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 /  Generalsekreteraren har ordet

Ett intensivt år
 med fokus på stödpaket och hållbart företagande

VERKSAMHETSÅRET 2020/2021 BLEV allt annat än 
ett ”vanligt” år. Pandemin förändrade spelplanen för 
näringsliv och samhälle i stort och naturligtvis på-
verkades även revisions- och rådgivningsbranschen 
liksom verksamheten på FAR.  

Men mitt i allt det svåra, med osäkerhet, res-
triktioner och distansering, har vi också samlat på 
oss nya lärdomar och erfarenheter. Digitaliseringen 
har tagit fart och vi har upptäckt nya sätt att mötas, 
samarbeta, genomföra utbildningar och att hantera 
allt annat som behövs för att driva FAR:s verksam-
het framåt. 

I början av verksamhetsåret trodde vi att pande-
min skulle påverka efterfrågan på våra utbildningar i 
mycket större omfattning än vad som blev fallet.  Men 
tack vare att vi redan före coronapandemin hade 
kommit långt när det gäller digitala lösningar och 
verktyg så kunde vi snabbt ställa om och erbjuda de 
allra flesta utbildningarna online. Sammantaget har vi 
haft en god lönsamhet för vår utbildnings- och för-
lagsverksamhet under verksamhetsåret.  

FAR:S MEDLEMMAR HAR arbetat hårt för att hjälpa 
företagen att ta sig igenom coronakrisen och för 
att stötta dem i detta arbete startade vi tidigt en 
coronagrupp med experter från branschen och från 
FAR. En viktig uppgift för gruppen har varit att skapa 
klarhet i de viktigaste coronarelaterade frågorna för 
revisions- och rådgivningsbranschen. Bland annat 
har vi haft en löpande dialog med Tillväxtverket och 
Skatteverket om tillämpningen och tolkningen av de 
olika stödåtgärderna. Vi har också tagit fram mallar 
och riktlinjer för uppdragsbrev och revisorsintyg.  

ALLT HAR NATURLIGTVIS inte handlat om corona-
pandemin. I mars 2021 lanserades FAR:s första 
branschrapport – full med spännande fakta om bran-
schen! Rapporten innehåller data som inte har sam-
manställts och presenterats tidigare och jag hoppas 
att rapporten ska bidra till ökad kunskap om bran-
schen och den nytta vi gör för näringsliv och samhälle. 
Bland annat vet vi nu att den svenska revisions- och 
rådgivningsbranschen består av drygt 14 000 företag 
som omsätter drygt 43 miljarder kronor och syssel-
sätter ungefär 37 000 personer. Sammantaget mot-
svarar detta cirka 0,9 procent av Sveriges BNP och 
cirka 0,7 procent av Sveriges sysselsatta befolkning.  

En annan lansering under verksamhetsåret är 
FAR:s medlemspanel, där FAR:s medlemmar via en 
webbaserad enkät svarar på frågor från FAR. Syftet 
är att snabbt och enkelt kunna kommunicera med 
medlemmarna i aktuella frågor. Svaren kommer att 
ge oss viktig vägledning i hur vi som branschorga-
nisation ska jobba för att bli ännu mer relevant, med 
målet att få ännu nöjdare medlemmar. 

REVISIONS- OCH RÅDGIVNINGSBRANSCHEN är glo-
bal och utmaningarna ser ganska lika ut världen 
över. I mars deltog jag i IFAC:s årliga CEO-möte. 
Vanligtvis hålls mötet i New York, men i år var det 
förstås digitalt. Vi diskuterade återigen hållbarhets-
frågorna. Revisions- och rådgivningsbranschen har 
en nyckelroll att spela för att hjälpa företag och or-
ganisationer att nå FN:s globala mål kring en so-
cial, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i 
världen. En annan viktig fråga som drivs gemensamt 
över landsgränserna handlar om att ta fram en glo-
bal revisionsstandard för företag med mindre kom-
plex verksamhet (LCE). Många FAR-medlemmar har 
länge efterfrågat en förenklad standard för revision 
av mindre verksamheter och i juni får vi veta mer 
då den internationella standardsättaren IAASB för-
väntas besluta om att skicka ut ett förslag till sådan 
standard på remiss. Inom FAR är det Strategigrupp 
Revision som arbetar med frågan, men hela FAR föl-
jer naturligtvis processen med stort intresse. 

DET ÄR ETT annorlunda år vi nu lämnar bakom oss. 
Och ännu vet vi inte när pandemin är över. Men en 
sak är jag säker på och det är att FAR:s och re-
visions- och rådgivningsbranschens arbete för ett 
hållbart näringsliv och samhälle kommer att bli 
än mer angeläget. Jag märker bland annat en 
ökad intensitet i diskussionerna kring hållbar 
bolagsstyrning, både här i Sverige och på den 
internationella arenan, och jag är övertygad om 
att vi kommer att se ett större hållbarhetsfo-
kus när det gäller prioriteringar och satsningar 
framöver.  

 Vi har lärt oss mycket under den här tiden 
och 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. /

”Men mitt i allt 
det svåra har vi 
också samlat  
på oss nya  
lärdomar och 
erfarenheter.”

Karin Apelman, 
generalsekreterare 
och VD
Stockholm i juni 2021
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 /  Introduktion

FAR:s års- och 
hållbarhets-
redovisning 
– en introduktion

DETTA ÄR FAR:S femte års- och hållbarhetsredvis-
ning. Genom att inkludera hållbarhet i redovis-
ningen vill vi informera om vårt arbete med olika 
hållbarhetsfrågor, men även vilka utmaningar och 
möjligheter som FAR står inför. Som branschorga-
nisation har FAR en unik möjlighet att via medlem-
marna bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle. 
Flera av FAR:s medlemsbyråer arbetar med hållbar-
het tillsammans med sina kunder genom rådgivning, 
konsultationer, utbildning och granskning av hållbar-
hetsredovisningar, men även inom sina egna verk-
samheter.   

 

Hållbarhetsredovisningens principer 
FAR har valt att arbeta med GRI (Global Reporting 
Initiative) som är en global standard för hållbarhets-
redovisning. Hållbarhet är integrerat i FAR:s verk-
samhet och därför speglas hållbarhetsarbetet även 
i den främre delen av års- och hållbarhetsredovis-
ningen. Längst bak finns ett GRI-index med hän-
visningar till specifik hållbarhetsinformation. GRI:s 
principer tillämpas för att definiera rapportens inne-
håll. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt 
GRI standards: alternativ Core. 

För att identifiera FAR:s påverkan, positiv eller 
negativ, använder vi även de globala målen enligt 
FN:s Agenda 2030.  

 

Intressentgrupper och dialog 
Under 2020 gjordes en översyn av FAR:s intres-
senter. Översynen resulterade i att FAR:s prio-
riterade intressenter utgörs av medlemmar och 

medlemsbyråer samt av representanter från närings-
liv och samhälle. För att identifiera vilka hållbarhets-
områden som är väsentliga för FAR genomfördes 
även en fördjupad dialog med de prioriterade in-
tressenterna.  

Svaren har analyserats av FAR:s ledningsgrupp 
och styrelse och de prioriterade hållbarhetsfrågorna 
bildar grunden för en ny hållbarhetsstrategi med mål 
och aktiviteter som presenteras i redovisningen.

FAR:s väsentliga hållbarhetsområden 
kopplade till de globala målen  
Tillsammans bidrar FAR och FAR:s medlemmar till 
Sveriges handlingsplan för att uppnå de globala 
målen.  

Det är framför allt mål 4, 12, 16 och 17 som är 
viktiga för FAR, vilket framgår av väsentlighetsana-
lysen. 

 / Främja ett starkt näringsliv med hållbart företa-
gande och uppmuntra företag att tillämpa håll-
bara metoder och hållbarhetsredovisning (12). 

 / Skatt – bolagens redovisning av policy och  
skattebetalningar (16). 

 / Antikorruption (16). 

 / Vidareutbildning och kompetensutveckling (4). 

 / Genomförande och globalt partnerskap (17). 

Mer fördjupad information och process finns på sid-
orna 36–38. /
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Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021 /  Det här är FAR

 Det här är FAR
Genom att bidra till att skapa tydliga spelregler, rätt kompetens  
och tillförlitlig information arbetar FAR för ett fortsatt högt  
förtroende i näringsliv och samhälle och ett hållbart företagande. 
Bland FAR:s medlemmar finns både bredd och djup, och  
inom FAR:s Expertnätverk samlas flera av Sveriges främsta  
experter inom revision, redovisning, lön och skatt. >>

FAR är en branschorganisation 
men också ett av Sveriges största 
privata utbildningsföretag  
inom ekonomiområdet.
Foto: Christian Gustavsson
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 /  Det här är FAR

FAR ÄR EN branschorganisation för revisorer, redo-
visningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter 
och specialister, och ett av Sveriges största privata 
utbildningsföretag inom ekonomiområdet med över 
300 utbildningstillfällen per år. 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 auktoriserade och godkända revisorer, redovis -
nings konsulter med titeln Auktoriserad Redovis-
ningskonsult FAR, skatterådgivare med titeln 
Auktoriserad Skatterådgivare FAR, lönekonsulter 
med titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR, specialis-
ter samt små och stora företag inom redovisning, 
revision och rådgivning. Sedan 2019 finns det även 
student- och basmedlemskap.

FAR BILDADES 1923 som en organisation för aukto-
riserade revisorer. Redovisningskonsulter har varit 
medlemmar sedan 2008, skatterådgivare sedan 
2011 och lönekonsulter sedan 2017.

Revisorer auktoriseras av Revisorsinspektionen, 
som också utövar myndighetstillsyn. FAR aukto -
riserar skatterådgivare, redovisningskonsulter och 
lönekonsulter. FAR utövar kvalitetskontroll över 
ordinarie medlemmar minst vart sjätte år. Bland 
annat kontrolleras att FAR:s etiska regler inklusive 
kvalitetsstandarden efterlevs, samt att de regelverk 
och standarder som är aktuella för respektive yrkes-
grupp efterlevs. Syftet med kvalitetskontrollen är att 
näringslivet och samhället i övrigt med stort förtro-
ende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete. 
Samtidigt är kontrollen ett stöd för medlemmarna i 
deras eget kvalitetsarbete.

>>

” En branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, 
skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.”

FAR har drygt 5 000 medlemmar och 
drygt 1 000 anslutna medlemsföretag, 
med totalt runt 16 000 medarbetare.
Foto: Christian Gustavsson 6 
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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

 /  Det här är FAR

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.

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. 

OPINIONSBILDNING ÄR EN viktig del av FAR:s 
uppdrag. Att svara på remisser är en del, där 

anställda på FAR och FAR:s Expertnätverk bidrar 
med sin kunskap. Under verksamhetsåret behand-
lades 96 remisser, och 83 av dem besvarades. 
Opinionsbildningsarbetet handlar också om att driva 
viktiga frågor för branschen genom exempelvis de-
battartiklar och att medverka i webbinarier.

FAR har en viktig roll i svenskt näringsliv och 
samhälle genom tolkning av internationella regel-
verk samt uttalanden och rekommendationer kring 
revision, redovisning och rådgivning. Arbetet med 
detta sker i olika grupper inom FAR:s Expertnätverk.

FAR HAR ETT brett 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 organi-
sationen Accountancy Europe (ACE) och är bland 
annat engagerad i Sustainable Finance Group. 
Samarbete med de nordiska revisorsorganisatio-
nerna sker genom Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF), där FAR är en av fem medlemmar. /

” FAR har en viktig roll i svenskt 
näringsliv och samhälle.”

FAR:s uppdrag

 / Klargöra god 
yrkessed

 / Paketera och  
för medla kunskap

 / Driva opinions-  
bildning

FAR:s vision: 
Att göra nytta  

för näringsliv och 
samhälle
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Åsa Lundvall  
valdes till ny  

ordförande i FAR
Med löften om ett vässat 

medlemserbjudande, fortsatta 
satsningar på kvalitet och 

branschens attraktionskraft 
valdes Åsa Lundvall, EY,  
som ny ordförande i FAR  
i samband med stämman  

i september 2020. 

FAR definierar 
branschen i en 
branschrapport 

I mars 2021 lanserades  
FAR:s första branschrapport, 
med data som inte tidigare  

har sammanställts och  
presenterats. Ambitionen är 
att rapporten ska bidra till 

ökad kunskap om revisions- 
och rådgivningsbranschen.

1

FAR:s  
Bransch-
rapport  
2021

Över 10 000  
användare av  
FAR Online 

Den goda trenden för  
FAR Online har fortsatt,  

med både ökat användande 
och fler kunder. Under verk-

samhetsåret passerades  
10 000 betalande  

användare, exklusive 
universitetslicenser. 

Revisorsprovet  
genomfördes  

trots pandemin 
Tack vare ett intensivt  

samarbete mellan 
Revisorsinspektionen, 

Examensrådet, FAR och  
de största byråerna kunde 

höstens inställda revisors prov 
till slut genomföras på nio 

olika orter 7–8 januari. Totalt 
skrev 211 personer provet. 

