarna att hantera. 

Många medlemmar vände sig till FAR:s med-
lemsrådgivning för att bolla coronarelaterade frågor, 
bland annat om kontrollbalansräkningar, vilka regler 
som gäller för omsättningsstödet och upplysningar 
om händelser efter balansdagen. Flera av frågorna 
resulterade i artiklar och ”frågor & svar” som publ-
icerades på FAR:s coronasida på far.se och spreds 
till medlemmarna via nyhetsbrev och sociala medier. 
Flera FAR-aktiva i olika grupper engagerade sig 
också och skrev vägledande artiklar inom sina res-
pektive områden.

ALLRA STÖRST BLEV ändå omställningen för 
FAR:s utbildningsverksamhet, när efterfrågan på 
klassrumsutbildningar ”över en natt” sjönk till i 
princip noll. Men tack vare att FAR under flera 
års tid har byggt upp och utvecklat utbudet av 

online-utbildningar kunde utbildnings-
verksamheten snabbt ställa om och 
genomföra större delen av de pla-
nerade utbildningarna online. Under 
hösten hade dessutom Klassrum on-
line lanserats, vilket möjlig-
gjorde att delta digitalt 
även i de lärarledda 
utbildningarna. 

Även frukostse-
minarier och pod-
dar spelades in och 
sändes på distans 
med hjälp av digitala 
verktyg, ofta från flera 
olika delar av landet.

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETT digitalt 
arbetssätt fanns alltså redan i verksamheten. Men 
fram till coronapandemins utbrott hade det i de 
flesta fall varit frivilligt. Coronakrisen tvingade med 
full kraft in alla i den digitala världen i och med 
att det inte fanns något annat alternativ för 
möten, utbildningar och seminarier. Mitt 
i allt elände har alltså coronapandemin 
fungerat som en ögonöppnare och 
gett digitaliseringen en skjuts framåt. 
/

Många medlemmar vände sig till 
FAR:s medlemsrådgivning för att 

bolla coronarelaterade frågor.
Foto: Christian Gustavsson
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 /  Kompetens

FAR utbildar 
ekonomi-Sverige
FAR är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomi, 
med fler än 300 utbildningstillfällen per år. Utbildningarna riktar 
sig till såväl medlemmarna som ekonomi-Sverige i stort. 

FAR Online har fortsatt sin kraftiga tillväxt under 
året, både i användande och antal kundföretag. 
Fokus har legat på att öka inflödet av nya använ-
dare och att optimera den bakomliggande infor-
mationsstrukturen. 

FOKUSET PÅ INFLÖDE av användare har gett resultat, 
med en stabil tillväxt av tjänsten trots den osäkra kon-
junkturen. Hittills har coronakrisen inte påverkat vare 

sig användandet eller kundstocken för FAR Online. 
– De nya användarna av FAR Online kommer från 

många olika typer av verksamheter, och det är posi-
tivt, säger David Nylund, förlagschef på FAR. 

DE STÖRSTA KUNDGRUPPERNA efter FAR:s med-
lemsföretag är företag inom finans- och fastig-
hetsbranschen, vilket hänger ihop med att det är två 
branscher med avancerad redovisning. >>

Förlagsverksamheten – digitalt  
fokus med ökande lönsamhet

David Nylund, chef för 
förlags verksamheten  
på FAR.  
Foto: Christian Gustavsson

UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019/2020 erbjöd FAR 
327 utbildningstillfällen ledda av totalt 178 lärare. 
Sammantaget utbildade FAR 15 020 deltagare och 
de totala intäkterna uppgick till cirka 75 miljoner 
kronor.

FAR har lång erfarenhet av utbildningar inom re-
dovisning och revision, men utbudet breddas suc-
cessivt. I dag erbjuder FAR även utbildningar för 
jurister och rådgivare liksom en allt bredare palett 
för ekonomer verksamma i företag och organisationer.

FAR:S DIGITALA INFORMATIONSTJÄNST FAR Online 
samlar alla regelverk inom ekonomiområdet på ett 
ställe. FAR Online har en stark position hos FAR:s 

medlemsföretag, och får allt fler användare utanför 
medlemskretsen. Totalt var antalet betalande använ-
dare vid räkenskapsårets slut 9 974.

FAR:S UTGIVNING AV tryckt litteratur är en succes-
sivt minskande del av verksamheten i och med att 
allt fler går över till att använda FAR Online. FAR 
ger dock alltjämt ut ett tiotal regelsamlingar per år 
inom specifika områden 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. /
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Efterfrågan på digitala utbildningsalternativ fort-
satte att öka under 2019/2020. Lanseringen av 
Klassrum online under hösten gjorde det dess-
utom möjligt att delta på distans även på FAR:s 
lärarledda kurser. Den möjligheten innebar en 
stor fördel när coronakrisen kom.

DE DIGITALA UTBILDNINGSALTERNATIVEN blir allt 
mer populära. Under hösten lanserades dessutom 
Klassrum online, vilket möjliggjorde att delta online 
även i de lärarledda utbildningarna. Därmed blev 
majoriteten av FAR:s utbildningar tillgängliga online. 

– Att delta online är mycket uppskattat av våra 
kunder och medlemmar eftersom det innebär både 
lägre kostnader och att mindre tid läggs på resor. 
Efterfrågan på olika typer av online-utbildningar har 
ökat under hela året och coronakrisen har ytterligare 
aktualiserat behovet av digitala alternativ. I och med 
att FAR under flera års tid har byggt upp och ut-
vecklat utbudet av online-utbildningar kunde vi till-
godose det behovet, säger Robert Wennberg, chef 
för Kompetens. 

UNDER RÄKENSKAPSÅRET TILLKOM flera nya on line-
utbildningar. Dessutom ökade utbudet av onlinekur-
ser on demand och FAR lyckades också knyta flera 
nya kunder, stora som små, till Utbildningspaket 
online. Utbildningspaket online innebär att kunderna 
får tillgång till fördjupande on demand-kurser inom 

redovisning, skatt, moms, juridik och revision men 
erbjuds också nyheter genom streamade nyhetsda-
gar och nyhetswebbinarier. 

 – Nyhetswebbinarierna har omarbetats och har 
bland annat fått ett bredare nyhetsinslag som ger 
deltagarna löpande uppdatering om nyheter inom 
områden som redovisning, skatt, moms och juridik, 
säger Robert Wennberg.

TILL DE UTBILDNINGAR som har efterfrågats mest 
hör FAR:s nyhetsdagar, med totalt runt 1 200 delta-
gare som deltagit såväl på plats som online. Genom 
ett stort utbud av klassrum online har antalet delta-
gare ökat på flera utbildningar då dessa dagar nu är 
tillgängliga för fler.

Även intresset för FAR:s kunskapstest för revi-
sorsassistenter har ökat under året.

– Det är mycket glädjande. Kunskapsprovet är 
värdefullt för både medarbetaren och byrån och ger 
en god indikation på hur man ligger till i sin kun-
skapsutveckling, säger Robert Wennberg.  

Under räkenskapsåret lanserades flera nya ut-
bildningar, varav ett flertal online-utbildningar. Bland 
annat lanserades en nyhetsdag för lönekonsulter, 
en ledarskapsutbildning för ekonomer (i samarbete 
med Mindset) och en kurs i revision i bygg- och 
anläggningsföretag. Bland de nya online-utbild-
ningarna finns framförallt ett brett utbud av redovis-
ningskurser. /

DEN INFORMATIONSPLATTFORM SOM legat till grund 
för såväl bokproduktion som FAR Online har under 
året bytts ut mot en ny plattform med större ut-
vecklingsmöjligheter. Den nya plattformen är byggd 
främst för FAR Online, men ger också möjligheter till 
mer strömlinjeformad bokproduktion, vilket innebär 
att fler böcker kan fortsätta att ges ut med lönsam-
het under en längre tid än annars.

– När vi inledde det här projektet var det för att 

säkra upp oss mot att tappa kunskap vid framtida 
pensionsavgångar, men det utvecklades till mycket 
mer än så, säger David Nylund. Systemet vi hade 
var över 20 år gammalt och skräddarsytt för oss, 
vilket innebar ett lapptäcke av egna lösningar. Vi har 
nu gått över till en modern industristandard 
för informationsproduktion med en 
mindre mängd egna anpassningar, 
säger David Nylund. /

Robert Wennberg, chef 
för Kompetens på FAR.  
Foto: Christian Gustavsson

Starkt uppåt för online-utbildningar

 /  Kompetens
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2018–2019 2019–20202017–2018

8 312
9 462

9 974

851 1 166 1 511

Antal användare*

Antal företag

Deltagare

3 603 online  
egen produktion

633 deltagare  
produktion med samarbetspartners

2018–2019

7 164 lärarledda 
egen produktion

11 400
deltagare  

totalt

1 769 online  
egen produktion

534 deltagare  
produktion med 
 sam arbetspartners

2017–2018

6 695 lärarledda 
egen produktion

8 998
deltagare  

totalt

Utbildningar

39 online  
egen produktion

40 produktioner  
med samarbetspartners

215 lärarledda 
egen produktion

2018–2019

294
utbildnings-

tillfällen 
totalt

36 online  
egen produktion

34 produktioner  
med samarbetspartners

216 lärarledda 
egen produktion

2017–2018

286
utbildnings-

tillfällen  
totalt

57 online  
egen produktion

48 produktioner  
med samarbetspartners

2019–2020

222 lärarledda 
egen produktion

327
utbildnings-

tillfällen 
totalt

6 864 online  
egen produktion

831 deltagare  
produktion med  samarbetspartners

2019–2020

7 325 lärarledda 
egen produktion

15 020 
deltagare  

totalt

2018–2019 2019–20202017–2018

1 130
2 531 2 120

17 664

11 263
8 961

Samarbeten

Egen produktion

Antal sålda böcker FAR Online-licenser

*E
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rs
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r

 /  Utbildning
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 /  Hållbarhet

Hållbarhets- 
redovisning
Både globalt och lokalt är det ett stort fokus 
på hållbarhet. Hållbarhetsfrågor är aktuella i 
alla typer av företag och organisationer. 

