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1. Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.

Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbidrag
ingår i resultatet för 2013 som borde, enligt god redovisnmgssed, ha redovisats
2012. Detta kommenterades även i förra årets granskning. Med det resultat som
kommunen redovisar 2013 påverkar inte detta möjligheten till en rättvis bedömning
av årets resultat.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-
b).

Förvaltuingsberättelsen innehåller en uppföljning av de Verksamhetsmål och
finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2013 års budget. Samtliga finansiella
mål uppnås under 2013. Inga av verksamhetsmålen uppnås helt under 2013, fem
mål uppnås delvis, två mål uppnås ej. För några mål har ingen uppföljning skett
under 2013, dels då enkät ej genomförts dels då måltal inte har formulerats.

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god.

Vi bedömer xrerksalnhetsmålens uppfyllelse som svag.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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2. Inledning

2.1 . Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings-
nämndens normering.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
ärsredovisningens upprättande.

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2. Revisi0n.s;fr(‘iga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 -8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-
nallagen (gzga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
ärsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:

0 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

o Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?

o Är årsredovisningens resultat förenligt med dc mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

o Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

o förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

0 resultaträkning

o kassaflödesanalys

0 balansräkning

o sammanställd redovisning
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l
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna-
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige.
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den
presenteras i årsredovisningen

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting". Vågledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2014-04-01. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2014-04-
15.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom och
controller.
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3. Granskningsresultat
Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbidrag
ingår i resultatet för 2013 som enligt god redovisningssed borde ha redovisats 2012.
Statsbidraget avser insatser för de mest sjuka äldre och bidraget utbetalas efter att
insatserna genomförts, dvs kommunen har haft kostnaderna för åtgärden under
2012 och enligt matchningsprincipen skall intäkten därmed bokföras på samma år,
se RKR nr 18. Avvikelsen kommenteras i redovisningsprinciperna. Avvikelsen
uppgår till 7,7 mnkr.

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1. F(')'rz.=aItningsI)er'6itrelse

3. l. 1.l. Översikt över utvecklingen av verksam heten
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste
åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter o1n pensionsåtagande och pensions-
medelsförvaltning. Under avsnittet ”Ekonomisk översikt” beskrivs och redovisas
finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella
perspektivet.

Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas i punktform viktiga händelser som inträffat
under och delvis efter räkenskapsåret.

Förväntad utveckling
Det finns ingen sammanfattande beskrivning av den förväntade utvecklingen inom
Sala kommun. I nämndernas verksamhetsberättelser finns för varje nämnd ett
avsnitt om framtiden. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en
sammanfattande beskrivning från varje nämnds och bolags redogörelse.
Kopplingen bör också göras hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi
och prioriteringar inom olika områden.

Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal
uppgifter om personalen iform av diagram och verbal information. Sjukfrånvaron
har ökat från 4,7 % 2012 till 4,9 % under 2013.
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Gemensam förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen finns ett särskilt avsnitt som berör den sammanställda
redovisningen. Här beskrivs vilka enheter som ingår i den samlade kommunala
verksamheten med ägarandel i ett organisationsschema.

Enligt RKR 8:2 skall den gemensamma förvaltningsberättelsen även innehålla en
samlad bild av de ekonomiska engagemangen i koncernföretagen samt en analys av
den ekonomiska utvecklingen och en bedömning av affärs- och marknadsrisker
samt finansiella risker. Detta bör kompletteras till kommande årsredovisningar.

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1.

De analyser och sammanställningar som redovisas i förvaltningsberåttelsen rörande
kommunens ekonomi bedömer vi överlag som rättvisande.

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av
verksamheten
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål.
Kommentarer kring måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning
kommenteras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet " Nämndernas
verksamhetsberättelse" avslutas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för
åren 2011,2021 och 2013. För kommunen som helhet redovisas de finansiella
nyckeltalen och personalstatistik. I förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av
kommunens styrmodell.

3. I. 1..2. l Iivesteringsreclovisiiing

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar.

Investeringarna redovisas totalt per nämnd och lämnar upplysningar om nettoutfall
och jämförelse mot budget. Vidare redovisas i en tabell större investeringsprojekt
som pågår över flera är där man kan utläsa totala nettointresteringen under åren
2011-2013.

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Tekniska
kontoret som nu sorterar under kommunstyrelsen svarar för den största andelen av
investeringarna. Varje större investering kommenteras, men kommentarerna från
Tekniska kontoret är ytterst sparsamma. Något mer kring det verkliga ekonomiska
utfallet av avslutade investeringar bör lämnas.

Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 61,2 mkr (56 mkr för år 2012),
varav merparten avser ej genomförda investeringar under tekniska nämnden, 53,3
mkr. De största projekten avser Äldreboende total förbrukatt o m 2013 är 142
mnkr.
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3.1.1.3. Driftredovisning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Under 2012 ändrades organisationen i
Sala kommun där ett antal nämnder försvann och finns numera under
kommunstyrelsens förvaltning. Omorganisationen innebär att vissa jämförelser inte
är möjliga eller osäkra att göra mellan utfall 2012 och 2013.

I samband med delårsrapporten redovisade nämnderna ett prognostiserat utfall på
totalt 0,7 mnkr, utfallet för 2013 blev 28,5 mnkr. Prognossäkerheten måste

förbättras betydligt och det skulle vara mycket bra om jämförelser mellan
delårsprognosen och årsbokslutet ingick i nämndernas redovisningar på ett tydligt
sätt.