Några viktiga händelser under året:

275  

17 100   

10 264   
deltagare online

84

10 329  

5 159 
medlemmar i FAR

utbildnings -
tillfällen

deltagare, varav 

2 575 83
medlemsråd-

givningsärenden
besvarade  
remisser

online-kurser och 
online- tillfällen

FAR Online-
användare

6 906  
sålda böcker

44 
anställda

157 Mkr 
omsättning

109
medlemmar är 
aktiva i FAR:s 
Expertnätverk

 /  Året i korthet

Foto: C
hristian G

ustavsson
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 /  Organisation

Så styrs FAR
FAR är en branschorganisation och en ideell förening som  
styrs av stadgar, men även ett kommersiellt företag som drivs  
i aktiebolagsform med bland annat utbildnings- och förlags -
verksamhet samt servicetjänster riktade till medlemmarna.

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

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

– att klargöra god revisions- och redovisningssed, 
paketera och förmedla kunskap samt driva opinions-
bildning. 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:s Expertnätverk

Medlem PR och Opinion Kompetens

Arbetsutskott

Revisorer Kvalitetsnämnder
Stämma

Valberedning Disciplinnämnd
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 /  Organisation

FAR:S EXPERTNÄTVERK BESTÅR av medlemmar 
som på ett strukturerat sätt driver branschens in-
tressen och prioriterade frågor, exempelvis svarar 
på remisser och arbetar med regeltolkningar, re-
kommendationer och uttalanden. Expertnätverket 
är en vidareutveckling av det som tidigare kallades 
FAR-aktiva, och lanserades våren 2020. Grupperna 
samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, 
revision och skatt och inom specialiserade områden 
som offentlig sektor, hållbarhet och etik. 

STRATEGI- OCH SPECIALISTGRUPPER leds av en 
ord förande som rapporterar till FAR:s general-
sekreterare/VD. Strategigrupperna är: Revision, 
Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter samt 
Skatt. Specialistgrupperna fungerar som stöd för 
Strategigrupperna och spänner över flera medlem-
skategorier. Specialistgrupperna är: Offentlig sektor, 
Hållbarhet samt 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 samt 
Auktorisationsnämnd – Skatt.

Vem som ingår i de olika grupperna avgörs av 
kompetens, engagemang och lämplighet. Det ska 
vara en mix av medlemmar från stora och små by-
råer, från olika delar av landet och i olika åldrar. /

Operativa  
grupper

Strategigrupper

FAR:s Expertnätverk

Generalsekreterare/VD

Redovisnings- 
och lönekonsulter

RedovisningRevision

Finansiella 
företag

Norm-
givning

Finansiell 
rapportering

Remiss-
grupp

Auktorisations-
nämnd

Skatt

Hållbarhet

Etik

Specialist grupper

Offentlig 
sektor

FAR:s Expertnätverk 
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 /  Vinjett

Foto: PwC

Åsa Lundvall – ny ordförande
Med löften om ett vässat medlemserbjudande, fortsatta satsningar på 
kvalitet och branschens attraktionskraft valdes Åsa Lundvall, EY, som 
ny ordförande i FAR i samband med stämman i september 2020. 

− FAR är en medlemsorganisation med flera medlemskategorier, små och stora byråer,  
medlemmar i storstäder och ute i landet. Deras vardag kan se olika ut och vi ska lyssna  
på dem, sa Åsa Lundvall i samband med sitt anförande på stämman.

Hon framhöll också att den omorganisation som arbetats fram under Johan Rippes tid 
som FAR-ordförande, tillsammans med FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman, 
och som resulterade i FAR:s Expertnätverk är en genomtänkt och bra grund att arbeta  
vidare från.

− Vi har nu ett mer sammanhållet FAR, där kompetens och engagemang tas tillvara på 
ett strukturerat sätt så att vi som bransch kan bidra till ännu mer nytta för näringsliv och 
samhälle. Jag vill att ännu fler medlemmar ska engagera sig i FAR, via Expertnätverket eller 
styrelsen eller på annat sätt.

Åsa Lundvall, ordförande i FAR. Foto: Christian Gustafsson.

FAR är en medlemsorganisation med flera  
medlemskategorier, små och stora byråer,  
medlemmar i storstäder och ute i landet. Deras  
vardag kan se olika ut och vi ska lyssna på dem.
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 /  Internationella samarbeten

FAR i världen
En global bransch som gör nytta 
för näringsliv och samhälle

FAR:S MEDLEMMAR BEDRIVER i huvudsak sin verk-
samhet i Sverige, men branschens framtid avgörs till 
stor del av vad som sker på den internationella are-
nan. FAR deltar därför i olika internationella forum, 
bland annat inom digitalisering och automatisering 
samt inom skatt och hållbarhet. FAR har också ett 
nära samarbete med sina internationella motsvarig-
heter runt om i världen. 

FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF) och i Accountancy Europe (ACE). På den  
globala spelplanen sker samarbetet genom Inter-
national Federation of Accountants (IFAC).

Norden 
FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF). Övriga medlemmar är systerorganisatio-
nerna i Danmark, Finland, Island och Norge. Det 
nordiska samarbetet syftar framför allt till att bedriva 
gemensamma projekt- och lobbyarbeten på inter-
nationell nivå. Inom NRF sker även ett omfattande 

erfarenhetsutbyte när det gäller branschens utveck-
ling. 

Fokusområden under verksamhetsåret har varit 
IAASB:s arbete med framtagandet av en revisions-
standard för mindre komplexa företag (LCE), den 
framtida revisionen ur ett internationellt perspektiv 
samt hållbarhetsfrågor – framför allt hänförliga till be-
hovet av en global lösning för hållbarhetsredovisning 
kombinerat med externt bestyrkande från branschen.

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 beslut som fattas av EU-
kommissionen och i EU-parlamentet.

Globalt
På det globala planet sker samarbetet genom 
International Federation of Accountants (IFAC) med 
kontor i New York. /

Ett globalt nätverk

Sverige

Europa GlobaltNorden
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 /  Coronaåret 

Vi ställde inte in  
– vi ställde om

Coronaåret 

Tack vare snabbfotade medarbetare med en positiv 
inställning till att tänka nytt kunde vi genomföra de  
flesta planerade aktiviteterna under verksamhetsåret  
– och fortsätta utveckla FAR:s verksamhet och hjälpa  
branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. >>  

Frukostseminarier som tidigare arrangerades på plats 
har under verksamhetsåret genomförts digitalt.
Foto: Christian Gustavsson
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Coronagruppen
Vi märkte tidigt att det fanns ett stort behov av  
klargörande i flera coronarelaterade frågor. Därför 
startades FAR:s coronagrupp med experter från 
FAR och branschen, för att på ett strukturerat sätt 
fånga upp de viktigaste frågorna. Bland annat var 
det frågor om tillämpningen av de olika stödåtgär-
derna och vilka företag som omfattades. Frågorna 
gällde även hur effekter av stödåtgärderna skulle 
hanteras redovisningsmässigt och hur skatte-
mässiga överväganden och frågor om utdelningar 
skulle hanteras. Gruppens arbete har kommuni-
cerats löpande via far.se, sociala medier, FAR:s 
nyhetsbrev samt i Balans och Resultat.

Medlemsrådgivningen 
öppen hela sommaren

Vanligtvis är FAR:s medlemsråd-
givning stängd några veckor 
under sommaren. Men 
detta år var medlemsråd-
givningen tillgänglig hela 
sommaren för medlemmar 

som behövde hjälp med 
coronarelaterade frågor. 

Totalt ökade antalet frågor till 
medlemsrådgivningen med 20  

procent under verksamhetsåret, till  
stor del som en följd av coronapandemin.

Dialog med myndigheter
FAR:s utgångspunkt när det gäller de 
olika coronarelaterade stöden som 
införts har varit att det ska bli ”rätt från 
början”. Därför har vi haft löpande di-
aloger med bland annat Tillväxtverket 
och Skatteverket, till exempel om 
huruvida koncernbidrag ska vara 
tillåtet för bolag som söker stöd för 
korttidsarbete och när det ska krävas 
revisorsintyg för att kunna ansöka om 
stöd.

Utbildningar on demand
Efterfrågan på digitala utbildningsalternativ fick 
en rejäl skjuts av coronapandemin. Tack vare att vi 
redan före pandemin låg långt fram i utvecklingen 
och planeringen av online-utbildningar kunde 
verksamheten snabbt ställas om. Med utbildningar 
online och on demand kunde vi tillgodose de 
utbildningsbehov som fanns. 

Revisorsprovet kunde  
genomföras trots  
pandemin
Det var många turer kring hös-
tens inställda revisors prov. Tack 
vare att Revisors  inspektionen 
(RI), Examensrådet, FAR 
och de största byråerna kom 
fram till en ömsesidig lösning, 
kunde provet slutligen flyttas 
fram och genomföras på nio 
olika orter i Sverige 7–8 januari 
2021. Branschen stod för lokaler och 
tentavakter. Mellan varje person var det, 
i enlighet med rekommendationerna, två meters 
avstånd. Totalt skrev 211 personer provet. 

Distansarbete
FAR har följt Folkhälso-

myndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas 
ansvar för att förhindra 
smitta av covid-19. Bland 
annat uppmanades medar-

betarna att arbeta hemifrån 
i så stor utsträckning som 

möjligt. FAR har också sett till att 
alla som vill har fått exempelvis datorskärm och 
kontorsstol hemkört för en bättre arbetsmiljö i 
hemmet.

Webbinarier
Frukostseminarier som 

före pandemin arrange-
rades på plats i FAR:s 
lokaler har under verk-
samhetsåret genomförts 
digitalt, i webbinarie-
form. Webbinarierna har 

sänts från FAR:s lokaler. 
När inbjudna gäster har 

varit på plats har det skett 
under coronasäkra former.

Stämman digitalt
FAR:s årsstämma med pris-
utdelningar och föreläsningar 
genomfördes digitalt, något 
som möjliggjorde för medlem-
mar i alla delar av landet att 
närvara. /

Fo
to

: C
hr

ist
ian

 Gustavsson

 /  Coronaåret 
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 /  Medlemmar
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FAR:s  
medlemmar

FAR HADE PER 30 april 2021 4 933 ordinarie 
medlemmar, varav 2 859 revisorer, 1 451 redo-
visningskonsulter, 517 specialister (varav 394 
skatterådgivare) och 106 lönekonsulter. Dessutom 
hade FAR 154 basmedlemmar och 72 studentmed-
lemmar. Totalt hade FAR 5 159 medlemmar per 30 
april.

Även revisions- och redovisningsföretag är med-
lemmar i FAR, och per 30 april 2021 var antalet 
medlemsföretag 1 001.

Utöver de teoretiska och praktiska krav som 
ställs på de olika yrkesrollerna är samtliga ordinarie 
medlemmar auktoriserade, vilket är en tydlig kvali-
tetsstämpel. 

En auktoriserad revisor har klarat examensprov 
hos Revisorsinspektionen (RI). En Auktoriserad 
Redovisningskonsult FAR och en Auktoriserad 

Lönekonsult FAR har klarat FAR:s tentamensprov 
och är utbildad i Reko – svensk standard för re-
dovisnings- och lönetjänster. För skatterådgivare 
ställs motsvarande krav för att bli Auktoriserad 
Skatterådgivare FAR.

FAR:S KVALITETSKONTROLL ÄR en viktig del i auk-
torisationen och en central del för ett fortsatt högt 
förtroende för branschen. Auktoriserade medlemmar 
genomgår kvalitetskontroll minst vart sjätte år. Syftet 
är att kontrollera att FAR:s medlemmar efterlever 
FAR:s etiska regler inklusive kvalitetsstandarden, 
samt att kontrollera att de regelverk och standarder 
som är aktuella för respektive yrkesgrupp efterlevs. 
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.

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. Titeln är  
därmed ett kvitto på att utövaren är auktoriserad och har fått godkänt i FAR:s kvalitetskontroll. 

Varumärkesregistreringen är en viktig del i varumärkesbyggandet och marknadsföringen  
av auktorisationen och yrkesrollerna.

Auktorisationen av revisorer hanteras av Revisorsinspektionen (RI), och titeln Auktoriserad 
Revisor är skyddad sedan tidigare.

Auktorisationen en kvalitetsstämpel



 /  Vinjett /  Medlemmar

16 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021

Ordinarie medlem
Kvalificerade (auktoriserade eller 

godkända) revisorer, auktoriserade 
redovisningskonsulter, auktoriserade 
lönekonsulter, auktoriserade skatte-
rådgivare eller specialister kan bli 

ordinarie medlemmar i FAR.

Basmedlem
Anställda på revisions- eller 

redovisningsbyråer, men inte är  
auktoriserade eller uppfyller kraven  

för ordinarie medlemskap, kan bli bas-
medlemmar. På arbetsplatsen ska det 
finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

Studentmedlem
Studerande vid universitet,  

högskola eller yrkeshögskola  
kan bli studentmedlemmar.

FAR:s olika medlemskap

Erik Emilsson, auktoriserad revisor 
och VD på Revideco, samtalar med 
FAR:s generalsekreterare och VD Karin 
Apelman i samband med sändningen 
av ett frukostwebbinarium.
Foto: FAR



 /  Medlemmar
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Nya auktorisationer
Redovisning, skatt och lön

Antal personer som blivit auktoriserade 
inom respektive medlemskategori. 