FAR HAR SEDAN flera år tillbaka haft ett aktivt hållbar-
hetsarbete och detta är FAR:s fjärde hållbarhetsre-
dovisning. En hållbarhetsredovisning är ett sätt att 
informera omvärlden om hur organisationen arbetar 
med olika hållbarhetsfrågor, men även vilka utma-
ningar och möjligheter som organisationen ställs 
inför i sitt hållbarhetsarbete.  

FAR som branschorganisation har en unik 

möjlighet att via sina medlemmar nå ut till företag 
och näringsliv och bidra till att öka medvetenheten 
kring hållbart företagande. Flera av FAR:s medlems-
byråer arbetar med hållbarhet inom sina egna verk-
samheter, men även tillsammans med sina kunder 
genom rådgivning, konsultationer, utbildning och 
granskning av hållbarhetsredovisningar, vilket bidrar 
till ett hållbart näringsliv. /

Foto: Felicia Yllenius
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FAR:s identifierade intressentgrupper
Medlemmar och medlemsbyråer, som är en 
särskilt viktig grupp eftersom syftet med FAR:s 
verksamhet är att tillvarata medlemmarnas 
allmänna yrkesintressen. Detta gör vi genom att 
leda utvecklingen av professionella och regu-
latoriska frågor i syfte att bidra till branschens 
affärsmässiga förutsättningar samt skapa värde 
och förtroende inom näringsliv och samhälle. 
(Prioriterad intressent)

Medarbetare, som är en förutsättning för att FAR 
ska kunna bedriva sin verksamhet. (Prioriterad 
intressent)

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

Kunder utanför medlemskretsen. 
Ett stort antal av de kunder som köper utbildningar 
av FAR ligger utanför medlemskretsen och kan 
exempelvis bestå av ekonomer, controllers och 
andra funktioner inom branschen.  

Akademin, studenter och gymnasieelever. 
FAR:s ambition är att påverka studenter att välja 
en karriär inom branschen och bidra till utvecklin-
gen av utbildningar som behövs för att kunna välja 
ett yrke inom revision, skatt eller redovisning.  

Media. Media är en viktig samhällsgranskare och 
kommunikationskanal.  

Allmänheten. FAR:s medlemmar åtar sig genom 
sin yrkesutövning att agera i allmänhetens intresse 
vilket framgår i Etikreglerna. De tjänster som FAR:s 
medlemmar erbjuder bidrar till ett hållbart sam-
hälle genom att öka förtroendet för de finansiella 
rapporter som används i olika sammanhang. 

Intressentanalys  
och intressentdialog

 / Antikorruption 

 / Opinion och samhällsengagemang 

 / Vidareutbildning 

 / Jämställdhet 

 / Indirekt ekonomisk påverkan 

 / Generell miljöpåverkan  

 / Klientsekretess och konsumentintegritet 

 / Regelefterlevnad 

 / Berörda intressenters delaktighet 

 / Marknadsföring 

 / Föreningsfrihet och kollektivavtal 

 / Icke-diskriminering 

 / Mångfald 

 / Anställning och arbetsvillkor 

 / Utsläpp och avfall 

 / Ekonomisk prestation och resultat

UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2016/2017 beslutade FAR att formali-
sera och strukturera sitt hållbarhetsarbete för att säkerställa att 
fokus ligger på rätt frågor. Arbetet inleddes med en analys över 
vilka som påverkas av och kan ha en påverkan på FAR:s håll-
barhetsarbete. Denna intressentanalys resulterade i ett antal 
intressenter som bedöms påverkas av FAR:s verksamhet och håll-
barhetsarbete och som därför även har en påverkan på FAR:s pri-
oriterade hållbarhetsfrågor. De identifierade intressentgrupperna 
ser du här till höger.

NÄR DESSA INTRESSENTER identifierats blev nästa steg i pro-
cessen att kommunicera med de intressenter som bedömdes ha 
störst påverkan på FAR:s hållbarhetsarbete. Detta gjordes i en 
intressentdialog där medlemmar och medarbetare generellt de-
finierade vad hållbarhet innebär för branschen och vilka hållbar-
hetsfrågor som är mest relevanta för FAR att arbeta med. I denna 
dialog framkom nedanstående 16 områden som relevanta för 
FAR:s verksamhet, varav de sex första bedömdes som väsentliga: 

 /  Hållbarhet: Intressentanalys

INTRESSENTDIALOGEN GJORDES MED FAR:s medarbetare och med-
lemmar. Under våren 2019 fick FAR:s ambassadörer, en mindre 
grupp som representerar FAR:s medlemmar, se över de identifie-
rade hållbarhetsområdena. Resultatet visade på att den intressent-
dialog som utfördes 2016/2017 fortfarande är relevant och därför 
har arbetet kring hållbarhetsområdena fortsatt under räkenskaps-
året. Under början av 2020 påbörjades en ny väsentlighetsanalys 
och intressentdialog. Projektet beskrivs närmare på sidan 26. /

16 relevanta hållbarhetsområden
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Väsentlighetsanalys
FÖR ATT KOMMA fram till vilka av de 16 frågorna som 
är mest väsentliga gjordes en väsentlighetsanalys 
där synpunkter från intressenterna vägdes in tillsam-
mans med FAR:s egna strategi och verksamhets-
mål. Det innebar exempelvis att miljö och indirekt 
ekonomisk påverkan bedömdes som väsentliga 
trots att intressenterna inte prioriterat dessa områ-
den så högt.  

FAR gjorde bedömningen att indirekt ekonomisk 
påverkan är en stor del av verksamheten då orga-
nisationen är remissinstans i många ekonomiska 
frågor. Här vägdes den positiva påverkan som FAR 
har inom detta område in, vilket innebär en möjlighet 
för FAR att fortsätta att påverka i riktning mot ett 
hållbart näringsliv.  

TROTS ATT FAR gjort bedömningen att organisatio-
nen inte har en stor negativ påverkan på miljön i sin 
verksamhet så bedöms miljöfrågor ändå vara en vä-
sentlig fråga. Därför har FAR valt att arbeta för att 
minska sin negativa klimatpåverkan och betrakta det 
som ett väsentligt hållbarhetsmål.  

MEDLEMSNYTTA ÄR FOKUS i allt FAR:s arbete, och 
detta har också påverkat vilka områden som har be-
dömts som väsentliga för FAR att arbeta med.  
 Varje år görs en översyn av denna väsentlighets-
analys samt av intressentgruppen, för att säkerställa 
att de är aktuella. I början av 2020 påbörjades en ny 
väsentlighetsanalys och översyn av FAR:s intressen-
ter. Projektet beskrivs närmare på sidan 26. /

 /  Hållbarhet: Väsentlighetsanalys

FAR:s påverkan på samhället
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 Antikorruption

 Utbildning

 Jämställdhet

 Miljö

 Opinion och samhälle

 Indirekt ekonomisk 
 påverkan

Dessa har FAR valt att slå 
 samman under namnet  
Opinion och samhälle
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UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2019/2020 har FAR iden-
tifierat ett behov av att utvärdera intressentgrup-
pen och de väsentliga hållbarhetsområdena. Detta 
arbete inleddes i början av 2020 genom ett antal 
workshops med ledningsgruppen som har reviderat 
intressentgruppen som nu består av två prioriterade 
intressentgrupper: Medlemmar och medlemsby-
råer samt Näringsliv och samhälle. 

Gruppen näringsliv representeras av Svenskt  
Näringsliv, Företagarna, Stockholms Handelskam-
mare och CSR Sweden. 

Gruppen samhälle representeras av Revisors-
inspektionen och Finansinspektionen, Bolagsverket, 
Bokföringsnämnden, Skatteverket, justitiedeparte-
mentet och Ekobrottsmyndigheten samt Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning, Institutet mot Mutor och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Detta är naturliga samarbetspartners och FAR 
har redan tidigare haft en löpande dialog med 
dessa parter kring relevanta branschfrågor.  

FAR är dessutom medlem i organisatio-
nerna International Federation of Accountants 
(IFAC), Accountancy Europe (ACE) och Nordiska 

Revisorsförbundet (NRF) som också driver 
branschrelaterade hållbarhetsfrågor och är viktiga 
intressenter för FAR.  

DENNA UTVÄRDERING OCH revidering av intres-
sentgrupper och väsentliga områden beror på en 
naturlig utveckling av hållbarhetsarbetet och på för-
ändringar i omvärlden som har påverkat både bran-
schen och FAR:s verksamhet. 