Auktorisationen av revisorer hanteras 
av Revisorsinspektionen (RI),  
och redovisas därför separat  

i diagrammet nedan.

Antal revisorer som  
blivit auktoriserade av  
Revisorsinspektionen 

(RI).

Utbildning medlemmar

Ordinarie medlemmar 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Totalt antal  ordinarie 
 medlemmar som 
 utbildat sig hos FAR

1 985 2 441 2 235

      1 058     1 283 1 220

         927    1 158 1 015

Lönekonsulter 23 61 65

Redovisningskonsulter 803 850 824

Revisorer 1 110 1 420 1 255

Specialister 49 110 91

Basmedlemmar 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Totalt antal bas-
medlemmar som 
 utbildat sig hos FAR

55 74 85

            42        58 60

            13 16 25

Antalet medlemmar som utbildat sig hos FAR under räkenskapsåret 
2020/2021. Flertalet av dessa medlemmar har gått fler än en utbildning  
hos FAR under perioden. 

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

Redovisnings- 
konsulter

Lönekonsulter Skatterådgivare

74

18/19 19/20 20/21 20/21

24
31

24

18/19 19/20

47 47

81

18/19 19/20 20/21

Revisorer

FAR:s 5 159 medlemmar

2 859
Revisorer

1 451  

Redovisnings-
konsulter

517
Specialister 

106
Lönekonsulter 

154 
Basmedlemmar

72
Studentmedlemmar 

(varav 394  
skatterådgivare)

177

89

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

Revision

166

213

166

18/19 19/20 20/21



 /  FAR:s medlemsrådgivning

 Medlemsrådgivningen

Ett ökat stöd  
under pandemin
  Coronarelaterade frågor dominerade i medlemsrådgivningen under 
verksamhetsåret, både bland revisorer och redovisningskonsulter. 
Många frågor var kopplade till genomförande av revisionen och  
tillämpningen av redovisningen av de olika stödåtgärderna. >>
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Medlemsrådgivningen fungerar som 
ett bollplank för FAR:s medlemmar. 

Birgitta Åhlander, Auktoriserad 
Redovisningskonsult FAR, och Sara 

Lissdaniels, auktoriserad revisor,  
är två av FAR:s medlemsrådgivare.

Foto: Christian Gustavsson



 /  FAR:s medlemsrådgivning

2 575

2 146

2 342 

ärenden under 
2020/2021

ärenden under 
2019/2020

ärenden under 
2018/2019

Camilla Carlsson och 
Yvonne Jansson, båda 

med titeln Auktoriserad 
Redovisningskonsult 

FAR, arbetar med FAR:s 
medlemsrådgivning.

Foto: Christian Gustavsson

FAR-MEDLEMMAR SOM BEHÖVER hjälp med kniviga 
frågor i sin yrkesvardag kan vända sig till medlems-
rådgivningen. Servicen är kostnadsfri för ordinarie 
medlemmar, och frågorna kan gälla redovisning, 
revision, juridik och Reko (Svensk standard för re-
dovisnings- och lönetjänster). Medlemsrådgivningen 
svarar även på frågor som rör yrkesrollerna. Däremot 
omfattas inte moms- och skattefrågor.

– Vi fungerar som ett bollplank för medlemmarna 
och i år har det varit lite högre tryck på grund av 
coronapandemin. Våra medlemmar har kämpat på 
för att hjälpa Sveriges företag genom pandemin, 
bland annat genom att se till att underlag och an-
sökningar om stödåtgärder blir rätt från början, 
säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisnings-
konsult och rådgivare på FAR.

TOTALT SVARADE MEDLEMSRÅDGIVNINGEN på 2 575 
frågor under verksamhetsåret, vilket är drygt 400 
fler frågor än föregående verksamhetsår. Frågorna 
dominerades av coronapandemin, både bland re-
visorer och redovisningskonsulter. En stor del av 
frågorna handlade om tillämpningen av regelverket 

av stödåtgärder, granskning av stöd och revisorns 
yttrande, som har tagits fram som stöd för FAR:s 
medlemmar.

MEDLEMSRÅDGIVNINGEN HAR VANLIGTVIS stängt 
några veckor under sommaren, men detta år höll 
rådgivningen öppet hela sommaren för att kunna 
stötta medlemmar som behövde hjälp med corona-
relaterade frågor.

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 
hen kontaktar medlemmen.

– Medlemsrådgivningen är en viktig kontaktyta 
och diskussionerna är inspirerande och givande 
även för oss rådgivare. Ibland identifierar vi frågor 
som vi bedömer vara så viktiga att vi tar dem vidare 
till någon av grupperna inom FAR:s Expertnätverk. 
Och en hel del frågor som kommer till medlems-
rådgivningen resulterar också i artiklar i Balans eller 
Resultat och på far.se, säger Camilla Carlsson. /

” Våra medlemmar har kämpat på för att hjälpa Sveriges företag 
genom pandemin, bland annat genom att se till att underlag 
och ansökningar om stödåtgärder blir rätt från början.”
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 /   Kvalitetskontroll

Godkänd i  
kvalitets kontrollen  

ALLA ORDINARIE FAR-MEDLEMMAR som har en 
auktorisation eller ett godkännande genomgår 
obligatorisk kvalitetskontroll minst vart sjätte år. 
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 och medlemsföretagen i deras eget kvalitets-
arbete.

Det finns två sätt att bli kvalitetskontrollerad:  
enskild kvalitetskontroll och systemkontroll. 

Så går kvalitetskontrollen till
Kvalitetskontrollen omfattar två moment. Dels all-
männa kontroller avseende företagets riktlinjer och 
rutiner, dels i normalfallet två till tre uppdragskon-
troller per medlem för att säkerställa att riktlinjerna 
och rutinerna tillämpas i uppdragen. 

Det är sedan FAR:s kvalitetsnämnd för respektive 
medlemskategori som, utifrån kontrollantens check-
listor och rapport, fattar beslut i kontrollen.

Kvalitetsnämnderna är oberoende organ som 
väljs av FAR:s stämma. Kvalitetsnämnderna leder 
kvalitetskontrollen och lämnar en årlig redogörelse 
för verksamheten till FAR:s stämma. Till sin hjälp 
har kvalitetsnämnderna kvalitetskontrollanter som 
utgörs av FAR-medlemmar från både stora och min-
dre medlemsföretag samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Den som kvalitetskontrolleras kan bli god-
känd, godkänd med kommentar om iakttagelser, 
ej godkänd i kombination med omkontroll, alter-
nativt begränsad omkontroll (inom ett år) samt ej 
godkänd i kombination med ett överlämnande till 
Revisorsinspektionen (revisorer) alternativt till FAR:s 
disciplinnämnd (redovisningskonsulter, lönekonsul-
ter och skatterådgivare). 

>>

– ett kvitto på hög kvalitet

Kvalitetskontroller

Är obligatoriska 
och  oberoende

Sker minst 
vart  sjätte år

Skapar förtroende  
och yrkes identitet  

Stödjer företagets  
eget kvalitetsarbete

20 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021



Systemkontroll
I medlemsföretag som har byggt upp ett system 
för egen kvalitetskontroll, och har fått det godkänt 
av FAR, kan FAR:s kvalitetskontroll i stället utfö-
ras genom en systemkontroll där medlemsföreta-
gets eget kvalitetskontrollsystem kontrolleras och 
verifieras genom upprepade uppdragskontroller. 
Systemkontroll utförs i huvudsak i de större med-
lemsföretagen. Drygt hälften av FAR:s medlemmar 
kvalitetskontrolleras genom systemkontroll. 

I företagets egen systemkontroll kan revisorer, 
redovisnings- och lönekonsulter samt skatterådgi-
vare bli underkända och företaget ska då vidta åt-
gärder. 

Företag som genomgår systemkontroll ska 
dessutom årligen lämna information till FAR där 
det bland annat ska framgå vilka revisorer, redovis-
nings- och lönekonsulter samt skatterådgivare som 
underkänts vid omkontroll och om kvarstående bris-
ter är allvarliga. FAR ska rapportera detta vidare till 
Revisorsinspektionen om det gäller revisorer och till 
disciplinnämnden om det avser redovisningskonsul-
ter, lönekonsulter eller skatterådgivare.

Vid systemkontroller sammanställs inte resultaten 
för samtliga medlemsföretag som genomgått kvali-
tetskontroll. Det går därmed i dagsläget inte att få 

fram det totala antalet eller den totala andelen god-
kända medlemmar för varje medlemskategori. 

Under verksamhetsåret har totalt sex systemkon-
troller genomförts och i dessa har samtliga byråer 
fått godkänt.

Kvalitetskontroll av revisorer
FAR utför kvalitetskontrollen av revisorer på uppdrag 
av Revisorsinspektionen som är tillsynsmyndighet. 
FAR underrättar Revisorsinspektionen om det fram-
kommit så allvarliga brister vid kvalitetskontrollen att 
revisorn har underkänts samt när en medlem vägrat 
genomgå kvalitetskontroll. Vid allvarligare brister i en 
revisors verksamhet öppnar Revisorsinspektionen 
ett tillsynsärende för prövning av frågan om eventu-
ell disciplinär åtgärd. 

Revisorsinspektionen kvalitetssäkrar årligen 
FAR:s genomförda kvalitetskontroller genom att  
ta del av dokumentationen av ett antal kvalitets-
kontroller.

När det gäller revisorer som inte är medlemmar 
i FAR och revisorer och registrerade revisionsföre-
tag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt 
intresse är det Revisorsinspektionen som utför kva-
litetskontrollerna. /  

Godkänd eller Ej godkänd
– möjliga utfall i kvalitetskontrollen

Kvalitetskontroll

Ej godkändGodkändMed kommentar  
om iakttagelse

Med omkontroll

Med begränsad 
omkontroll 

Med  
överlämnande till  

Revisorsinspektionen 
(revisorer) eller till  

FAR:s disciplinnämnd  
(redovisnings- och  
lönekonsulter samt  

skatterådgivare)

 /   Kvalitetskontroll

21 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021



 /   Kvalitetskontroll
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Enskilda kvalitetskontroller
Kontroller beslutade om under perioden 1 maj 2020–30 april 2021

Godkända (5 st)

2020–2021

 
Redovisnings-  

och lönekonsulter

 
Skatterådgivare

 
Revisorer

Ej godkända (6 st)
omkontroll inom ett år

Ej godkända (2 st)
med allvarliga brister varför 
ärendet är överlämnat till 
disciplinnämnden 

Avskrivna (4 st)

Godkända (74 st)

2020–2021

Ej godkända (11 st)
med allvarliga brister varför 
ärendet är överlämnat till 
Revisorsinspektionen 

Under verksamhetsåret har totalt sex  
systemkontroller genomförts och i dessa 

har samtliga byråer fått godkänt. Drygt 
hälften av FAR:s medlemmar kvalitets

kontrolleras genom systemkontroll. Läs  
mer om systemkontrollerna på sidan 21.

Vägranärenden (1 st)

Ej godkända (8 st)
omkontroll inom ett år

Godkända (148 st)

2020–2021

172               
totalt

5
totalt

82
totalt



 /  Branschrapport

23 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021

FAR definierar 
branschen i en 
branschrapport 
Den svenska revisions- och rådgivningsbranschen består av  
drygt 14 000 företag som omsätter drygt 43 miljarder kronor  
och sysselsätter runt 37 000 personer. Sammantaget motsvarar 
detta cirka 0,9 procent av Sveriges BNP och cirka 0,7 procent  
av Sveriges sysselsatta befolkning. Det visar FAR:s första 
branschrapport som lanserades i början av mars 2021.

FAR:S BRANSCHRAPPORT HAR tagits fram för att 
definiera och beskriva revisions- och rådgivnings-
branschen. Rapporten innehåller data som inte har 
sammanställts och presenterats tidigare och am-
bitionen är att den ska bidra till ökad kunskap om 
branschen och den nytta våra yrkesroller gör för nä-
ringsliv och samhälle.

Redovisning är branschens största verksam-
hetsområde, både sett till omsättning och antal 
anställda. Redovisning omsätter runt 17,5 miljarder 
kronor, vilket motsvarar 41 procent av branschens 
totala omsättning och sysselsätter drygt 18 500 
personer.

INOM DE FÖRETAG som brukar kallas Big 8, och är 
medlemmar i FAR, (Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant 
Thornton, KPMG, Mazars, PwC) är revision det 
största verksamhetsområdet. Dessa företag omsät-
ter totalt drygt 18 miljarder kronor och står för 42 
procent av branschens totala omsättning.

Närmare 13 800 företag, eller 97 procent av 
branschens totala antal företag, finns i storleksklas-
sen som omsätter mindre än tio miljoner kronor och 
sysselsätter färre än tio personer. Närmare 13 500 
företag har fem eller färre anställda.

Branschrapporten finns att läsa på far.se. / 

1

FAR:s  Bransch-rapport  2021



 /  Vinjett

#denhållbararedovisningskonsulten
Med hashtaggen denhållbararedovisningskonsulten uppmärksammar FAR 
på olika sätt redovisningskonsulternas möjligheter att hjälpa sina kunder att 
komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

I mars anordnades ett webbinarium om hållbarhet med konkreta tips för att strukturera och driva 
hållbarhetsarbete. Gäster var Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, och Yvonne 
Jansson, hållbarhetsexpert på FAR. Även Reko-podden uppmärksammade redovisningskonsulternas 
möjligheter till rådgivning i hållbarhetsfrågor.

I september gavs den andra upplagan av Hållbarhet i praktiken – en 
redovisningsguide ut, som primärt riktar sig till redovisningskonsulter som 
arbetar med mindre kunder. Boken innehåller bland annat en beskrivning av hur 
redovisningskonsulten stegvis kan handleda kunden i en hållbarhetsprocess.

 /  #denhållbararedovisningskonsulten

Webbinariet om redovisningskonsultens 
möjligheter att hjälpa sina kunder med  
rådgivning inom hållbarhet var en del i  
kampanjen Den hållbara redovisnings-
konsulten. Yvonne Jansson från FAR, 
författare till Hållbarhet i praktiken, och Petra 
Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult 
FAR och delägare i Stabilisator, bjöd på 
många konkreta tips. Foto: FAR
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 /  Kompetens

FAR kompetens- 
utvecklar
Till nytta för näringsliv och samhälle 

 FAR är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomi, 
med närmare 300 utbildningstillfällen per år, och ledande när 
det gäller regelverk inom området. Målgruppen är både FAR-
medlemmar och ekonomi-Sverige i stort. Trots coronapandemin  
har verksamheten gått starkt under verksamhetsåret.

UNDER VERKSAMHETSÅRET 2020/2021 erbjöd FAR 
275 utbildningstillfällen. Sammantaget utbildade 
FAR 17 100 deltagare och de totala intäkterna upp-
gick till närmare 97 miljoner kronor. 

FAR:s utbildningsverksamhet erbjuder utöver 
utbildningar inom redovisning och revision även ut-
bildningar för jurister och rådgivare liksom en bred 
palett för ekonomer verksamma i företag och orga-
nisationer utanför medlemskretsen. 

FAR:s digitala informationstjänst FAR Online 
samlar alla regelverk inom ekonomiområdet på ett 

ställe. FAR Online har en stark position såväl bland 
FAR:s medlemsföretag som utanför medlemskret-
sen. Totalt var antalet betalande användare vid rä-
kenskapsårets slut 10 329. 

FÖRLAGSVERKSAMHETENS OMSÄTTNING OCH re-
sultat kommer huvudsakligen från FAR Online. FAR 
ger dock alltjämt ut ett tiotal regelsamlingar per år, 
bland dessa märks främst FAR:s Samlingsvolym 
Redovisning och FAR:s Samlingsvolym Revision. /

FAR ger ut ett tiotal  
regelsamlingar per år.
Foto: Christian Gustavsson
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Genom online-utbildningar har vi 
tillgodosett det utbildningsbehov som 
har funnits. Kurser och seminarier har 
kunnat genomföras som planerat och 
lönsamheten har varit mycket god trots 
coronapandemin. 

EFTERFRÅGAN PÅ DIGITALA utbildningsalternativ fick 
en rejäl skjuts av coronapandemin. Tack vare att 
FAR redan före pandemin låg långt fram i utveck-
lingen och planeringen av online-utbildningar kunde 
verksamheten snabbt ställas om och anpassas efter 
de nya behov som pandemin medförde. 

– Det gick oerhört snabbt. Från en relativt låg 
efterfrågan på online-utbildningar så skulle plötsligt 
alla vara med på distans. Det var en beteendeför-
ändring som stämde väl överens med vår långsiktiga 
planering, men den kom alltså betydligt snabbare än 
vi hade tänkt oss. Våra medarbetare har gjort storar-
tade insatser som gjort att vi kunnat dra nytta av vårt 
försprång, säger Robert Wennberg, affärsområdes-
chef Kompetens. 

NÄR DET GÄLLER kurser on demand, det vill säga 
förinspelade e-kurser, har efterfrågan ökat drastiskt. 
Det har både varit fler enskilda deltagare och fler 
deltagare från byråer som köpt utbildningspaket för 
hela sin personal. Lärarledda online-utbildningar på 
distans som hålls en fast tid, det vill säga som en 
vanlig klassrumsutbildning, har dock utgjort huvud-
delen av intäkterna. 

UNDER ÅRET HAR 18 nya utbildningar lanserats, vil-
ket är något färre än ett normalt år. Fokus har i stäl-
let varit på att anpassa formatet på utbildningarna till 
den rådande situationen och skapa en så bra upple-
velse som möjligt online. 

– FAR har lång erfarenhet av att leverera utbild-
ningar med kvalitet, och det fortsätter vi att göra. 

Trots nya förutsättningar har vi genomgående fått 
höga betyg på våra utbildningar, säger Robert 
Wennberg. 

EN NYHET UNDER året är kunskapstest online. Det är 
ett test som syftar till att visa vad medarbetarna har 
lärt sig under en utbildning, det vill säga mäta deras 
kunskapsnivå. Testet kan genomföras när som helst 
och utgår från ett frågebatteri som anpassas efter 
kundens behov av att testa ett eller flera ämnen uti-
från testdeltagarnas kunskapsnivå. 

– Pandemin, med hemmajobb och få fysiska 
möten, har gjort det svårare för chefer att ha koll 
på vad medarbetarna faktiskt lär sig. Därför skapade 
vi kunskapstest online, som snabbt blivit populärt, 
säger Robert Wennberg. 

TOTALT HAR BIDRAGET från utbildningsverksamheten 
ökat under året, trots en något minskad omsättning. 
Omsättningsminskningen handlar i huvudsak om ut-
bildningar som inte går, eller är svåra, att ordna på 
distans. Det är till exempel utlandskurser, men även 
FAR:s lokala dagar där en del av konceptet är att 
mötas och nätverka med branschkollegor. 

Det förbättrade resultatet beror dels på en stor 
kostnadsmedvetenhet i en osäker tid, dels på att 
den stora mängden online-utbildningar och till-
strömningen av deltagare gjorde att marginalen på 
respektive kurstillfälle blev bättre än väntat. 

UNDER MARS OCH april genomfördes en kund-
undersökning för att få en bild av förväntningarna 
på FAR:s utbildningsutbud efter coronapandemin. 
Resultatet visar att kunderna gärna ser ett större 
utbud av kortare utbildningar som webbinarier, 
e-kurser on demand och halvdagsutbildningar. 
Många upplever att det är svårt att hålla koncentra-
tionen under längre perioder och vill ha mer koncen-
trerade och ämnesspecifika kurser. /

Robert Wennberg, affärs-
områdeschef Kompetens. 
Foto: Christian Gustavsson

” FAR har lång erfarenhet av att leverera utbildningar med  
kvalitet, och det fortsätter vi att göra. Trots nya förutsättningar 
har vi genomgående fått höga betyg på våra utbildningar.”

Fortsatt höga utbildningsbetyg

 /  Kompetens
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 /  Vinjett

David Nylund, chef för 
förlagsverksamheten på 
FAR. 
Foto: Lieselotte van der Meijs

FAR Online – fler kunder och ökat användande  

FAR ONLINE GÅR starkt och under våren 2021 har 
ett par kundundersökningar gjorts för att säkerställa 
att utvecklingen av FAR Online matchar användar-
nas behov. 

 – Undersökningarna pekar på en fortsatt stor 
efterfrågan både bland FAR:s medlemmar och öv-
riga delar av ekonomi-Sverige. Undersökningarna 
kommer att användas i det fortsatta arbetet med att 
utveckla FAR Online, säger David Nylund, chef för 
förlagsverksamheten på FAR. 

DEN NYA PRODUKTIONSPLATTFORMEN som introdu-
cerades under föregående verksamhetsår är nu i 
full drift och ger både en bättre användarupplevelse 

och ett enklare produktionsarbete. Bland de använ-
darförbättringar som initialt gjorts kan nämnas en 
förbättrad navigeringsfunktion i dokumentens inne-
hållsförteckningar, en bättre fungerande notfunk-
tionalitet och en stabilare versionshistorik för äldre 
lydelser. Och ytterligare utvecklingspunkter står på 
tur.  

– På grund av det osäkra läge som pandemin 
gav oss i början av året har utvecklingstakten varit 
lite lägre än normalt. Allteftersom situationen klarnat 
har vi dock satsat mer och mer och avslutar utveck-
lingsåret i en betydligt högre takt än det inleddes, 
säger David Nylund. 

EN EFTERLÄNGTAD NYHET är kompletteringen av 
inne hållet i FAR Online – sedan i höstas finns 
FAR:s Engelska ordbok som en integrerad del av  
FAR Online. En annan nyhet är att den senaste ver-
sionen av FAR:s hållbarhetshandbok för redovis-
ningskonsulter, Hållbarhet i praktiken, har inarbetats 
i FAR Online. /

Den goda trenden för FAR Online har 
fortsatt, med både ökat användande 
och fler kunder. Under verksamhets-
året passerades 10 000 betalande an-
vändare, exklusive universitetslicenser.   

FAR Online går 
fortsatt starkt. 
Foto: Felicia Yllenius
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2018–2019 2019–2020 2020–2021

9 462
9 974 10 329

1 166 1 511
1 927

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

Utbildningar

39 online  
egen produktion

40 produktioner  
med samarbetspartners

215 lärarledda 
egen produktion

2018–2019

294
utbildnings-

tillfällen 
totalt

36 online  
egen produktion

45 online  
egen produktion

48 produktioner  
med samarbetspartners

39 produktioner  
med samarbetspartners

2019–2020 2020–2021

222 lärarledda 
egen produktion

191 lärarledda 
egen produktion

306
utbildnings-

tillfällen 
totalt

275
utbildnings-

tillfällen 
totalt

6 864 online  
egen produktion

831 deltagare  
produktion med  samarbetspartners

2019–2020

7 325 lärarledda 
egen produktion

15 020 
deltagare  

totalt

9 183 online  
egen produktion

1 111 deltagare  
produktion med  samarbetspartners

2020–2021

6 806 lärarledda 
egen produktion

17 100 
deltagare  

totalt

2018–2019 2019–2020 2020–2021

2 531 2 120 1 784

11 263

8 961

6 906

Samarbeten

Egen produktion

Antal sålda böcker FAR Online-licenser

*E
xk
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ts
lic

en
se

r

 /  Utbildning
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 /  Medarbetare

Våra medarbetare
FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, 
paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 
Detta arbete bedrivs inom tre olika verksamhetsområden:  
Medlem, Kompetens och PR och Opinion. 

Niklas Ferm, försäljningschef. Foto: Lieselotte van der Meijs.

Anna Karin Wikner, handläggare Medlemskap & kvalitetskontroll. 
Foto: Lieselotte van der Meijs.

INOM VERKSAMHETSOMRÅDET MEDLEM arbetar elva 
medarbetare med bland annat medlemsrådgivning, 
uttalanden och rekommendationer, kvalitetskontroll, 
remisser och omvärldsbevakning. 

Verksamhetsområdet Kompetens har totalt 20 
medarbetare. Medarbetarna arbetar bland annat 
med utbildningar, vår digitala tjänst FAR Online och 
med utgivning av böcker. Till verksamhetsområdet 
hör även vår kund- och medlemsservice samt med-
arbetare inom sälj- och marknad. 

Verksamhetsområdet PR och Opinion  ansvarar  
för varumärket FAR och den övergripande kom mu  - 

nikationen. Här arbetar fem medarbetare med bland 
annat PR och opinionsbildning, medlemskommuni-
kation, tidningsproduktion samt produktion av inne-
håll för FAR:s olika kommunikationskanaler. 

Utöver de tre verksamhetsområdena verkar 
FAR:s generalsekreterare/VD och fyra stabsfunk-
tioner (juridik, HR, IT samt ekonomi, med totalt sju 
medarbetare) för att fullgöra FAR:s uppdrag och 
stötta verksamheten.

Totalt är 44 personer anställda på FAR.

>>

Det bästa med att jobba på FAR är alla kompe tenta 
och trevliga kollegor. Men även möjligheten att 
påverka och utvecklas och alla intressanta samtal 
med kunder och medlemmar.”

FAR är en stabil arbetsgivare som litar på att 
vi anställda gör ett bra jobb och ger oss frihet 
och mandat att utföra det på bästa sätt.”
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Charlotta Marténg, chefredaktör och ansvarig utgivare för FAR:s tidningar Balans och Resultat.  
Foto: Lieselotte van der Meijs.

 /  Medarbetare

Maria Garenberg, kund- och medlemsservicechef/projektledare IT. 
Foto: Lieselotte van der Meijs.

Rekrytering
När vi rekryterar söker vi de mest kompetenta och 
i övrigt bäst lämpade personerna för respektive 
tjänst. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder 
eller etnisk bakgrund. Varje rekrytering följer en 
framtagen process och föregås av ett förberedel-
searbete då vi gör en behovsanalys och tar fram en 
kravprofil. Vi informerar om samtliga rekryteringar i 
enlighet med MBL och alla tjänster utlyses internt 
via FAR:s webbplats och intranät. Inom FAR är vi 
positiva till intern rörlighet och ser det som ett sätt 
att utveckla såväl medarbetare som organisation. 