Eftersom delvis nya intressenter har identifierats 
behöver FAR göra en ny intressentdialog vilket är ett 
pågående projekt när denna hållbarhetsredovisning 
upprättas och ska slutföras under kvartal 2. Svaren 
från denna intressentdialog kommer sedan analyse-
ras och utgöra grunden för en ny hållbarhetsstrategi 
med mål samt aktiviteter för att nå målen. Processen 
kommer att beskrivas på FAR:s webbplats far.se 
och i nästa års- och hållbarhetsredovisning. /

Pågående arbete med uppdatering 
av intressent analys, intressentdialog 
och väsentlighetsanalys 

Löpande  
intressentdialog 
och samarbeten 
Som branschorgani-
sation med stort fokus 
på opinionsbildning är 
det viktigt att ha en tät 
kontakt med aktörer 
inom näringsliv och 
samhälle, både natio-
nellt och globalt. FAR 
har en löpande dialog 
med olika myndigheter 
och organisationer där 
hållbarhet är en av de 
frågor som behand-
las. Dessa dialoger 
bekräftar att FAR:s 
hållbarhetsarbete är 
viktigt och vilka håll-
barhetsfrågor som är 
väsentliga att prioritera 
i detta arbete. 

 /  Hållbarhet

Foto: Felicia Yllenius 26 
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Hållbarhets-
redovisningens 
principer

 /  Hållbarhet: Principer

ETT SÄTT ATT strukturera sitt hållbarhetsarbete är att 
ta stöd i någon av de standarder som finns. FAR har 
valt att arbeta med GRI (Global Reporting Initiative) 
som är en global standard för hållbarhetsredovis-
ning och som används av många olika företag och 
organisationer. För att underlätta för läsaren av re-
dovisningen finns ett index i slutet av dokumentet 
som visar var informationen finns. Vid upprättandet 
av hållbarhetsredovisningen har GRI:s principer, 
nivå Core, tillämpats för att definiera rapportens 
innehåll. 

I arbetet med att identifiera de mest väsentliga 
hållbarhetsfrågorna har FAR även valt att arbeta 
med FN:s globala mål enligt Agenda 2030.

NÄRINGSLIV OCH FÖRETAG har ett stort ansvar för 
att Sverige ska nå de globala målen i Agenda 2030. 
I de flesta branscher finns det globala mål som är 
särskilt relevanta och där organisationer bedömer 
att de kan göra skillnad, antingen genom att minska 
sin negativa påverkan inom dessa områden eller 

genom att de har möjlighet att påverka positivt och 
därför vill öka denna påverkan. 

I samband med FAR:s arbete med att identifiera 
de mest väsentliga hållbarhetsområdena för FAR 
genomfördes två workshops, en med medarbetarna 
på FAR och en med FAR:s styrelse. I detta arbete 
identifierades vilka av de globala målen som är mest 
relevanta för FAR:s verksamhet. Dessa mål stämmer 
väl överens med hur andra företag och organisa-
tioner inom branschen har prioriterat vilket ger en 
enhetlig bild av hur branschen kan bidra på bästa 
sätt till Agenda 2030. 

DE GLOBALA MÅL som bedöms som mest relevanta 
i FAR:s verksamhet är: 4: God utbildning för alla; 5: 
Jämställdhet; 8: Anständiga arbetsvillkor och eko-
nomisk tillväxt; 13: Bekämpa klimatförändringen; 
16: Fredliga och inkluderande samhällen, och 17: 
Genomförande och globalt partnerskap. På kom-
mande sidor beskrivs hur FAR arbetar för att stödja 
dessa mål. /

FAR:s viktigaste globala mål
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I FAR:s intressentdialog framkom att åtgärder 
för att förhindra korruption, mutor och penning-
tvätt är frågor som FAR:s intressenter anser är 
väsentliga för FAR att arbeta med. Även förtro-
ende och transparens är viktiga områden för in-
tressenterna.  

 

ARBETET MOT KORRUPTION, mutor och penningtvätt 
är väsentliga frågor för branschen att arbeta med. 
FAR:s medlemmar har i sina yrkesroller stora möjlig-
heter att arbeta för att minska korruption, mutor och 
penningtvätt och har därmed en samhällsviktig funk-
tion som kräver att medlemmarna är insatta i lagar 
och regler inom dessa områden.  

FAR har en viktig uppgift i detta arbete genom 
att erbjuda medlemmarna relevanta utbildningar och 
information så att de kan utföra sitt uppdrag på ett 
bra sätt.  

FAR PÅVERKAR NÄRINGSLIVET och samhället genom 
sina medlemmar, men har även en egen ambition att 
lyfta dessa frågor, exempelvis under Almedalen 2019 
där FAR tillsammans med IMM (Institutet Mot Mutor) 

arrangerade seminarier på temat ”Redovisning och 
revision för att hindra mutor”, och deltog i semina-
rierna ”Ny uppgiftsskyldighet till skatteverket – hur 
påverkas tilliten till samhället?” samt ”Det glömda 
målet i hållbarhetsagendan”. 

Revisorer och redovisningskonsulter omfattas av 
lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism, och är därigenom i sina respektive 
professioner en aktiv part i arbetet för att motverka 
penningtvätt och finansiering av terrorism. FAR som 
branschorganisation stöttar medlemmarna genom 
information och utbildningar för att de ska kunna 
utföra detta för samhället viktiga uppdrag. FAR tar 
även ansvar för medlemmarnas efterlevnad av lagen 
i den obligatoriska kvalitetskontroll som FAR:s med-
lemmar regelbundet genomgår. Kontrollen ersätter 
inte Länsstyrelsens tillsyn, men det är väsentligt för 
FAR att säkerställa att medlemsföretagen har till-
fredsställande rutiner för att kunna efterleva lagen. 

FAR ÄR SEDAN ett antal år medlem i Institutet Mot 
Mutor (IMM) och samarbetar bland annat i kampan-
jen Tillsammans mot korruption. / 

 

Antikorruption

FAR HAR EN antikorruptionspolicy som uppdateras 
och fastställs av FAR:s styrelse. I policyn framgår 
det att FAR åtagit sig att följa Institutet Mot Mutors 
(IMM) Kod om gåvor, belöningar och andra förmå-
ner i näringslivet. Policyn gäller alla medarbetare 
samt medlemmar och andra när de verkar på upp-
drag av FAR. Genom att utbilda dem 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 ge-
nomgått utbildning inom arbete mot korruption 
och mutor. Utbildningen är obligatorisk och finns 
tillgänglig via FAR:s intranät för alla medarbetare. 
Under våren 2019 och det senaste räkenskapsåret 

har 39 av FAR:s 46 medarbetare genomgått utbild-
ningen. 2017 erbjöds alla FAR-aktiva, det vill säga 
medlemmar som är engagerade i Strategigrupper, 
Specialistgrupper eller Operativa grupper, kvali-
tetskontrollanter och internationella representanter 
samt styrelsemedlemmar, att delta vid ett digitalt 
utbildningstillfälle om FAR:s antikorruptionsarbete. 

VID MÖJLIG OTILLÅTEN förmån, korruption eller muta 
ska medarbetare eller FAR-aktiva rapportera till 
närmsta chef/ansvarig, vilket framgår av policyn. 
FAR:s VD och chefsjurist har tillsammans yttersta 
ansvaret för antikorruptionsarbetet och ska årligen 
följa upp och utvärdera arbetet. Under året har inga 
överträdelser inrapporterats.  / 

Antikorruption internt på FAR  

av 46 medarbetare  
har genomfört  
utbildning inom 
området. 

39

 /  Hållbarhet: Antikorruption
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Genom att FAR arbetar aktivt med hållbarhet i 
olika sammanhang och genom att upprätta en 
hållbarhetsredovisning och låta den granskas, 
hoppas FAR kunna påverka sina medlemsföre-
tag att bedriva hållbara revisions- och redovis-
ningsföretag, upprätta hållbarhetsredovisningar 
och låta dessa granskas. Detta kommer för-
hoppningsvis i sin tur att påverka medlemsfö-
retagens kunder, och på det sättet har FAR en 
indirekt påverkan på utvecklingen av hållbara 
företag i näringslivet.

 

FAR ARBETAR PROAKTIVT med att utveckla den goda 
yrkesseden och annan relevant normgivning. Detta 
är fundamentalt för att medlemmarna ska kunna ut-
föra ett professionellt och högkvalitativt arbete som 
motsvarar marknadens behov. 

FAR är med och påverkar utformningen av lag-
stiftning och annan reglering som har betydelse för 
förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle. 
Detta sker bland annat genom opinionsbildning och 
besvarande av remisser. Samverkan med andra or-
ganisationer är ett viktigt inslag i opinionsbildningen.  

FAR har en löpande dialog med myndighe-
ter som Revisorsinspektionen, Skatteverket och 
Finansinspektionen, men även näringslivsorganisa-
tioner som Svenskt Näringsliv och Företagarna. 

FAR medverkar aktivt i internationellt utveck-
lingsarbete då medlemmarna i hög grad påverkas 
av den internationella regelutvecklingen. Dessutom 
har FAR flera internationella samarbeten och är 

medlem i International Federation of accountants 
(IFAC), Accountancy Europe (ACE) och Nordiska 
Revisorsförbundet (NRF). 

HÅLLBARHETSFRÅGOR UPPKOMMER LÖPANDE i 
dessa samarbeten, bland annat i diskussioner om 
hur branschen arbetar med skatt och antikorruption.

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 de remisser som påverkar 
medlemmarnas professionella verksamhet. Det kan 
även röra sig om frågor av stor betydelse för nä-
ringsliv och samhälle eller frågor som av andra skäl 
ligger inom FAR:s vision och uppdrag. Under året 
har FAR bland annat yttrat sig om:

 / Den framtida revisionen
 / En revisorskår med rätt kompetens  

– föreskrifter om auktorisation och fortbildning
 / Global Consultation on Quality Management for 

Firms and Engagements – nya ISQM
 / Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag  

(Ds 2019:6)
 / Audits of Less Complex Entities 
 / F-skattesystemet – en översyn 2019:31
 / Inception Impact Assessment of the Revision  

of the Non-Financial Reporting Directive

Ungefär en tredjedel av remisserna är internationella 
och kommer från exempelvis EU, IFAC och IASB. 

Opinionsbildning  
och samhällsansvar 

 /  Hållbarhet: Opinionsbildning och samhällsansvar

55 behandlade remisser varav 
36 besvarade under 2019/2020

 / 52 behandlade remisser varav 30 
besvarade under 2018/2019

 / 66 behandlade remisser varav 46 
besvarade under 2017/2018
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PÅ FAR FINNS olika expertgrupper med representan-
ter från medlemsbyråerna. Grupperna arbetar med 
aktuella frågor inom sina specialistområden, som att 
besvara remisser och ta fram vägledningar och stöd 
till FAR:s medlemmar så att de i sin yrkesutövning 
kan bidra till ökad samhällsnytta. 

FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet (tidi-
gare FAR:s specialistgrupp för hållbar utveck-
ling) arbetar exempelvis med att besvara remisser 
inom hållbarhet och upprätta rekommendationer  
(RevR 6) och vägledning för granskning av hållbar-
het. FAR:s Strategigrupp Revision (tidigare FAR:s 
policygrupp för revision) har även tagit fram en re-
kommendation om revisorns yttrande om den lag-
stadgade hållbarhetsrapporten (RevR 12).

Genom detta arbete bidrar FAR, genom sina 
medlemmar, till att utveckla hållbarhetsrapporte-
ringen hos företag och organisationer, vilket även 
bidrar till ett mer hållbart företagande. 

FAR HAR ÄVEN gett ut boken ”Hållbarhet i praktiken 
– en redovisningsguide” som är en vägledning för 
hur redovisningskonsulter kan hjälpa sina kunder att 

arbeta med hållbarhet. Detta är ett exempel på hur 
FAR genom sina medlemmar och deras yrkesutöv-
ning bidrar till att stimulera företag att arbeta mer 
hållbart. 

I DE INTRESSENTDIALOGER som gjordes med FAR:s 
medlemmar 2016/2017 lyfte medlemmarna fram 
kvalitet som en hållbarhetsfråga. I den roll som 
FAR:s medlemmar har i sin yrkesutövning – att inte 
bara tillvarata kundernas intressen utan även åta 
sig att agera i allmänhetens intresse – är kvalitet 
väsentligt. Näringsliv, samhälle, kunder och myndig-
heter förlitar sig på att auktoriserade revisorer, redo-
visningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare 
håller en hög kvalitet i utförandet av sina tjänster. 

För att säkerställa att FAR:s medlemmar håller 
en hög kvalitet och följer de yrkesetiska reglerna 
genomförs obligatoriska och regelbundna kvali-
tetskontroller av auktoriserade revisorer, redovis-
ningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare.

Processer och resultat av kvalitetskontroller be-
skrivs närmare på sidan 8. / 

 

 /  Hållbarhet: Opinionsbildning och samhällsansvar
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Jämställdhet  
och mångfald                                                      

 /  Hållbarhet: Jämställdhet och mångfald

Den intressentanalys som genomfördes 2016/ 
2017 och som bekräftades 2019 visar att FAR:s 
medlemmar tycker att jämställdhet i branschen 
är en viktig hållbarhetsfråga för FAR att arbeta 
med.  

FAR GENOMFÖR VARJE år en jämställdhetsundersök-
ning som omfattar de största medlemsbyråerna, och 
samtliga undersökningar finns att läsa i tidningen 
Balans. I undersökningen 2020 konstaterades att 
mycket har hänt under de tio år som FAR har ge-
nomfört undersökningen. Kvinnorna tar allt oftare 
plats som ledare, vilket ger avtryck ända upp på VD-
nivå. Däremot är delägarna fortfarande övervägande 
män. I den senaste undersökningen har FAR lagt till 
ett område och tittar även på nyinvalen av delägare, 
vilket visar att fyra byråer gör jämställda inval men 
att det generellt sett är under 40 procent kvinnliga 
nyinvalda delägare. Här har branschen en utmaning 
att arbeta med, och tidningen Balans redaktion 
säger att de genom åren har fått höra att Balans 
varit en blåslampa som bidragit till att öka medve-
tenheten och därmed även jämställdheten inom de 
största medlemsbyråerna.  

Byråerna har däremot i snitt lika många kvinnor 
som män på gruppchefsnivå och i andra operativa 
chefsroller.  

TIDNINGEN BALANS HAR ytterligare belyst jämställd-
hetsfrågorna i branschen med ett flertal artiklar 

under året, bland annat ”7 tips för byråer som vill 
öka takten i sitt jämställdhetsarbete” där Charlotte 
Holgersson, docent i genus, organisation och 
ledning på KTH, intervjuas, samt en intervju med 
Sveriges representant i Europeiska revisionsrätten, 
Eva Lindström, som konstaterar att ”jämställdhet är 
konkurrenskraft”. Jämställdhet mellan könen är en 
av EU:s grundläggande värderingar, och nu sker en 
unik granskning av tillämpningen av jämställdhets-
integreringen.  

SOM ARBETSGIVARE ARBETAR FAR för jämställdhet 
utifrån en handlingsplan för jämställdhet och likabe-
handling samt policy för jämställdhet och mångfald. 
Personer ska, oavsett kön, behandlas lika både vid 
intern- och extern rekrytering samt vid befordran. 
Samma princip gäller etnisk och kulturell bakgrund, 
funktionsvariation och sexuell läggning. 

Annonsering i samband med rekryteringar ska 
vara könsneutrala och ansökningshandlingar ska 
vara avidentifierade vid urval till intervju. Vid re-
krytering där sökande bedöms ha likvärdig kom-
petens för tjänsten, ska det underrepresenterade 
könet erbjudas anställning för ett mer jämställt FAR. 
Likabehandling ska råda vid medarbetarutveckling, 
utbildning och annan kompetensutveckling. All be-
dömning ska ske utifrån sakliga och könsneutrala 
skäl som har med kompetens och lämplighet att 
göra. / 

”Tidningen Balans redaktion säger att  
de genom åren har fått höra att Balans  
varit en blåslampa som bidragit till att öka  
medveten  heten och därmed även jämställd- 
heten inom de största medlemsbyråerna.”  Tio år med Balans jämställdhetsundersökning

PORTRÄTT

Aspias nya VD  
fick sitt drömjobb

VÅR BYRÅ

REDO – lika för 
alla oavsett titel

# 02
Mars 2020 

Pris 79 kr

EXPERTFRÅGAN: REDOVISNING AV STÄLLDA SÄKERHETER

50 % kvinnor på VD-nivå

Å R E T S  S K R Ä L L

FÖRDJUPNINGS
BILAGA

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

0 0 18 2 227 5 23
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 6 kvinnor 37 kvinnor

5 män 1 man 9 män

46
 totalt

 /  Hållbarhet: Jämställdhet och mångfald

7
 totalt

15
 totalt

Medarbetare

46 7 5
 medarbetare

chefer* medarbetare  
i arbets ledande 

ställning**

varav

* Antal chefer avser personer i ledningsgruppen.

** Delegerat personalansvar.
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Utbildning

 /  Hållbarhet: Utbildning

FAR har en positiv påverkan inom området 
utbildning; genom vidareutbildningskrav på 
medlemmarna och genom den egna utbild-
ningsverksamheten som riktar sig till hela 
ekonomi-Sverige, samt genom kompetensut-
vecklingsmål för medarbetarna på FAR.

FÖR SAMTLIGA FAR-MEDLEMMAR finns vidareutbild-
ningskrav eftersom de förväntas hålla en hög kom-
petensnivå 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 den enskilda med-
lemmens ansvar att verifiera planerad och faktiskt 
genomförd utbildning. En del av FAR:s uppdrag är 
att tillgodose medlemmarnas behov av kompetens-
utveckling, vilket främst sker genom FAR:s utbild-
ningsverksamhet. FAR:s medlemmar genomför inte 
hela sin vidareutbildning i FAR:s regi. På sidan 17 
redovisas antalet medlemmar som utbildat sig hos 
FAR under räkenskapsåret 2019/2020.  

FAR SÄTTER ÄVEN fokus på området hållbarhet 
genom utbildning och tillhandahållande av infor-
mation. Under året har FAR genomfört lokala dagar 
runt om i landet där hållbarhet och hållbarhetsredo-
visning var en del av kursen. Utöver det har det under 
räkenskapsåret genomförts ett antal webbinarier och 

frukost- samt lunchseminarier på temat, bland annat 
Hållbar skatt, Hållbarhet enligt årsredovisningslagen 
och Hållbarhetsredovisning – för redovisningskon-
sulter och revisorer. För att hjälpa FAR:s medlem-
mar finns FAQ:er gällande hållbarhetsrapportering 
enligt årsredovisningslagen samt en bok: ”Hållbarhet 
i praktiken – en redovisningsguide”. 

FÖR ATT UTVECKLA kompetensen internt på FAR är 
målet att samtliga medarbetare årligen ska genom-
föra minst 40 utbildningstimmar. Chefer och med-
arbetare har ett gemensamt ansvar för att nå målen 
för kompetensutveckling, varför utbildningsbehov 
samt genomförd utbildning ska följas upp årligen vid 
medarbetarsamtal. Redovisningen visar det antal 
timmar FAR:s medarbetare genomgått kompetens-
utveckling.  