UNDER VERKSAMHETSÅRET HAR vi rekryterat sex 
personer, varav en tjänst har tillsatts via intern rekry-
tering. Personalomsättningen har varit fem procent 
under verksamhetsåret.

Kompetensutveckling
Vi strävar efter att ge våra medarbetare möjlighet 
att växa genom att prova nya arbetsuppgifter, något 
som leder till ett kontinuerligt lärande och driver 
utvecklingen framåt. Pandemin har naturligtvis på-
verkat medarbetarna på olika sätt beroende på ar-
betsuppgifter. En gemensam utmaning har varit att 
hålla alla ajour med vad som sker i verksamheten 
och i branschen när vi inte längre dagligen möts på 
kontoret och delar information med varandra. 

Medarbetarundersökningar
Vi genomför regelbundet medarbetarundersök-
ningar. Nytt för det här verksamhetsåret är att vi ge-
nomför veckovisa mätningar i realtid. Detta för att 
möta ett ökat behov av dialog med medarbetarna till 
följd av hemarbete på grund av pandemin. /

FAR är en arbetsplats där det finns utrymme att växa! Här får man 
kollegor som bryr sig och får arbeta med andra som strävar åt  
samma mål – att skapa värde för medlemmarna och för näringsliv 
och samhälle. FAR är en arbetsgivare som lyssnar på 
sina anställda, och du ges möjlighet att vara kreativ, 
komma med idéer och få genomföra dina projekt.”

Trots att jag har arbetat på FAR i elva år lär jag mig 
hela tiden något nytt om FAR som organisation, 
om våra produkter och om våra system.”
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 /  Hållbarhet

Detta är FAR:s femte hållbarhetsredovisning. 
Med hållbarhetsredovisningen vill vi informera 
om hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor, 
men även vilka utmaningar och möjligheter 
FAR står inför när det gäller hållbarhet. >>

hållbarhets-
information

Fördjupad
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FAR:s identifierade intressentgrupper 

Kunder utanför medlemskretsen
Ett stort antal av de kunder som köper utbildningar 
av FAR finns utanför medlemskretsen och är  
exempelvis controllers och ekonomichefer.

Medarbetare  
En förutsättning för att FAR ska 
kunna bedriva sin verksamhet.

Allmänheten 
FAR:s medlemmar agerar genom sin yrkesutövning 
i allmänhetens intresse, vilket framgår i Etikreglerna. 
De tjänster som FAR:s medlemmar erbjuder bidrar till 
ett hållbart samhälle genom att öka förtroendet för de 
finansiella rapporter som används i olika sammanhang.

Media 
Media är en viktig samhällsgranskare 
och kommunikationskanal.

Akademin, studenter och gymnasieelever 
FAR:s ambition är att öka branschens attraktions - 
kraft så att studenter väljer en karriär inom  
branschen. FAR bidrar också till utveckling  
och etablering av utbildningar som behövs för 
yrken inom revision, skatt och redovisning. 

UNDER FÖRRA RÄKENSKAPSÅRET identifierade vi ett 
behov av att utvärdera intressentgruppen och de 
väsentliga hållbarhetsområdena. Detta arbete inled-
des i början av 2020 genom ett antal workshops 
med ledningsgruppen, vilket resulterade i en revi-
dering av intressentgruppen. Den består nu av två 
prioriterade intressentgrupper: medlemmar och 
medlemsbyråer 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, Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning, Institutet mot Mutor samt 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

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

FAR ÄR DESSUTOM medlem i organisationerna 
International Federation of Accountants (IFAC), 
Accountancy Europe (ACE) och Nordiska 
Revisorsförbundet (NRF) som också driver 
branschrelaterade hållbarhetsfrågor och är viktiga 
intressenter för FAR.  

ATT UTVÄRDERA OCH revidera intressentgrupper 
och väsentliga områden genomförs som en natur-
lig utveckling av hållbarhetsarbetet och påverkas av 
förändringar i omvärlden, som har inverkan både på 
branschen och FAR:s verksamhet. 

Eftersom det delvis är nya intressenter som pri-
oriteras har FAR genomfört en ny intressentdialog.  
Svaren från denna intressentdialog har analyserats 
tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen 
och de prioriterade frågorna bildar nu grunden för 
en ny hållbarhetsstrategi. /

 /  Hållbarhet

Medlemmar och medlemsbyråer 
Detta är en särskilt viktig grupp eftersom syftet med 
FAR:s verksamhet är att tillvarata medlemmarnas yrkes-
intressen. Detta gör FAR genom att leda utveckling en  
av professionella och regulatoriska frågor i syfte att bidra 
till branschens affärsmässiga förutsättningar och ett  
fortsatt högt förtroende inom näringsliv och samhälle.
(Prioriterad intressent) 

Ledning och styrelse
Ytterst ansvariga för FAR:s hållbarhetsarbete.

Näringsliv och samhälle 
FAR svarar årligen på ett stort antal remisser och 
har en dialog med ett flertal självregleringsorgan. 
Även bransch- och medlemsorganisationer är 
prioriterade intressenter för FAR. 
(Prioriterad intressent)
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16 relevanta hållbarhetsområden

Ekonomi
 / Främja ett starkt näringsliv med hållbart företagande
 / Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder  

och hållbarhetsredovisa
 / Skatt – bolagens redovisning av policy och skattebetalningar
 / Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 / Hållbar konsumtion och produktion

 / Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad  
företagsamhet

Socialt
 / Antikorruption 
 / Vidareutbildning och kompetensutveckling
 / Fredliga och inkluderande samhällen

 / Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

 / Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

 / Icke-diskriminering

 / Mångfald och jämställdhet 
 

Miljö
 / Bekämpa klimatförändringarna

 / Utsläpp (indirekta utsläpp av växthusgaser)

Övrigt
 / Genomförande och globalt partnerskap

EN FÖRDJUPAD DIALOG med FAR:s prioriterade 
intressenter inleddes under början av 2020. 
Intressenterna fick ta ställning till 16, för FAR, re-
levanta hållbarhetsfrågor inom ekonomi, miljö och 
sociala förhållanden. Dessa skulle sedan prioriteras 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv där de ansåg att 
FAR har en påverkan, positiv och/eller negativ samt 
där de ansåg att FAR har ett ansvar. 

Genom svaren identifierades hållbarhetsområ-
den där FAR har en påverkan. 

DE 16 OLIKA hållbarhetsfrågorna som är relevanta 
för FAR:s verksamhet kommer från FN:s Agenda 
2030:s SDG:er (social development goals), GRI-
indikatorer (global reporting initiative) samt från 
FAR:s tidigare väsentliga hållbarhetsfrågor. Dessa 
listas nedan. De sex hållbarhetsfrågor som framstod 
som mest relevanta för FAR är markerade. 

 /  Hållbarhet

Intressentdialog

Om hållbarhetsredovisningen 

FAR:s hållbarhetsarbete rapporteras årligen i FAR:s års- och hållbarhetsredovisning. Årets rapportering avser 
räkenskapsåret 2020-05-01–2021-04-30 och den senaste redovisningen publicerades i juni 2020. 

Års- och hållbarhetsredovisningen omfattar moderföreningen FAR och dotterföretaget FAR AB. 
Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standards: alternativ Core. FAR har utgått från GRI:s 
riktlinjer och dess principer för beslut om utformningen, fastställande av redovisningens innehåll och för att 
säkerställa redovisningens kvalitet.  

Inga väsentliga förändringar har skett i organisationen under räkenskapsåret. 
FAR:s hållbarhetsinformation är integrerad i övriga delar av års- och hållbarhetsredovisningen.  

GRI-indexet på sidorna 67–69 anger var hållbarhetsinformationen finns. 
Hållbarhetsredovisningen har bestyrkts av tredje part, se revisors rapport på sidan 42. /
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Styrningen av hållbarhet 

  
Styrning

 / Styrelsen består av medlemmar från både stora och små 
medlemsföretag och har det yttersta ansvaret för FAR:s 
hållbarhetsredovisning. Läs mer om styrelsen på sidan 65. 

 / Ledningsgruppen på FAR har det övergripande operativa 
ansvaret för FAR:s hållbarhetsstrategi och hållbarhetsarbete.  
Läs mer om FAR:s ledningsgrupp på sidan 66.

 / Till sin hjälp i hållbarhetsfrågor har styrelsen och  
ledningsgruppen FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet.

 / Operativt ansvarig för hållbarhetsredovisningen och  
koordinator i hållbarhetsarbetet är Yvonne Jansson, FAR.  

  
Strategi

 / FAR:s hållbarhetsstrategi är förankrad i affärsmål  
och utgår från FAR:s uppdrag, målbild och vision.  
Läs mer på sidorna 5-7.  

  
Policydokument och riktlinjer  
– styrande dokument

 / Branschen styrs av strikta etiska regler som är stommen i 
FAR:s och medlemmarnas verksamhet. Därför är Etikkoden 
ett av de viktigaste policydokumenten i såväl FAR:s  
verksamhet som i medlemmarnas yrkesutövning.  

 / Exempel på policyer som påverkar FAR:s hållbarhetsarbete 
är; miljöpolicy, resepolicy, antikorruptionspolicy, arbets-
miljöpolicy, mångfalds- och jämställdhetspolicy samt 
inköpspolicy. 

 / Styrelsen fastställer policydokumenten som upprättas  
av ledningsgruppen som även är ansvarig för uppföljning 
och efterlevnad.  

  
FAR:s påverkan

 / FAR har som branschorganisation möjlighet att göra  
skillnad och agera ansvarsfullt inom de områden där FAR 
och FAR:s medlemmar är verksamma. Revision, redovisning 
och rådgivning kvalitetssäkrar finansiell information vilket 
bidrar till ett hållbart näringsliv och samhälle. FAR har 
därigenom stor möjlighet att indirekt, genom medlemmarna 
i deras yrkesutövning, påverka näringsliv och samhälle på 
ett positivt och ansvarsfullt sätt. FAR har även stor möjlighet 
att påverka i positiv riktning genom att driva opinion, utbilda 
och informera om hållbarhet. Detta görs genom att besvara 
remisser, skriva artiklar, utveckla vägledning och verktyg, 
utbilda och informera, kvalitetssäkra, samarbeta med 
nationella och internationella organisationer samt genom 
medlemmarnas affärsverksamhet som i olika grad syftar till 
att kvalitetssäkra finansiell och icke-finansiell information. 
Förtroendet för FAR:s medlemmar är väsentligt och därför 
är FAR:s kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända 
revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade 
lönekonsulter och auktoriserade skatteråd givare av stor 
vikt för att förtroendet ska bibehållas. Läs mer om FAR:s 
kvalitetskontroll på sidorna 20–21. 
 

Utveckling av FAR:s  
hållbarhetsarbete

 / Under 2020/2021 har FAR gjort en ny intressentanalys,  
haft dialog med de prioriterade intressenterna om vilka  
hållbarhetsfrågor som FAR bör prioritera och identifierat  
de mest väsentliga hållbarhetsområdena. Detta har 
resulterat i en ny strategi för det fortsatta arbetet. 
Hållbarhetsstrategin är integrerad med affärsplan och  
vision och bygger på verksamheten gentemot medlemmar 
och samhälle. Den tidigare hållbarhetsstrategin och  
redovisningen var mer inriktad på FAR:s interna arbete.

 /  Hållbarhet
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Väsentlighetsanalys
RESULTATEN FRÅN DE fördjupade intressentdialo-
gerna har analyserats av FAR:s ledning och styrelse. 
Det som framkommit i dialogerna bekräftar att det 
arbete som FAR bedriver går hand i hand med re-
sultaten från väsentlighetsanalysen. /

 /  Hållbarhet

FAR:s bedömda påverkan på samhället
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   Främja ett starkt näringsliv och uppmuntra företag  
att tillämpa hållbara metoder och att hållbarhetsredovisa.

   Vidareutbildning och kompetensutveckling. 

   Skatt – bolagens redovisning av policy och skattebetalningar.

   Antikorruption.

   Genomförande och globalt partnerskap.

FAR:s leverantörer 

GENOM ATT PRIORITERA leverantörer som bedriver en hållbar verksamhet  
kan FAR bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle. FAR:s inköpspolicy  
fastställer att ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter ska vägas in  
vid inköp och upphandlingar.

FAR:s leverantörer består främst av svenska företag och organisationer,  
och omfattar exempelvis lärare vid FAR:s olika utbildningar, hotell och  
konferensanläggningar, produkter och tjänster inom IT, researrangörer  
samt leverantörer av kontorsmaterial. /

Foto: Christian Gustavsson
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FAR:s påverkan  
Via medlemmarnas yrkesutövning har FAR möjlig-
het att påverka företag och organisationer att 
arbeta hållbart och redovisa sitt hållbarhetsarbete. 

Mål 
 / Höja medvetenheten hos FAR:s medlemmar om 

hållbart företagande och på så sätt medverka till 
ett ökat intresse för att tillämpa hållbara metoder 
och hållbarhetsredovisning.