MEDARBETARNAS UTBILDNINGSTIMMAR OMFATTAR 

både FAR:s egna utbildningar och externa utbild-
ningar. Även icke verifierbar utbildning får räknas i 
enlighet med reglerna för medlemmar. Rutinen att 
rapportera utbildningstimmar internt infördes i maj 
2016. Samtliga utbildningstimmar under året har 
inte rapporterats in, men FAR ser över rutinerna 
och har fortsatt fokus på att kompetensen inom 
verksamheten hålls på en uppdaterad och hög nivå. 
Redovisningen omfattar de timmar som rapporterats 
under räkenskapsåret. / 

Utbildningstimmar FAR:s anställda

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Antal genomförda utbildningstimmar 1 166 765 622,25

Genomsnitt alla medarbetare 22,5 15,6 13,5

Genomsnitt med arbetare (ej chef) 20 19,5 13,7

Genomsnitt chefer samt medarbetare i 
arbets ledande ställning

33 27 12,9

Kvinnor 26 18 15,7

Män 11,5 6 4,2
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Miljö

FAR:s leverantörer

 /  Hållbarhet: Miljö och leverantörer

FAR:s verksamhet är inte tungt miljöpåverkande, 
men FAR har som målsättning att ha en så liten 
miljöpåverkan som möjligt, vilket framgår av 
FAR:s miljöpolicy. Bedömningen är att FAR:s 
största miljöpåverkan sker genom de koldioxid-
utsläpp som resor ger upphov till.  

FAR:S MEDLEMMAR ÄR verksamma på byråer i hela 
Sverige, men FAR:s huvudsakliga verksamhet be-
drivs i Stockholm. Därför reser både medarbetare, 
FAR-aktiva medlemmar och andra som verkar på 
uppdrag av organisationen relativt ofta. FAR håller 
även ett fåtal utbildningar utomlands, till vilka delta-
garna och föreläsare flyger. 

FAR:s resepolicy innebär att alla resor som 
utförs på uppdrag av FAR ska bokas via FAR:s 

researrangörer. Under räkenskapsåret har ett antal 
resor bokats på annat sätt, och därför kan FAR inte 
redovisa de koldioxidutsläpp som resor gett upphov 
till under 2019/2020.  

I FAR:S RESEPOLICY fastslås att miljöhänsyn ska tas 
vid bokning av resor, till exempel att företrädesvis 
välja tåg framför flyg när så är möjligt. I inköps- och 
upphandlingspolicyn ställs krav på miljöhänsyn vid 
större inköp och upphandlingar; till exempel har FAR 
som målsättning att alla trycksaker ska tryckas på 
miljömärkt papper. 

FAR tar hänsyn till försiktighetsprincipen om 
det finns risk för miljöskador. FAR bedriver dock en 
verksamhet med tämligen liten miljöpåverkan, varför 
principen ännu inte aktualiserats. / 

FAR:s val av leverantörer är en del i FAR:s håll-
barhetsarbete eftersom det ger FAR möjlighet 
att påverka utanför den egna verksamheten och 
prioritera leverantörer som bedriver en hållbar 
verksamhet. 

FAR HAR EN inköpspolicy som fastställer att de eko-
nomiska, sociala och miljömässiga aspekterna ska 
vägas samman vid inköp och upphandling.

FAR:s riktlinjer är att i så stor utsträckning som 
möjligt köpa in miljömärkta produkter och tjänster. 
Detta gäller både för det som köps in för internt 

bruk och det som köps in för att användas externt i 
de kommersiella produkterna. 

FAR:s målsättning är att FN:s barnrättsprinciper 
och att ILO:s konventioner om arbetstagares rättig-
heter ska följas av våra leverantörer.

FAR:S LEVERANTÖRER BESTÅR främst av svenska fö-
retag och organisationer, och omfattar exempelvis 
lärare vid FAR:s olika utbildningar, hotell och kon-
ferensanläggningar, produkter och tjänster inom IT, 
researrangörer samt leverantörer av kontorsmaterial 
och annan utrustning. / 
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 /  Revisors rapport

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i FAR att översikt-
ligt granska FAR:s hållbarhetsredovisning för räken-
skapsåret 2019-05-01—2020-04-30. Föreningen 
har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning 
på sidorna 23–34 samt sidorna 61–63 i detta do-
kument.

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 sidan 61–63 i 
hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar 
av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av 
GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga 
för hållbarhetsredovisningen, samt av föreningens 
egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinci-
per. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll 
som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbar-
hetsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbar-
hetsredovisningen grundad på vår översiktliga gran-
skning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än re-
visioner och översiktliga granskningar av historisk fi-
nansiell information. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för upprättandet av hållbarhets-
redovisningen, 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 omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (Inter-
national Standard on Quality Control) och har där-
med ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket 
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner av-
seende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder 
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och 
andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till 
FAR enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort 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.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och fö-
retagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. 
Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprät-
tande 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 an-
ledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan 
av styrelsen och företagsledningen angivna kriter-
ierna.

Stockholm den 17 juni 2020
Allegretto Revision AB

Anna Wretholm
Auktoriserad revisor

Revisors rapport   
från översiktlig granskning av  
FAR:s hållbarhets redovisning
Till FAR, org.nr 802000-2237
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DEN IDEELLA FÖRENINGEN FAR, organisationsnummer 
802000-2237, är branschorganisationen för revisorer, 
redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och 
specialister.

Vision och uppdrag
FAR:s vision är att vara till nytta för näringsliv och sam-
hälle. Uppdraget från medlemmarna är att klargöra god 
yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva 
opinionsbildning. 

Vid räkenskapsårets utgång hade FAR 4 929 (4 956) 
ordinarie medlemmar, varav 2 532 (2 532) auktoriserade 
revisorer, 318 (353) godkända revisorer, 1 525 (1 565) 
auktoriserade redovisningskonsulter 466 (434) rådgivare 
samt 88 (72) lönekonsulter. 49 procent (49 procent) av 
ordinarie medlemmarna var kvinnor. Dessutom fanns det 
141 (114) basmedlemmar och 73 (31) studenter.

FAR:s verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområ-
den med en tydlig koppling till FAR:s uppdrag: Medlem, 
Kompetens samt PR och Opinion. FAR AB leds av en 
VD tillika generalsekreterare för FAR och det finns också 
stabstöd inom ekonomi, HR, IT samt juridik.

Genom opinionsbildning samt dialog och samverkan 
med intressenter har FAR arbetat för att stärka bran-
schens position som förtroendebransch. 

Ett fokusområde för FAR är framtidsfrågor, allt för att 
stärka branschens relevans och attraktionskraft. I novem-
ber 2019 presenterades ytterligare en framtidsrapport 
ihop med Kairos Future om digitaliseringen av branschen, 
rubriken den här gången var ”Original och verifikationer i 
en digital värld – pilot och sex lösningar med blockkedje-
inspirerad teknik”.

Besvarande av remisser är en viktig del av FAR:s på-
verkansarbete. 55 remisser har behandlats och 36 (30) 
remissvar har lämnats in under räkenskapsåret. 

Medlemsnytta
En medlem i FAR har på olika sätt nytta av sitt medlem-
skap och av det arbete som FAR bedriver. Exempel på 
detta är: rätten till ett starkt varumärke – FAR, lobby- och 
remissarbetet, rekommendationer, uttalanden och stan-
darder som FAR utfärdar, tillgång till rådgivning inom 
revision, redovisning och bolagsrätt, tillgång till erfaren-
hetsutbyte på det lokala planet, tidningen Balans, tid-
ningen Resultat, 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 15 per-
soner varav en ordförande, en första vice ordförande och 
en andra vice ordförande. Under perioden har styrelsens 
ordförande, de båda vice ordförandena och generalse-
kreteraren ingått i styrelsens arbetsutskott. Under räken-
skapsåret sammanträdde styrelsen vid nio (sju) 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 överva-
kar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna. 
Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i 
FAR som rör eventuella överträdelser av god yrkessed. 
Disciplinnämnden granskar dock inte ärenden som ligger 
i Revisorsinspektionens tillsynsområde.  

FAR:s verksamhet har under räkenskapsåret till 
stor del bedrivits i olika sektioner, policygrupper, 

Förvaltnings-
berättelse
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specialistgrupper och tillfälliga projektgrupper. 
Genom policygruppernas, specialistgruppernas och 
projektgruppernas insatser utvecklas yrkesområdet 
både på nationell och internationell nivå. Särskilda 
FAR-ambassadörer runt om i landet medverkar vid 
lokala aktiviteter och utgör samtidigt en referens-
grupp till FAR. En ny modell för expertnätverket 
FAR-aktiva har tagits fram och började gälla 1 maj 
2020.

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 dotterföre-
taget FAR AB. Verksamheten i dotterföretaget FAR 
AB omfattar såväl branschfrågor och medlemsråd-
givning som utbildnings- och förlagsverksamhet.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret 
Inledningen av räkenskapsåret var stark och inten-
siv med många aktiviteter. Under våren och som-
maren sammanställdes en internationell enkät med 
FAR:s motsvarigheter globalt kring revisorns roll i 
en framtida finanskris. Rapporten presenterades 

på ett seminarium i Almedalen 2019 och visade 
sig bli väldigt aktuell i slutet på verksamhetsåret 
när coronakrisen briserade. Under verksamhetsåret 
presenterade FAR fler egna rapporter, bland annat 
kring gasellföretag på Gotland, en framtidsstudie 
ihop med Kairos Future och en framtidsspaning för 
auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter. 