 / Öka intresset för granskning av hållbarhets-
redovisningar. 

 / Förstärka granskningen av den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. 

Aktiviteter för att nå målet
 / Genomföra och utveckla FAR:s  

utbildnings utbud inom hållbarhet.
 / Bistå med verktyg och information. 
 / Opinionsbildning.
 / Remisshantering. 

Genomförda aktiviteter
 / FAR har genomfört två utbildningar inom  

hållbarhet och hållbarhetsredovisning. FAR:s 
lokala utbildningsdagar och aktualitetsdag  
har innehållit ett hållbarhetspass. 

 / FAR har genomfört tre webbinarium om  
hållbarhetsrapportering, hållbarhet i praktiken 
och den hållbara redovisningskonsulten.

 / Under året har 13 artiklar om hållbarhet  
publi ce rats i tidningen Balans och sju artiklar  
på far.se.

 / Specialistgruppen Hållbarhet har besvarat  
fyra internationella remisser om hållbarhets-
rapportering. 

 / FAR har genomfört en kampanj på sociala  
medier: #denhållbararedovisningskonsulten.

 / En uppdaterad version av boken Hållbarhet  
i praktiken – en redovisningsguide har  
publicerats.

 / FAR har publicerat tre poddar om hållbarhets-
rapportering, Hållbarhet i praktiken och  
Den hållbara redovisningskonsulten. 

 / FAR har tre representanter i Accountancy 
Europes arbetsgrupp för hållbarhet. 

 / På far.se har FAR skapat en sida med  
information om lagar och regler, FAQ:er,  
FAR:s rekommendationer för granskning av 
lagstadgad hållbarhetsrapport (RevR 12) och 
översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning 
(RevR 6) och annan hållbarhetsinformation för 
att stödja medlemmarnas arbete.  

Planerade aktiviteter
 / Besvara remisser inom hållbarhet.
 / Utbildning halvdag, Hållbarhet i praktiken  

för redovisningskonsulter. 
 / Utbildning heldag, Hållbarhetsredovisning
 / Rapportering om utvecklingen av globala  

regler för hållbarhetsrapportering.
 / FAQ taxonomiförordningen.
 / Kampanj #denhållbarabyrån.
 / Hållbarhetspass på lokala utbildningsdagarna. 
 / Artiklar och information om aktuella hållbarhets-

frågor.
 / Webbinarier och seminarier om aktuella  

hållbarhetsfrågor. 
 / Samverka med organisationer och myndigheter, 

nationellt och internationellt, om aktuella  
hållbarhetsfrågor.

 / Belysa goda exempel i branschen. / 

Främja ett starkt  
näringsliv med hållbart 
företagande
– uppmuntra företag att tillämpa hållbara 
metoder och hållbarhetsredovisa

 /  Hållbarhet
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FAR:s påverkan  
Arbetet mot korruption, mutor och penningtvätt är 
väsentliga frågor för revisions- och rådgivnings-
branschen att arbeta med. 

FAR:s medlemmar är i sina yrkesroller viktiga ak-
törer som tillsammans med andra i samhället bidrar 
till att kontroll och styrning fungerar i näringslivet 
vilket förebygger korruption och andra ekonomiskt 
brottsliga handlingar. FAR:s medlemmar är insatta i 
lagar och regler inom dessa områden.   

Antikorruption är också ett av de fem obligato-
riska hållbarhetsområdena som ska rapporteras i 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten (ÅRL 6 kap 
10§) där FAR:s revisorsmedlemmar har en viktig 
funktion att fylla i samband med kontroll av hållbar-
hetsrapporten.  

Mål 
Att öka medvetenheten hos FAR:s medlemmar.

Aktiviteter för att nå målet
FAR erbjuder relevanta utbildningar och informa-
tion. Opinionsbildning och samarbete med andra 
organisationer som Institutet Mot Mutor (IMM) 
fyller också en viktig funktion. 

Genomförda aktiviteter
Under året har FAR:

 / Genomfört ett webbinarium om penningtvätt.
 / Deltagit i ett samrådsmöte med Länsstyrelsen 

och Revisorsinspektionen om lagen om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
(penningtvättslagen).

 / Publicerat åtta artiklar i tidningen Balans om 
lagen om åtgärder mot penningtvätt och  
finansiering av terrorism. 

 / Tillhandahållit onlineutbildning för medlemmar  
i lagen om åtgärder mot penningtvätt och  
finansiering av terrorism.

 / Deltagit i ett webbinarium med temat Revisorn 
som stoppkloss mot korruption anordnat av 
IMM.

 / Producerat en podd.
 / Besvarat en remiss. 

Planerade aktiviteter
 / Online-utbildning inom antikorruption.
 / FAR-skola för alla medlemmar som  

arbetar på uppdrag av FAR.
 / Podd och webbinarium. / 

 

Antikorruption

 /  Hållbarhet

FAR:s påverkan  
FAR har stora möjligheter att öka medvetenheten 
om skatt som hållbarhetsfråga genom de auktori-
serade skatterådgivarna och FAR:s Expertnätverk 
(förklaring på sidan 10). 

Mål 
Att öka medvetenheten om skatt som hållbarhets-
fråga. 

Aktiviteter för att nå målet
FAR uppnår målet genom att erbjuda relevanta 
utbildningar, tillgodose information och skapa opi-
nionsbildning samt hantera remisser inom ämnet. 

Genomförda aktiviteter
Under året har FAR:

 / Producerat en podd om GRI 207.
 / Skrivit två artiklar publicerade i tidningen Balans. 
 / Publicerat två blogginlägg på far.se.

Planerade aktiviteter
 / Webbinarium.
 / Artiklar.
 / Bloggar.

Skatt
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Foto: Felicia Yllenius

FAR:s påverkan  
Sker genom vidareutbildningskrav på medlem-
marna, men också genom FAR:s utbildnings-
verksamhet. För ordinarie FAR-medlemmar finns 
vidareutbildningskrav. Vidareutbildningen ska 
omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, varav 
hälften av timmarna ska vara verifierbara.

Mål 
Att erbjuda utbildningar i aktuella frågor inom  
områden som hållbarhet, kvalitet och etik. 

Aktiviteter för att nå målet
 / Att genomföra och utveckla FAR:s  

utbildningsutbud.
 / Att tillgodose utbildningsbehovet  

hos medlemmarna.
 / Att nå ut med utbudet till medlemmarna.

Genomförda aktiviteter
Utbildning medlemmar (se även sidan 17)
Totalt:

 / 1 255 revisorer. 
 / 824 redovisningskonsulter.
 / 65 lönekonsulter. 
 / 91 specialister.
 / 85 basmedlemmar.

Planerade aktiviteter
 / Utbildning inom antikorruption.
 / Hållbarhet för mindre företag.
 / Halvdags online-utbildningar.
 / Relevanta utbildningar inom revision,  

redovisning, lön och skatt.
 

FAR:s påverkan  
Som branschorganisation har FAR möjlighet att 
bidra till att uppnå målen i FN:s Agenda 2030. 
Detta gör FAR genom internationella samarbeten 
med organisationer som Accountancy Europe 
(ACE), International Federation of Accountants 
(IFAC), Nordiska Revisorsförbundet (NRF) med 
flera. 

Mål 
Dela med oss av FAR:s kunskaper både  
nationellt och internationellt för att bidra till  
utveckling inom branschen. 

Aktiviteter för att nå målet
 / Deltagande i möten med relevanta organisa-

tioner både nationellt och internationellt. 
 / Remisshantering.

Genomförda aktiviteter
 / Under året har FAR besvarat totalt  

83 remisser, varav fyra avser hållbarhet. 
 / FAR har tre representanter i Accountancy 

Europes arbetsgrupp för hållbarhet. 

Planerade aktiviteter
 / Besvara remisser.
 / Samverka med organisationer och  

myndigheter nationellt och internationellt.

 

Vidareutbildning och 
kompetensutveckling 

Genomförande och  
globalt partnerskap

 /  Hållbarhet
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 /  Hållbarhet

Foto: Felicia Yllenius

Miljö    
FAR:S VERKSAMHET ÄR inte tungt miljöpåverkande, 
men vi har ändå som målsättning att ha en så liten 
miljöpåverkan som möjligt, vilket framgår av miljö-
policyn.  

FAR:s medlemmar är verksamma på medlemsfö-
retag i hela Sverige, men FAR:s huvudsakliga verk-
samhet bedrivs i Stockholm. Ett normalt år reser 
både medarbetare och medlemmar som är engage-
rade i FAR relativt ofta. FAR brukar även genomföra 
ett mindre antal utlandskurser som medarbetare, 
föreläsare och deltagare flyger till. Bedömningen är 
att FAR:s största miljöpåverkan sker genom de kol-
dioxidutsläpp som dessa resor ger upphov till. 

I OCH MED restriktionerna med anledning av coro-
napandemin, med digitala möten och utbildningar 

online samt uteblivna utlandsresor, är FAR:s mil-
jöpåverkan mindre detta verksamhetsår än under 
föregående verksamhetsår. FAR:s resepolicy fast-
slår att miljöhänsyn ska tas vid bokning av resor, till 
exempel väljer vi tåg framför flyg när så är möjligt. 
Inköps- och upphandlingspolicyn ställer krav på 
miljöhänsyn vid större inköp och upphandlingar, till 
exempel har FAR som målsättning att använda mil-
jömärkt papper till alla trycksaker. Vid risk för mil-
jöskador ska FAR tillämpa försiktighetsprincipen, 
vilket dock ännu inte har varit aktuellt i något fall.    

ALL ELEKTRONIK SAMT datorer och tillbehör tas 
hand av företaget Office Recycling. /

FAR:s miljöpåverkan är 
mindre detta verksam-
hetsår, som en följd av 
fler digitala möten och 
utbildningar online samt 
uteblivna utlandsresor.
Foto: Christian Gustavsson
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Jämställdhet och 
mångfald på FAR  
SOM ARBETSGIVARE JOBBAR 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 könsneutral och ansökningshandlingar ska om 
möjligt vara avidentifierade vid urval till intervju. Vid 
rekrytering där sökande bedöms ha likvärdig kom-
petens för tjänsten, ska det underrepresenterade 
könet erbjudas anställning för ett mer jämställt FAR.

LIKABEHANDLING SKA RÅDA vid medarbetarutveck-
ling, utbildning och annan kompetensutveckling. All 
bedömning ska ske utifrån sakliga och könsneutrala 
skäl som har med kompetens och lämplighet att 
göra. /

Jämställdhetsundersökning  
i tidningen Balans
TIDNINGEN BALANS GENOMFÖR varje år en jämställdhetsundersökning som omfattar de största 
medlemsbyråerna. Undersökningen 2021 visar att på VD-nivå är det helt jämställt, det vill säga 
hälften män och hälften kvinnor. Av delägarna är 27 procent kvinnor. Det framgår också att 
samtliga andra beslutande enheter som mäts i undersökningen nu är jämställda, det vill säga 
styrelser, ledningsgrupp och övriga chefer. De består nu av i genomsnitt minst 40 procent 
kvinnor. Men skillnaderna mellan byråerna är stora, enligt Balans undersökning.

JÄMSTÄLLDHETSUNDERSÖKNINGARNA FINNS ATT läsa på tidningenbalans.se.

Jämställdhetsundersökning  
i tidningen Balans
TIDNINGEN BALANS GENOMFÖR varje år en jämställdhetsundersökning som omfattar de största 
medlemsbyråerna. Undersökningen 2021 visar att på VD-nivå är det helt jämställt, det vill säga 
hälften män och hälften kvinnor. Av delägarna är 27 procent kvinnor. Det framgår också att 
samtliga andra beslutande enheter som mäts i undersökningen nu är jämställda, det vill säga 
styrelser, ledningsgrupp och övriga chefer. De består nu av i genomsnitt minst 40 procent 
kvinnor. Men skillnaderna mellan byråerna är stora, enligt Balans undersökning.

JÄMSTÄLLDHETSUNDERSÖKNINGARNA FINNS ATT läsa på tidningenbalans.se.

 /  Hållbarhet
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 /  Vinjett

FAR:s  styrelse FAR:s ledningsgrupp Anställda på FAR*
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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 2020-05-01–2021-04-30. Föreningen 
har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning 
på sidorna 31–41 samt sidorna 67–69 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 67–69 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 enlig-
het med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag 
än revisioner och översiktliga granskningar av his
torisk finansiell information. En översiktlig gransk-
ning består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för upprättandet 
av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga gransk-
ningsåtgärder. 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 revisionssed 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 17 juni 2021
Moore Allegretto 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, organisationsnum-
mer 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 
samhälle. Uppdraget från medlemmarna är att klar-
göra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap 
samt att driva opinionsbildning.

Vid räkenskapsårets utgång hade FAR 4 933 
(4 929) ordinarie medlemmar, varav 2 586 (2 532) 
auktoriserade revisorer, 273 (318) godkända revi-
sorer, 1 451 (1 525) auktoriserade redovisnings-
konsulter 517 (466) rådgivare samt 106 (88) 
lönekonsulter. 50 procent (49 procent) av ordinarie 
medlemmarna var kvinnor. Dessutom fanns det 154 
(141) basmedlemmar och 72 (73) studenter.

FAR:s verksamhet bedrivs inom tre verksamhets-
områden 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 sam-
verkan med intressenter har FAR arbetat för att 
stärka branschens position som förtroendebran-
sch. Under verksamhetsåret har bland annat en 
branschrapport presenterats, den första i sitt slag 
för att definiera och beskriva branschens aktörer 
och frågor. 

Besvarande av remisser är en viktig del av FAR:s 
påverkansarbete. 96 remisser har behandlats och 
83 (36) remissvar har lämnats in under räkenskaps-
året. 

Medlemsnytta    
En medlem i FAR har på olika sätt nytta av sitt 
medlemskap och av det arbete som FAR bedriver. 
Exempel på detta är: rätten till ett starkt varumärke 
– FAR, lobby- och remissarbetet, rekommendatio-
ner, uttalanden och standarder som FAR utfärdar, 
tillgång till rådgivning inom revision, redovisning och 
bolagsrätt, tillgång till erfarenhetsutbyte på det lo-
kala planet, tidningen Balans, tidskrifter och böcker, 
rabatt på vidareutbildning och fördelaktiga villkor vid 
köp av publikationer, 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 
femton personer varav en ordförande, en första vice 
ordförande och en andra vice ordförande. Under 
perioden har styrelsens ordförande, de båda vice 
ordförandena och generalsekreteraren ingått i sty-
relsens arbetsutskott. Under räkenskapsåret sam-
manträdde styrelsen vid sju (nio) tillfällen. 

Styrelsen utgör i sin helhet revisionsutskott och 
har ett ersättningsutskott, bestående av ordföran-
den och de båda vice ordförandena, som har till 
uppgift att fastställa generalsekreterarens ersätt-
ning.

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 med-
lemmar i FAR som rör eventuella överträdelser av 

Förvaltnings-
berättelse

44 

Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021



 /  Finansiell rapport

god yrkessed. Disciplinnämnden granskar dock inte 
ärenden som ligger i Revisorsinspektionens tillsyns-
område.  

FAR:s verksamhet har under räkenskapsåret be-
drivits till stor del i olika grupper, inte minst genom 
FAR:s expertnätverk som sedan 1 maj 2020 består 
av Strategi-, Operativa samt Specialistgrupper. 
Dessutom har tillfälliga projektgrupper verkat, till 
exempel Coronagruppen som hanterat frågor med 
anledning av pandemin. Genom de olika grupperna 
utvecklas yrkesområdet både på nationell och inter-
nationell nivå. 

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 
Coronapandemin har påverkat FAR:s verksamhet 
under räkenskapsåret. Nettoomsättningen minskade 
inom FAR:s utbildningsverksamhet. Tack vare FAR:s 
tidigare satsning på digitala utbildningar ställdes 
verksamheten snabbt om till att erbjuda utbildningar 
online. Detta tillsammans med god kostnadskontroll 
bidrog till FAR:s högre resultat. FAR har inte erhållit 
något statligt stöd som syftar till att mildra effek-
terna av coronapandemin.

Coronapandemin innebar också många aktivite-
ter för FAR i att på olika sätt stötta medlemmar som 
arbetat hårt för att hjälpa företag, sina kunder, att 
ta sig igenom de ekonomiska svårigheter som upp-
stått som en konsekvens av pandemin. FAR bildade 
tidigt en coronagrupp med experter från branschen 
och från FAR, som hade en viktig uppgift i att skapa 
klarhet i de viktigaste coronarelaterade frågorna för 

Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning

Belopp i tkr 

Ekonomisk översikt 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 157 080 160 783 152 467 145 100

Årets resultat 6 393 3 679 3 848 -3 679

Soliditet % 35 34 33 17

Medelantal anställda 41 43 46 47

Utveckling av moderföreningens verksamhet, resultat och ställning

Belopp i tkr 

Ekonomisk översikt 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 24 066 23 556 22 255 21 461

Årets resultat 1 065 -23 3 067 149

Soliditet % 99 100 100 21

Den lägre soliditeten för år 2017/2018 är främst ett resultat av fakturering av års- och serviceavgifter sent under räkenskapsåret.
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revisions- och rådgivningsbranschen. Ett antal re-
misser relaterade till olika stödåtgärder hanterades. 
FAR har också stått i löpande dialog med myndig-
heter om tillämpning och tolkning av olika stödåtgär-
der och tagit fram mallar och riktlinjer till exempel för 
uppdragsbrev och revisionsintyg.

På grund av pandemin var antalet besvarade re-
misser högt, 83 stycken vilket är mer än dubbelt så 
många som föregående år (36). 

1 maj 2020 infördes en ny organisation för 
FAR:s Expertnätverk, med en tydligare struktur 
och uppdrag. Arbetet bedrivs nu i Strategigrupper, 
Operativa grupper och Specialistgrupper. 

I mars 2021 publicerades FAR:s första 
branschrapport, den första i sitt slag för att definiera 
och beskriva branschens aktörer, storlek, segmente-
ring och viktiga frågeställningar. 

Under verksamhetsåret lanserades också FAR:s 
medlemspanel, där FAR:s medlemmar via en webb-
baserad enkät svarar på frågor från FAR. 

Med tanke på pandemin ersattes fysiska möten 
med digitala, bland annat hölls årsstämman i huvud-
sak digitalt i september och ett antal webbinarier 
genomfördes under året i olika viktiga frågor. 

Förväntad framtida utveckling
Verksamheten under räkenskapsåret 2021/2022 
förväntas bli större i omfattning i jämförelse med det 
gångna året. FAR har en stark position avseende ut-
bildningar och förlagstjänster inom ekonomiområdet 
både bland våra medlemmar och övriga kunder.

I affärsplanen för räkenskapsåret 2021/2022 
är huvudstrategin att fokusera på FAR:s kärnverk-
samhet, det vill säga befintliga medlemmar och den 
befintliga utbildnings- och förlagsverksamheten. 
Fokus kommer att ligga på att skapa nytta för med-
lemmarna.

     

Väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer
Det sker ett kontinuerligt arbete med att identifiera, 
förebygga och hantera risker kopplade till omvärlds-
faktorer, samt operativa, regulatoriska och finansiella 
risker. Exempel på riskområden som FAR arbetar 
med är bland annat coronapandemin, förtroende 
och attraktionskraft, branschstrukturen, regulato-
riska risker och den tekniska utvecklingen. 

  

Förslag till disposition av  
föreningens vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor  
10 083 611, disponeras enligt följande: 
 

Balanseras i ny räkning

 10 083 611
Summa   10 083 611

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Belopp i tkr Not
2020-04-30

–2021-04-30
2019–04–30 

– 2020–04–30

1

Nettoomsättning 2 157 080 160 783

Förändring av varor under  
tillverkning samt färdiga varor

23 -682

157 103 160 101

Rörelsens kostnader

Varor och tjänster 3 -43 926 -50 812

Övriga externa kostnader 4,5 -50 740 -47 123

Personalkostnader 6 -54 355 -57 162

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar

-590 -611

Rörelseresultat 7 492 4 393

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper  
och fordringar som är  
anläggningstillgångar

461 432

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

7 34 0

Räntekostnader -42 -17

Resultat efter finansiella poster 7 945 4 808

Skatt på årets resultat 8 -1 552 -1 129

Årets resultat 6 393 3 679

Finansiella rapporter

Resultaträkning – koncernen
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Belopp i tkr Not 2021–04–30 2020–04–30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 1 018 1 608

1 018 1 608

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 4 246 4 222

Andra långfristiga fordringar 12 15 712 15 208

19 958 19 430

Summa anläggningstillgångar 20 976 21 038

Omsättningstillgångar

Varulager m m 13

Varor under tillverkning 74 51

Färdiga varor och handelsvaror 570 689

644 740

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 791 3 845

Aktuell skattefordran 221 840

Övriga fordringar 1 226 679

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

14 10 358 9 788

16 596 15 152

Kassa och bank

Kassa och bank 65 723 51 467

Summa omsättningstillgångar 82 963 67 359

Summa tillgångar 103 939 88 397

Balansräkning – koncernen
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Belopp i tkr Not 2021–04–30 2020–04–30

Eget kapital och skulder 1

Eget kapital

Annat eget kapital inklusive årets vinst 36 839 30 446

36 839 30 446

Avsättningar

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

15 712 15 208

Avsättningar för övriga skatter 4 900 4 519

20 612 19 727

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 231 5 758

Övriga skulder 1 596 1 702

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

16 34 661 30 764

46 488 38 224

Summa eget kapital och skulder 103 939 88 397

Balansräkning – koncernen

Rapport över förändringar  
i eget kapital – koncernen
Belopp i tkr

2021–04–30

Annat eget kapital  
inkl årets vinst

Ingående balans 30 446

Årets resultat 6 393

Vid årets utgång 36 839
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Belopp i tkr
2020–05–01 

– 2021–04–30
2019–05–01 

– 2020–04–30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 7 492 4 393

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

 /  Avskrivningar 590 611

 /  Avsättningar 885 1 040

 /  Ej kassaflödespåverkande pensionskostnader 461 432

9 428 6 476

Erhållen ränta 34 0

Erlagd ränta -42 -17

Betald inkomstskatt -957 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

8 463 6 459

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 96 863

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 063 1 395

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 8 264 2 522

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 760 11 239

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar -778 -1 016

Avyttring av finansiella tillgångar 274 262

Kassaflöde från investeringsverksamheten -504 -754

Årets kassaflöde 14 256 10 485

Likvida medel vid årets början 51 467 40 982

Likvida medel vid årets slut 65 723 51 467

Kassaflödesanalys – koncernen
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Belopp i tkr Not
2020–05–01 

– 2021–04–30
2019–05–01 

– 2020–04–30

1

Nettoomsättning 2 24 066 23 556

24 066 23 556

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -23 001 -23 579

Rörelseresultat 1 065 -23

Årets resultat 1 065 -23

Resultaträkning – moderföreningen
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Balansräkning – moderföreningen

Belopp i tkr Not 2021-04-30 2019-04-30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 50 50

Summa anläggningstillgångar 50 50

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 8 960 7 910

Aktuell skattefordran 17 17

Övriga fordringar 4 1

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

14 944 991

9 925 8 919

Kassa och bank

Kassa och bank 180 75

Summa omsättningstillgångar 10 105 8 994

Summa tillgångar 10 155 9 044

Belopp i tkr Not 2021-04-30 2020-04-30

Eget kapital och skulder 1

Eget kapital

Fritt eget kapital 15

Balanserat resultat 9 019 9 042

Årets resultat 1 065 -23

10 084 9 019

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

16 71 25

71 25

Summa eget kapital och skulder 10 155 9 044
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Rapport över förändringar  
i eget kapital – moderföreningen
Belopp i tkr

2021–04–30

Annat eget kapital  
inkl årets vinst

Ingående balans 9 019

Årets resultat 1 065

Vid årets utgång 10 084

Belopp i tkr Not
2020–05–01 

– 2021–04–30
2019–05–01 

– 2020–04–30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 065 -23

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet – –

1 065 -23

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

1 065 -23

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 006 -150

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 46 25

Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 -148

Årets kassaflöde 105 -148

Likvida medel vid årets början 75 223

Likvida medel vid årets slut 18 180 75

Kassaflödesanalys – moderföreningen
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Noter

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

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 nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen  
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen  
redovisas som kostnad i resultaträkningen.   

Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer: 5 år.  

Leasing
Företaget har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga  
leasingavtal redovisas således som operationella leasingavtal 
vilket innebär att leasingavgiften inklusive förhöjd förstagångs-
hyra redovisas 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 
omfattar såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensions-
planer. Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att pension 
baseras på slutlön och antal år inom planen. Företaget bär risken 
för att de utfästa ersättningarna betalas. Förmånsbestämda 
planer finns som tryggas genom försäkring i Alecta, detta är en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företaget 
har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 
2012:1. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom  
försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd  
plan. I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda  
avgifter till en separat juridisk enhet.   

Företaget har givit pensionslöften vars värde är kopplat till 
separata kapitalförsäkringar som företaget äger. Värdet på 
kapitalförsäkringen 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 redovisas som avsättning. Företagets för-
pliktelser 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 pensionsberättigade för.

Belopp i tkr om inget annat anges
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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 redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skatte pliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till  
följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig 
till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver  
redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten  
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader  
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för mot svarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas 
respektive 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 balansdag.   