Under hösten genomfördes tre större undersök-
ningar, två med medlemmar och kunder och en för 
att spegla förtroendet generellt för branschen. FAR 
genomför regelbundet sådana undersökningar och 
senast var 2017. Undersökningarna 2019 visade på 
fortsatt stort förtroende för branschen. De visade 
också bra värden för nöjda kunder och medlemmar 
även om några områden hade försvagats jämfört 
med 2017. 

Med undersökningarna som bas och i kombina-
tion med en medarbetarundersökning och arbete i 
FAR:s styrelse och ledning genomarbetades vision, 
mission och långsiktig målbild under verksamhets-
året. FAR:s vision är att vara till nytta för näringsliv 
och samhälle. Målbilden är att det finns ett starkt 
förtroende för medlemmarnas yrkesroller, att bran-
schen har hög relevans och attraktionskraft och att 

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning

Belopp i tkr 

Ekonomisk översikt 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 160 783 152 467 145 100 150 993

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

Soliditet % 34 33 17 31

Medelantal anställda 43 46 47 55

Utveckling av moderföreningens verksamhet, resultat och ställning

Belopp i tkr 

Ekonomisk översikt 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 23 556 22 255 21 461 21 563

Årets resultat -23 3 067 149 -281

Soliditet % 100 100 21 99

Den lägre soliditeten för år 2017/2018 är främst ett resultat av fakturering av års- och serviceavgifter sent under räkenskapsåret.
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FAR skapar värde för sina medlemmar, näringsliv 
och samhälle genom att vara en ledande kunskaps-
organisation. 

I augusti 2019 stod FAR värd för det nordiska  
års mötet i NRF som arrangerades i Stockholm.  
Representanter för alla de nordiska bransch  -
orga nisationerna deltog liksom från Accountancy 
Europe, IFAC och IAASB. Temat var hållbarhet och 
i samband med årsmötet arrangerade FAR en semi-
nariedag med runda bordssamtal med organisatio-
ner och representanter från svenskt näringsliv och 
samhälle. 

Efter ett mycket starkt räkenskapsår de första tio 
månaderna avslutades året med en minskad försälj-
ning av utbildningar under mars och april på grund 
av en låg aktivitetsnivå till följd av utbredningen av 
coronaviruset. Utbildningsverksamheten har varit 
mycket stark under räkenskapsåret men var också 
mest sårbar när coronaviruset slog till. Tack vare 
FAR:s satsning på digitala utbildningar kunde en del 
av de lärarledda utbildningarna genomföras digitalt. 

I samband med coronakrisen intensifierade FAR 
sitt arbete med stöd och råd till medlemmar, till ex-
empel snabba svar på remisser om aktuella stödåt-
gärder och att driva opinion kring de för branschen 
viktiga frågorna.  

Förväntad framtida utveckling
Verksamheten under räkenskapsåret 2020/2021 
förväntas bli mindre i omfattning vid jämförelse med 
det gångna året. FAR har genomfört kraftfulla åtgär-
der för att få ned kostnaderna och möta den osä-
kerhet om framtida intäkter som råder med tanke 
på coronakrisen. Utöver neddragning av lärarledda 
utbildningar har uppsägning av medarbetare skett 
och alla projekt och satsningar som inte är verksam-
hetskritiska har ställts in eller senarelagts. 

I affärsplanen för räkenskapsåret 2020/2021 
är huvudstrategin att fokusera på FAR:s kärnverk-
samhet, det vill säga befintliga medlemmar och den 
befintliga utbildnings- och förlagsverksamheten. 
Fokus kommer också ligga på att fortsätta arbeta 
med branschens förtroende, framtid och samhäll-
snytta. FAR ska genom opinionsbildning och initiativ 
inom hållbarhetsområdet medverka till att förstärka 
positionen som förtroendebransch. FAR:s satsning 
på framtidsfrågor är också angelägen mot bak-
grund av den omställning som bland annat digita-
liseringen medför. Härvid ska möjligheter att stärka 
branschens relevans och attraktionskraft tillvaratas. 
Vidare ska FAR verka för samhällsnytta genom att 
skapa värde för medlemmar, näringsliv och samhälle 
genom att vara en ledande kunskapsorganisation.

Väsentliga risker och  
osäkerhets faktorer
Det sker ett kontinuerligt arbete med att identi-
fiera, förebygga och hantera risker kopplade till 
omvärldsfaktorer samt operativa, regulatoriska och 
finansiella risker. Inför räkenskapsåret 2020/2021 
har FAR:s arbete med riskanalys fortsatt vidareut-
vecklats. Exempel på riskområden som FAR arbetar 
med är bland annat förtroende och attraktionskraft, 
branschstrukturen, regulatoriska risker och den tek-
niska utvecklingen. 

Förslag till disposition av  
föreningens vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor  
9 018 949, disponeras enligt följande: 
 

Balanseras i ny räkning

 9 018 949
Summa   9 018 949

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Belopp i tkr Not
2019–05–01 

– 2020–04–30
2018–05–01 

– 2019–04–30

1

Nettoomsättning 2 160 783 152 467

Förändring av varor under  
tillverkning samt färdiga varor

-682 -110

160 101 152 357

Rörelsens kostnader

Varor och tjänster 3 -50 812 -46 462

Övriga externa kostnader 4,5 -47 123 -42 271

Personalkostnader 6 -57 162 -59 457

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar

-611 -606

Rörelseresultat 4 393 3 561

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper  
och fordringar som är  
anläggningstillgångar

432 692

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

7 0 6

Räntekostnader -17 -13

Resultat efter finansiella poster 4 808 4 246

Skatt på årets resultat 8 -1 129 -398

Årets resultat 3 679 3 848

Finansiella rapporter

Resultaträkning – koncernen
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Belopp i tkr Not 2020–04–30 2019–04–30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 1 608 2 219

1 608 2 219

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 4 222 4 291

Andra långfristiga fordringar 12 15 208 14 454

19 430 18 745

Summa anläggningstillgångar 21 038 20 964

Omsättningstillgångar

Varulager m m 13

Varor under tillverkning 51 733

Färdiga varor och handelsvaror 689 870

740 1 603

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 845 6 468

Aktuell skattefordran 840 550

Övriga fordringar 679 235

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

14 9 788 10 354

15 152 17 607

Kassa och bank

Kassa och bank 51 467 40 982

Summa omsättningstillgångar 67 359 60 192

Summa tillgångar 88 397 81 156

Balansräkning – koncernen
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Belopp i tkr Not 2020–04–30 2019–04–30

Eget kapital och skulder 1

Eget kapital

Annat eget kapital inklusive årets vinst 30 446 26 767

30 446 26 767

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

15 208 14 454

Avsättningar för övriga skatter 4 519 4 233

19 727 18 687

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 758 8 090

Övriga skulder 1 702 2 608

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

16 30 764 25 004

38 224 35 702

Summa eget kapital och skulder 88 397 81 156

Balansräkning – koncernen

Rapport över förändringar  
i eget kapital – koncernen
Belopp i tkr

2020–04–30

Annat eget kapital  
inkl årets vinst

Ingående balans 26 767

Årets resultat 3 679

Vid årets utgång 30 446
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Belopp i tkr
2019–05–01 

– 2020–04–30
2018–05–01 

– 2019–04–30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 4 393 3 561

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

 /  Avskrivningar 611 606

 /  Avsättningar 1 040 -4 158

 /  Ej kassaflödespåverkande pensionskostnader 432 692

6 476 701

Erhållen ränta 0 6

Erlagd ränta -17 -13

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

6 459 694

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 863 422

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 395 52 046

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 522 -50 970

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 239 2 192

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – -73

Förvärv av finansiella tillgångar -1 016 -1 115

Avyttring av finansiella tillgångar 262 4 291

Kassaflöde från investeringsverksamheten -754 3 103

Årets kassaflöde 10 485 5 295

Likvida medel vid årets början 40 982 35 687

Likvida medel vid årets slut 51 467 40 982

Kassaflödesanalys – koncernen
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Belopp i tkr Not
2019–05–01 

– 2020–04–30
2018–05–01 

– 2019–04–30

1

Nettoomsättning 2 23 556 22 255

23 556 22 255

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -23 579 -19 188

Rörelseresultat -23 3 067

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

7 – –

Resultat efter finansiella poster -23 3 067

Årets resultat 23 3 067

Resultaträkning – moderföreningen
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Balansräkning – moderföreningen

Belopp i tkr Not 2020-04-30 2019-04-30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 50 50

Summa anläggningstillgångar 50 50

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 7 910 7 654

Aktuell skattefordran 17 17

Övriga fordringar 1 2

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

14 991 1 096

8 919 8 769

Kassa och bank

Kassa och bank 75 223

Summa omsättningstillgångar 8 994 8 992

Summa tillgångar 9 044 9 042

Belopp i tkr Not 2020-04-30 2019-04-30

Eget kapital och skulder 1

Eget kapital

Fritt eget kapital 15

Balanserat resultat 9 042 5 975

Årets resultat -23 3 067

9 019 9 042

9 019 9 042

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

16 25 –

25 –

Summa eget kapital och skulder 9 044 9 042
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Rapport över förändringar  
i eget kapital – moderföreningen
Belopp i tkr

2020–04–30

Annat eget kapital  
inkl årets vinst

Ingående balans 9 042

Årets resultat -23

Vid årets utgång 9 019
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Belopp i tkr
2019–05–01 

– 2020–04–30
2018–05–01 

– 2019–04–30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -23 3 067

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet – –

-23 3 067

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-23 3 067

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -150 19 044

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 25 -22 058

Kassaflöde från den löpande verksamheten -148 53

Årets kassaflöde -148 53

Likvida medel vid årets början 223 170

Likvida medel vid årets slut 75 223

Kassaflödesanalys – moderföreningen
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Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen samt  Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).    