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

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

Intäkter
Årliga avgifter periodiseras som intäkt det räkenskapsår de  
avser. Försäljning av kurser intäktsredovisas efter genomförd 
kurs. Försäljning av böcker intäktsredovisas vid leverans till  
kund. Abonnemang av digitala produkter intäktsredovisas linjärt 
över abonnemangstiden. Prenumerationsintäkter av tidningar  
periodiseras utifrån utgivningstidpunkter.   
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Not 2 – Nettoomsättning    

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Koncernen

Årliga avgifter enligt nedan 51 263 50 844

Förlagsverksamhet 32 515 32 665

Utbildningsverksamhet 69 727 74 497

Övrigt 3 575 2 777

157 080 160 783

Moderföreningen

Årliga avgifter enligt nedan 24 066 23 556

24 066 23 556

Årliga avgifter 
Årsavgiften till FAR för 2020/2021 fastställdes till 650 (650) 
kronor för ordinarie medlemmar fysisk person, för företag till  
1 265 (1 255) kronor multiplicerat med medelantalet anställda 
på företaget, för basmedlemmar respektive studentmedlemmar 
100 (100) kronor. Serviceavgiften till FAR AB fastställdes till  
6 240 (6 200) kronor för revisorer, till 4 010 (3 980) kronor för 
redovisningskonsulter, till 4 010 (3 980) kronor för specialister till 
2 290 (2 270) kronor för lönekonsulter, till 1 830 (1 815) kronor 
för basmedlemmar, till 2 480 (2 465) kronor för bas medlemmar 
plus, till 377 (377) kronor för studentmedemmar.

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Koncernen

FAR:

5 214 (5 238) medlemmar har 
betalat full avgift

3 275 3 319

213 (208) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

62 56

3 337 3 375

Årsavgifter företag 20 729 20 181

Totala avgifter FAR 24 066 23 556

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

FAR AB:

Serviceavgift

5 214 (5 237) medlemmar har 
betalat full avgift

26 737 26 910

213 (208) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

460 378

27 197 27 288

Totala avgifter koncernen 51 263 50 844

Moderföreningen

FAR:

5 214 (5 238) medlemmar  
har betalat full avgift

3 275 3 319

213 (208) medlemmar har 
betalat reducerad avgift

62 56

3 337 3 375

Årsavgifter företag 20 729 20 181

Totala avgifter FAR 24 066 23 556

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

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Koncernen

Moore Allegretto AB 
Revisionsuppdrag 

262 262

Moderföreningen

Moore Allegretto AB 
Revisionsuppdrag 

77 77
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Not 5 – Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

2021-04-30 2020-04-30

Framtida minimilease-
avgifter avseende icke 
uppsägningsbara  
operationella leasingavtal 

Inom ett år 6 040 6 054

Mellan ett och fem år 4 640 9 577

Senare än fem år – –

10 680 15 631

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Räkenskapsårets kostnads-
förda leasingavgifter

6 028 6 035

Not 6 – Anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelse 

Medelantalet anställda

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Kvinnor 33 34

Män 8 9

Koncernen totalt 41 43

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

2021–04–30 
Andel kvinnor %

2020–04–30 
Andel kvinnor %

Styrelsen 53% 67 %

Företagsledning i koncernen 86% 86 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Styrelsearvoden 70 113

Lön till generalsekreterare och 
VD i FAR AB

2 546 2 440

Övriga anställda 28 851 30 503

Summa styrelsearvoden och 
löner 

33 056 33 056

Pensionskostnad generalse-
kreterare och VD i FAR AB

738 719

Pensionskostnad övriga 
anställda

6 663 6 970

Övriga sociala kostnader 12 138 12 583

Summa pensionskostnader 
och övriga sociala  
kostnader

19 539 20 272

2021-04-30 2020-04-30

Utestående  
pensionsförpliktelser till
generalsekreterare och VD 

20 612 19 727

Pensionsförpliktelserna avser generalsekreteraren i FAR tillika 
verkställande direktör i FAR AB 965 tkr, tidigare generalsekreter-
are i FAR 12 344 tkr, tidigare verkställande direktör i FAR AB 
4 380 tkr samt tidigare verkställande direktör i dåvarande FAR 
Förlag AB 2 923 tkr. Posterna återfinns under avsättningar för 
pensioner samt för skatter till den del det avser avsättning för 
särskild löneskatt i balansräkningen.

Villkor för styrelsen 
Styrelsearvode utgår till de styrelseledamöter som kommer 
från mindre eller medelstora revisions- och redovisningsbyråer. 
Arvode utgår för mötestid med 900 kr per timme och för  
restid med 450 kr per timme inklusive sociala avgifter. 

Villkor för generalsekreteraren och verkställande  
direktören
FAR:s generalsekreterare tillika verkställande direktör,  
Karin Apelman har under räkenskapsåret 2020/2021 varit 
anställd i FAR AB. Från och med 1 maj 2021 är Karin Apelman 
anställd i FAR. Ersättning till generalsekreteraren utgår enligt 
en kostnadsram, vilken uppgick till 4 264 tkr under 2020/2021. 
Kostnadsramen inkluderar lön, sociala avgifter, pensionspremier 
och löneskatt.  
    
Generalsekreterarens pensionsålder är 65 år och årets  
pensionskostnad uppgick till 738 tkr.     
      
 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
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 arbetsuppgifter.
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Not 7 – Ränteintäkter

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Ränteintäkter, övriga 34 0

34 0

Not 8 – Skatt på årets resultat  

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Aktuell skattekostnad -1 576 -1 059

Uppskjuten skatt 24 -70

-1 552 -1 129

Not 9 – Inventarier, verktyg och installationer 
  

2020–05–01 
– 2021–04–30

2019–05–01 
– 2020–04–30

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 3 633 3 633

Vid årets slut 3 633 3 633

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 025 -1 414

Årets avskrivning på anskaff-
ningsvärden

-590 -611

Vid årets slut -2 615 -2 025

Redovisat värde vid årets 
slut

1 018 1 608

Not 10 – Andelar i koncernföretag   

2021-04-30 2020-04-30

Redovisat värde vid årets 
början och slut

50 50

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

2021-04-30 2020-04-30

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

2021–04–30
Redovisat 

värde
Skattemässigt 

värde
Temporär 

skillnad

Väsentliga 
 temporära  
skillnader

Avsättningar för 
pensionsf örpliktelser

15 712 — 15 712

Avsättningar för 
skatter 

4 900 — 4 900

20 612 — 20 612

2021–04–30
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Väsentliga 
 temporära  
skillnader

Avsättningar 
för pensions-
förpliktelser

3 237 — 3 237

Avsättningar för 
skatter 

1 009 — 1 009

Uppskjuten 
 skattefordran/
skuld 

4 246 — 4 246

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

Not 12 – Andra långfristiga fordringar   

2021-04-30 2020-04-30

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Vid årets början 15 208 14 454

Tillkommande fordringar 778 1 016

Reglerade fordringar -274 -262

15 712 15 208

Redovisat värde vid årets slut 15 712 15 208

Andra långfristiga fordringar utgörs av inbetalda premier  
för kapitalförsäkringar, 15 712 tkr. Kapitalförsäkringarna är  
kopplade till pensionsutfästelser till generalsekreteraren i  
FAR tillika verkställande direktören i FAR AB 758 tkr, till tidigare 
generalsekreterare i FAR 9 310 tkr, till tidigare verkställande  
direktör i FAR AB 3 382 tkr samt till tidigare verkställande  
direktör i dåvarande FAR Förlag AB 2 262 tkr.   
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Not 13 – Varulager mm    

2021-04-30 2020-04-30

Varor under tillverkning 74 51

Färdiga varor och handelsvaror 570 689

644 740

Not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   

2021-04-30 2020-04-30

Koncernen

Förutbetalda provisionskostnader 4 027 3 800

Upplupna provisionsintäkter 2 642 2 151

Förutbetalda medlemsavgifter 944 991

Förutbetald lokalhyra 899 897

Förutbetalda IT-kostnader 676 631

Förutbetald pensionspremie 140 271

Förutbetalda kurskostnader - 58

Övriga poster 1 030 989

10 358 9 788

2021-04-30 2020-04-30

Moderföreningen

Förutbetalda medlemsavgifter 944 991

Not 15 – Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 10 083 611  
(9 018 949) disponeras enligt följande:  

2021–04–30 2020–04–30

Balanseras i ny räkning 10 083 611 9 018 949

Summa 10 083 611 9 018 949

Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter     

2021-04-30 2020-04-30

Koncernen

Förutbetalda prenumerationsintäkter 14 857 13 494

Upplupna löner och semesterlöner 
och sociala avgifter därpå

7 547 7 185

Förutbetalda kursintäkter 6 872 6 852

Upplupna kurskostnader 1 540 473

Upplupna IT-kostnader 1 284 732

Upplupna personalkostnader  
omstrukturering

875 1 640

Övriga poster 1 686 388

34 661 30 764

2021-04-30 2020-04-30

Moderföreningen

Övriga poster 71 25

71 25
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Not 17 – Ställda säkerheter och  
eventualförpliktelser    
   

2021-04-30 2020-04-30

Koncernen

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

För eget pensionsåtagande 15 712 15 208

Pantsatt hyresgaranti 2 600 2 600

Summa ställda säkerheter 18 312 17 808

Eventualförbindelser

Pensionsåtagande utöver vad  
som tagits upp i balansräkningen 
och som täcks av företagsägda 
kapitalförsäkringar

4 486 3 421

Kapitalförsäkringar, som redovisas som andra långfristiga  
fordringar, 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 – Likvida medel    
   

2021-04-30 2020-04-30

Koncernen

Följande delkomponenter ingår i 
likvida medel:

Kassamedel 12 12

Banktillgodohavanden 65 711 51 455

65 723 51 467

Moderföreningen

Följande delkomponenter ingår i 
likvida medel:

Banktillgodohavanden 180 75

Not 19 – Koncernuppgifter  

Inköp och försäljning inom koncernen 
Av årets inköp i moderföreningen har 19 376 tkr (19 978 tkr) 
skett från koncernföretag. I årets inköp ingår ingående moms, 
vilken inte får lyftas av. Detta medför en avvikelse mot dotter-
företagets försäljningssiffror. Av årets försäljning har 0 tkr (0 tkr) 
skett till koncernföretag. Undertecknade försäkrar härmed att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer 
har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska 
förhållanden.      
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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 2020-05-01–2021-04-30. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 44–62 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 30 april 2021 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

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

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–42 
samt 65–70. 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, 
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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 och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen 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 eventuella 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 2020-05-01–2021-
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 17 juni 2021
Moore Allegretto AB

  

 
Anna Wretholm 
Auktoriserad revisor 
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 /  GRI Index

Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

GRI 102 Generella Upplysningar

Organisationsprofil

102 -1 Organisationens namn 1

102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster 5-8, 15-21, 
25-28

102-3 Huvudkontorets säte 39, baksida

102-4 Verksamhetsländer FAR bedriver sin verksamhet i Sverige. 69

102-5 Ägarstruktur och företagsform Ideell förening med 5 159 medlemmar. FAR AB är 
helägt dotterföretag. 

69

102-6 Marknader 5-8

102-7 Organisationens storlek 15-17, 44

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. 

29-30, 41

102-9 Leverantörskedja 35

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen Inga väsentliga förändringar jämfört med tidigare år. 33,69

102-11 Försiktighetsprincipen 39

102-12 Externa hållbarhetsintiativ som organisa-
tionen stödjer

Institutet Mot Mutors Näringslivskod. IESBA: 
Etikkod.

69

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

32, 69

GRI Index
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Upplysning Globalt mål Beskrivning Kommentar/Avsteg Sida

Strategi

102-14 Uttalanden av ledande befattningshavare 3, 11

Etik och Integritet

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer 5–7

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 9

Intressentengagemang

102-40 Organisationens intressenter 5, 32

102-41 Kollektivavtal 43 av 44 medarbetare omfattas av kollektivavtal. 
VD/generalsekreterare omfattas inte. 

69

102-42 Identifiering av intressenter 5, 32

102-43 Intressentdialog 5, 32-33

102-44 Viktiga frågor 35

Redovisningspraxis

102-45 Enheter som ingår i redovisningen 2, 33

102-46 Process för identifiering av innehåll och 
redovisningens omfattning

5, 32–35

102-47 Väsentliga frågor 35-38

102-48 Rättelse av information i tidigare  
redovisningar.

Inga rättelser har gjorts av information i tidigare 
redovisningar.

69

102-49 Betydande förändringar från tidigare  
redovisning

Ny intressentanalys och väsentlighetsanalys  
har upprättats. 

5 ,32–33, 35

102-50 Rapportperiod 1 maj 2020–30 april 2021. 69

102-51 Tidpunkt för senaste redovisning 24 juni 2020. 69

102-52 Rapporteringscykel FAR har för avsikt att rapportera varje räkenskapsår. 69

102-53 Kontaktuppgifter Yvonne Jansson 08-506 112 56. 2, 69

102-54 Redovisning i enlighet med GRI standards 2, 33

102-55 GRI index 67–69

102-56 Extern granskning Översiktligt granskad, revisors rapport 42

 /  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 34

Egen  
indikator  

Aktiviteter och information. 37

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan

103-1, 103,2, 
103,3 

Upplysningar om styrning 34

203-2  Väsentligt indirekt ekonomisk påverkan 36–38

203-2 Aktiviteter för att främja ett starkt näringsliv 
och hållbarhet företagande 

36

203-2 Aktiviteter för att öka medvetenheten om 
skatt som hållbarhetsfråga.

38

Aktivteter för ökat globalt partnerskap.

GRI 404 Vidarutbildning och kompetensutveckling

103-1, 103,2, 
103,3 

Upplysningar om styrning. 34

egen indikator Medlemmars antal genomförda utbildningar  
i FAR:s utbildningsverksamhet.

38, 28
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