Immateriella anläggningstillgångar   
Vid redovisning av utgifter för immateriella anläggningstillgångar 
tillämpas kostnadsföringsmodellen, vilket innebär att alla utgifter 
kostnadsförs 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 fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen.     

Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer: 5 år.  

Leasing 
Företaget har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga  le-
asingavtal 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 balansdagens 
kurs.        

Varulager     
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet 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 omfat-
tar såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att pension baseras på 
slutlön och antal år inom planen. Företaget bär risken för att de ut-
fästa 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 redovisas därför 
som en avgiftsbestämd plan. I avgiftsbestämda planer betalar bo-
laget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. 

Företaget har givit pensionslöften vars värde är kopplat till sepa-
rata kapitalförsäkringar som företaget äger. Värdet på kapitalför-
säkringen 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 redovi-
sas som  avsättning. Företagets förpliktelser är begränsade till det 
belopp som kapitalförsäkringen representerar samt till löneskatt 
på utfallande belopp. Risken för kapitalförsäkringens utveckling 
och därmed senare utfallande pension står den pensionsberätti-
gade 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 redovi-
sats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.       

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hän-
förlig 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 framtiden använda skattemässiga under-
skottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet 
för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive 

Belopp i tkr om inget annat anges
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regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 
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 bal-
ansdag.        

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 re-
glera 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 re-
glera 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 periodis-
eras utifrån utgivningstidpunkter.    
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Not 2 – Nettoomsättning    

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Koncernen

Årliga avgifter enligt nedan 50 844 49 793

Förlagsverksamhet 32 665 30 295

Utbildningsverksamhet 74 497 70 195

Övrigt 2 777 2 184

160 783 152 467

Moderföreningen

Årliga avgifter enligt nedan 23 556 22 255

23 556 22 255

Årliga avgifter 
Årsavgiften till FAR för 2019/2020 fastställdes till 650 (650) kro-
nor för ordinarie medlemmar fysisk person, för företag till 1 255  
(1 245) kronor multiplicerat med medelantalet anställda på företa-
get, för basmedlemmar respektive studentmedlemmar 100 (100) 
kronor. Serviceavgiften till FAR AB fastställdes till 6 200 (6 160) 
kronor för revisorer, till 3 980 (3 950) kronor för redovisningskon-
sulter, till 3 980 (3 950) kronor för specialister till 2 270 (2 250) 
kronor för lönekonsulter, till 1 815 (1 800) kronor för basmed-
lemmar, till 2 465 (2 450) kronor för basmedlemmar plus, till 377 
(320) kronor för studentmedlemmar. 

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Koncernen

FAR:

5 238 (5 191) medlemmar har 
betalat full avgift

3 319 3 373

208 (265) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

56 62

Övrigt 0 17

3 375 3 452

Årsavgifter företag 20 181 18 803

Totala avgifter FAR 23 556 22 255

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

FAR AB:

Serviceavgift

5 237 (5 190) medlemmar har 
betalat full avgift

26 910 27 097

208 (265) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

378 441

27 288 27 538

Totala avgifter koncernen 50 844 49 793

Moderföreningen

FAR:

5 238 (5 191) medlemmar  
har betalat full avgift

3 319 3 373

208 (265) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

56 62

Övrigt 0 17

3 375 3 452

Årsavgifter företag 20 181 18 803

Totala avgifter FAR 23 556 22 255

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

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Allegretto Revision AB 
Revisionsuppdrag 

250 220

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
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Not 5 – Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

2020-04-30 2019-04-30

Framtida minimilease-
avgifter avseende icke 
uppsägningsbara  
operationella leasingavtal 

Inom ett år 6 054 5 904

Mellan ett och fem år 9 577 15 262

Senare än fem år – –

15 631 21 166

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Räkenskapsårets kostnads-
förda leasingavgifter

6 035 6 068

Not 6 – Anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Kvinnor 34 35

Män 9 11

Koncernen totalt 43 46

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2020–04–30 
Andel kvinnor %

2019–04–30 
Andel kvinnor %

Styrelsen 67 % 71 %

Företagsledning i koncernen 86 % 74 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Styrelsearvoden 113 284

Lön till generalsekreterare och 
vd i FAR AB

2 440 3 070

Övriga anställda 30 503 30 092

Summa styrelsearvoden och 
löner 

33 056 33 446

Pensionskostnad generalse-
kreterare och vd i FAR AB

719 1 768

Pensionskostnad övriga 
anställda

6 970 6 793

Övriga sociala kostnader 12 583 13 289

Summa pensionskostnader 
och övriga sociala  
kostnader

20 272 21 850

2020-04-30 2019-04-30

Utestående  
pensionsförpliktelser till
generalsekreterare och VD 

19 727 18 687

Pensionsförpliktelserna avser generalsekreteraren i FAR tillika 
verkställande direktör i FAR AB 617 tkr, tidigare generalsekreter-
are i FAR 12 497 tkr, tidigare verkställande direktör i FAR AB 
3 642 tkr samt tidigare verkställande direktör i dåvarande FAR 
Förlag AB 2 971 tkr. Posterna återfinns under avsättningar för 
pensioner samt för skatter till den del det avser avsättning för sär-
skild 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. 

Villkor för generalsekreteraren och verkställande  
direktören
FAR:s generalsekreterare tillika verkställande direktör, Karin 
Apelman är anställd i FAR AB. Ersättning till generalsekreteraren 
utgår enligt en kostnadsram, vilken uppgick till 4 100 tkr under  
2019/2020. Kostnadsramen inkluderar lön, sociala avgifter, pen-
sionspremier och löneskatt.  

Generalsekreterarens pensionsålder är 65 år och årets pensions-
kostnad uppgick till 719 tkr.    

direktörens 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 ar-
betsuppgifter.      
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Not 7 – Ränteintäkter

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Koncernen

Ränteintäkter, övriga 0 6

0 6

Moderföreningen

Ränteintäkter – –

– –

Not 8 – Skatt på årets resultat  

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Aktuell skattekostnad -1 059 –

Uppskjuten skatt -70 -398

-1 129 -398

Not 9 – Inventarier, verktyg och installationer 
  

2019–05–01 
– 2020–04–30

2018–05–01 
– 2019–04–30

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 3 633 3 560

Nyanskaffningar – 73

Vid årets slut 3 633 3 633

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 414 -808

Årets avskrivning på anskaff-
ningsvärden

-611 -606

Vid årets slut -2 025 -1 414

Redovisat värde vid årets 
slut

1 608 2 219

Not 10 – Andelar i koncernföretag   

2020-04-30 2019-04-30

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets 
början och slut

50 50

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

2020-04-30 2019-04-30

Antal 
andelar

Andel 
i %

Redovisat
värde 

Redovisat
värde

Dotterföretag 
/Org nr/Säte

FAR AB, 
556081-7974, 
Stockholm

10 000 100 50 50
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Not 11 – Uppskjuten skatt

2020–04–30
Redovisat 

värde
Skattemässigt 

värde
Temporär 

skillnad

Väsentliga 
 temporära  
skillnader

Avsättningar för 
pensionsf örpliktelser

15 208 — 15 208

Avsättningar för 
skatter 

4 519 — 4 519

19 727 — 19 727

2020–04–30
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Väsentliga 
 temporära  
skillnader

Avsättningar 
för pensions-
förpliktelser

3 255 — 3 255

Avsättningar för 
skatter 

967 — 967

Uppskjuten 
 skattefordran/
skuld 

4 222 — 4 222

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

4 291 — 4 291

 

Not 12 – Andra långfristiga fordringar   

2020-04-30 2019-04-30

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 14 454 17 630

Tillkommande fordringar 1 016 1 116

Reglerade fordringar -262 -4 292

15 208 14 454

Redovisat värde vid årets slut 15 208 14 454

Andra långfristiga fordringar utgörs av inbetalda premier för kapi-
talförsäkringar, 15 208 tkr. Kapitalförsäkringarna är kopplade till 
pensionsutfästelser till generalsekreteraren i FAR tillika verkstäl-
lande direktören i FAR AB 495 tkr, till tidigare generalsekreterare 
i FAR 9 584 tkr, till tidigare verkställande direktör i FAR AB 2 867 
tkr samt till tidigare verkställande direktör i dåvarande FAR Förlag 
AB 2 262 tkr.      
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Not 13 – Varulager mm    

2020-04-30 2019-04-30

Varor under tillverkning 51 733

Färdiga varor och handelsvaror 689 870

740 1 603

Not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   

2020-04-30 2019-04-30

Koncernen

Förutbetalda provisionskostnader 3 800 3 473

Upplupna provisionsintäkter 2 151 2 503

Förutbetalda medlemsavgifter 991 1 096

Förutbetald lokalhyra 897 943

Förutbetalda IT-kostnader 631 590

Förutbetald pensionspremie 271 301

Förutbetalda kurskostnader 58 178

Övriga poster 989 1 270

9 788 10 354

Moderföreningen

Förutbetalda medlemsavgifter 991 1 096

991 1 096

Not 15 – Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 018 949 (9 041 
845) disponeras enligt följande:   

2019–04–30 2018–04–30

Balanseras i ny räkning 9 018 949 9 041 845

Summa 9 018 949 9 041 845

Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter     

2020-04-30 2019-04-30

Koncernen

Förutbetalda prenumerationsintäkter 13 494 11 233

Upplupna löner och semesterlöner 
och sociala avgifter därpå

7 185 6 930

Förutbetalda kursintäkter 6 852 5 188

Upplupna personalkostnader om-
strukturering

1 640 230

Upplupna IT-kostnader 732 –

Upplupna kurskostnader 473 748

Övriga poster 388 675

30 764 25 004

Moderföreningen

Övriga poster 25 –

25 –
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Not 17 – Ställda säkerheter och  
eventualförpliktelser    
   

2020-04-30 2019-04-30

Koncernen

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

För eget pensionsåtagande 15 208 14 454

Pantsatt hyresgaranti 2 600 2 600

Summa ställda säkerheter 17 808 17 054

Eventualförbindelser

Pensionsåtagande utöver vad som 
tagits upp i balansräkningen och 
som täcks av företagsägda kapital-
försäkringar

3 421 2 994

Kapitalförsäkringar, som redovisas som andra långfristiga ford-
ringar, har ställts som pant för det pensionslöfte som lämnats 
till generalsekreteraren 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 19 978 tkr (15 739 tkr) 
skett från koncernföretag. I årets inköp ingår ingående moms, vil-
ken inte får lyftas av. Detta medför en avvikelse mot dotterföreta-
gets försäljningssiffror. Av årets försäljning har 0 tkr (0 tkr) skett till 
koncernföretag.      
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ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN har godkänts för publi-
cering av styrelsen den 17 juni 2020. Undertecknade försäk-
rar härmed att års- och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed 
och ger rättvisande bild av föreningens ställning och resultat 
samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 

utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen 
står inför samt att aktuella redovisningsnormer har tillämpats 
och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. 
Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting 
Initiative, GRI, nivå Core, se GRI-index sidorna 61-63.

Johan Rippe
Ordförande

Marianne Sandén-Ljungberg
Ledamot
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Stockholm 2020–06–17
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Revisions berättelse
Rapport om årsredovisningen och  
koncern redovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för FAR för räkenskapsåret 2019-05-01–2020-04-30. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 37–56 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 moderförening-
ens och koncernens finansiella ställning per den 30 april 2020 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens 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.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–35 
samt 59–63. 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 ofören-
lig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen 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 rapportera 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 kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedöm-
ningen 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 an-
vända 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 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, 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 misstag och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

   
 / identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra 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 misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

för FAR, Org.nr 802000-2237
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förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 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 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, 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 uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 / drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och gene-
ralsekreteraren 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 betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsent-
lig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 / utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland 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 plane-
rade 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 generalsekretera-
rens förvaltning för FAR för räkenskapsåret 2019-05-01–2020-
04-30 samt av förslaget till dispositioner av föreningens vist eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ans-
var 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 som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 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 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse 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 
föranleda 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 tillkommande 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, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
  
Stockholm den 17 juni 2020
Allegretto Revision AB

  

 
Anna Wretholm 
Auktoriserad revisor 
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sekreterare/VD Johan Rippe 
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Åsa Lundvall
Första vice ordförande 

EY

Mikael Ernström 
Andra vice ordförande 

Ernströms 
Revisionsbyrå

Helena 
Arvidsson Älgne

Ledamot 
KPMG

Anna Johnson
Ledamot

Grant Thornton

Erik Källås
Ledamot

Aspia

Patrik Anderbro
Ledamot 
KPMG

Anna Nilsson
Ledamot 

Grant Thornton

Malin Nilsson 
Ledamot 

BDO Mälardalen

Marianne 
Sandén-Ljungberg

Ledamot 
Mazars Set

Kajsa Boqvist
Ledamot

PwC

Karin Apelman
Generalsekreterare 

och VD

Helena Dale
Ledamot 

Balansen HB

Peter Ekberg
Ledamot 
Deloitte

Maria Ekelund
Ledamot 
Deloitte

Elisabeth Granhage
Ledamot 

EY
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Karin Apelman
Generalsekreterare och VD

Född: 1961
Civilekonom 
Tidigare erfarenheter: bland annat 
general direktör EKN, CFO Luftfartsverket, 
 ekonomi- och finansfunktioner i SAAB, 
SAS. Styrelseuppdrag i bland annat 
Handelsbanken, Swedavia, Svensk 
Exportkredit, EKN, Svenska Kraftnät, Bliwa. 
Övriga uppdrag: ledamot i Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning, ledamot i styrelsen 
för Svenska Revisionsakademin (SRA).

Helena Tjärnström
Stabschef/CFO

Född: 1960
Civilekonom
Tidigare erfarenheter: bland 
annat auktoriserad revisor PwC, 
vice VD Lear Corporation Sweden, 
redovisningschef SJ, redo visningschef 
Coop, ekonomichef Coop Marknad.

Maria Elg
HR-chef

Född: 1967
Tidigare erfarenheter: bland annat  
förlagsredaktör/författare HR på FAR 
Förlag, redaktionschef Skandinaviska 
Databöcker, redaktionschef Docendo, 
redaktör Lexicon Läromedel.

Maria Lantz
Chefsjurist

Född: 1980. 
Jur.kand, kandidat inom företagsekonomi 
Tidigare erfarenheter: bland annat 
förenings jurist på FAR, advokat på 
advokat byrån Bird & Bird med inriktning 
mot framförallt processrätt, tingsnotarie vid 
Stockholms tingsrätt.

Annelie Dahlqvist
Vice VD, chef Medlem

Född: 1958
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 och Opinion

Född: 1960 
Civilekonom 
Tidigare erfarenheter: bland annat 
kommunikations direktör Södra och 
NCC, IR-chef NCC, VD och skribent 
Tidnings AB Börsveckan, redaktionschef 
Nyhetsbyrån Direkt, journalist Dagens 
Industri, Expressen, Aftonbladet, Dagens 
Nyheter.

Från vänster: Karin Apelman, Annelie Dahlqvist,  
Maria Lantz, Annica Gerentz, Helena Tjärnström  
och Robert Wennberg. Infälld: Maria Elg.
Foto: Christian Gustavsson, Lieselotte van der Meijs
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Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

GRI 102 Generella Upplysningar

Organisationsprofil

102 -1 Organisationens namn 1

102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster 4–6, 13–17, 
20–22

102-3 Huvudkontorets säte Baksida

102-4 Verksamhetsländer FAR bedriver sin verksamhet i Sverige

102-5 Ägarstruktur och företagsform Ideell förening med 5 143 medlemmar. FAR AB 
helägt dotterföretag. 

102-6 Marknader 4, 7

102-7 Organisationens storlek 15–17, 38

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."

32

102-9 Leverantörskedja 34

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen Inga väsentliga förändringar att rapportera

102-11 Försiktighetsprincipen 34

102-12 Externa hållbarhetsintiativ som organisa-
tionen 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, 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 4–5

Styrning

GRI Index
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Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

102-18 Styrningsstruktur 7

Intressentengagemang

102-40 Organisationens intressenter 24, 26

102-41 Kollektivavtal 45 av 46 medarbetare omfattas av kollektivavtal. 
VD/generalsekreterare omfattas inte.

102-42 Identifiering av intressenter 24, 26

102-43 Intressentdialog 24, 26

102-44 Viktiga frågor 25

Redovisningspraxis

102-45 Enheter som ingår i redovisningen 2, 27

102-46 Process för identifiering av innehåll och 
redovisningens omfattning

24–27

102-47 Väsentliga frågor 25

102-48 Förändrad information från tidigare re-
dovisningar

Inga ändringar från föregående hållbarhets-
redovisning

102-49 Betydande förändringar från tidigare re-
dovisning

Inga ändringar från föregående hållbarhets-
redovisning

102-50 Rapportperiod 1 maj 2019–30 april 2020

102-51 Tidpunkt för senaste redovisning Juni 2019

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

102-53 Kontaktuppgifter Hållbarhetsansvariga och Stabschef/CFO 2, baksida

102-54 Redovisning i enlighet med GRI standards 2, 27

102-55 GRI index 61–63

102-56 Extern granskning Översiktligt granskad, revisors rapport 35

 /  GRI Index
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Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

GRI 103 Styrning se varje ämnesspecifik upplysning

GRI 205 Antikorruption

103-1, 103-2, 
103-3 

Upplysningar om styrning 28

205-2

 

Kommunikation och utbildning rörande 
anti-korruptionspolicy och rutiner

28

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan

103-1, 103-2, 
103-3 

Upplysningar om styrning 29–30

203-2

 

Väsentligt indirekt ekonomisk påverkan 29–30

GRI 405 Mångfald och jämställdhet

103-1, 103-2, 
103-3 

Upplysningar om styrning 31

405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och  
anställda

31–32

GRI 404 Vidarutbildning och kompetensutveckling

103-1, 103-2, 
103-3 

Upplysningar om styrning 33

404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar för 
anställda

33

GRI 305 Utsläpp

103-1, 103-2, 
103-3 

Upplysningar om styrning 34

305-3 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 34

 /  GRI Index
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