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per
sista augusti redovisas i tabellen nedan:

Driftredovisning per nämnd. Bud et Prognos Budget- Prognos-
mnkr 2013 g per augusti avvikelse avvikelse

K r l
f6C1E:i111t1g‘11i1:1S;3reSens 190 939 213 231 210 251 22 292 19 312

-kO771IT11U1Ch€f 9 961 10 662 10 462 701 501

—medborgarkontor 32 235 34 634 32 634 2 399 399

-Kultur- och fritidskontor 35 069 37 350 37 100 2 281 2 031

-Samhällsbyggnadskontor 50 371 54 480 53 580 4 109 3 209

-Tekniskt kontor' 26 950 36 375 37195 9 425 10 245

-Räddningstjänst 20 370 22 244 22 244 1 874 1 874

-Ekonomikontor 7 151 7 938 7 638 787 487

-Personalkontor 8 832 9 548 9 398 716 566

B'ld ' - hlälragâiâåâlååden 449524 459005 459005 9481 9481
Vård- och omsorgsnämnden 392 722 389 279 391 278 -3 443 -1 444

Revision 1 1 1 o o

Överförmyndare 3 3 3 0 0

Totalt 1 033 189 1 061 519 1 060 538 28 330 27 349

Största avvikelserna mot budget och prognosen i augusti konstateras för tekniska
kontoret och bildnings- och lärandenämndcn. För Tekniska kontoret förklaras 3
mnkr av att ombyggnaden av mottagningsköket i Ösby skjutits på framtiden, VA-
verksamheten visar på ett ”stort” överskott - men hur stort framgår inte. I övrigt är
det svårt att ur Tekniska kontorets redovisning få en överblick över vad som
bidragit till det stora överskottet mot budget och den prognos som lämnades så sent
som i augusti.
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För bildnings- och lärandenämnden visar grundskolan på ett stor överskott mot
budget vilket bl a förklaras med statsbidrag som erhållits för nyanlända under 2013
där verksamheten inte har kommit igång under 2013. Vid kontakt med ansvarig för
avräkningen inom bildnings- och lärandenämnden försäkrar de att dessa medel inte
från Migrationsverkets sida var avsedda att balanseras över till kommande år, vilket
har varit fallet tidigare år.

Det år inte möjligt att ur årets årsredovisning avläsa hur de affärsdrivande
verksamheterna har gått ekonomiskt, en särredovisning där detta framgår särskilt
för VA- och renhållningsverksamheterna skulle höja informationsvärdet i
årsredovisningen. En upplysning om hur stor andel av kommunens eget kapital som
utgör VA- och renhållningsverket innehar är också värdefullt att veta.

3.1.2. Balclnskrcw
Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Enligt
reglerna skall realisationsxrinster avräknas resultatet för att få fram
balanskravsresultatet. Efter avräkning av reavinster på 4,9 mnkr uppgår
balanskravsresultatet till +6o,2 mnkr.

3.1.3. God ekonomisk Imshålhtirtg
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god.

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens
uppfyllelse som svag.

I den strategiska planen för 2013-2016 har fullmäktige beslutat om
kommunövergripande mål i fyra perspektiv:

0 Hållbart samhälle

0 Medborgare
0 Medarbetare

0 Ekonomi

Målen är kommungemensamtna och gäller dels för kommunen som helhet, dels för
samtliga nämnder. För varje mål sätts indikatorer som skall mäta måluppfyllelsen.

I fönraltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv
för kommunen som helhet samt att varje nämnds bidrag till måluppfyllelsen
kortfattat redovisas. Som en bilaga till årsredovisningen finns sedan en
indikatorsammanställning där utfallet för varje indikator under åren 2011, 2012 och
2013 kan följas.

1. Flllålllsltålla mål

l årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål
som fastställts i budget 2013:
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i Utfall 2013 Måluppfyllelse, KS
budget 2013 bedömning

Årets resultat uppgår till minst 1 % av Resultatet uppgår till 6,0 % Målet har uppnåtts
skatteintäkter. generella statsbidrag och
utjämning.

Ökningen av skatteintäkter. statsbidrag, Nettokostnaderna har ökat Målet har uppnåtts
med 0,7 D/n,skatter,

statsbidrag rn m med 3.2 %
utjämning är större än
nettokostnadsökningen

Målet har uppnåtts (med ett
undantag)

Nämnderna redovisar ett

sammanlagt överskott på
28,5 mnkr. Vård- och
omsorgsnämnden visar ett
underskott på -3,4 mnkr

Nämnderna bedriver verksamheten inom

beslutade anslag

3.1.3.2. Mål för verksamlietert
I förvaltningsberättelsens avsnitt ”Målavstärnning -God ekonomisk hushållning"
redovisasför kommunen som helhet varje mål grad avmåluppfyllelse samt
kommentarer kring varje perspektiv. Vill man veta värdet på de indikatorer som
anxrändsför att värdera måluppfyllelsen finns dessai bilagan
”Indikatorsammanställning”. Med denna blir redovisningen mycketbra, här finns
nyckeltal m rn och det är enkelt att sevad som ligger bakom bedömningen av
måluppfyllelsen. Vidare redovisasäven nämndernas bidrag till måluppfyllelsen i
avsnittet.

I tabellen nedan visas kommunens totala måluppfyllelse.

Målet är Målet är Målet är
Perspektiv Antal mål u fyllt delvis inte

pp uppfyllt uppfyllt

Hållbart samhälle 3 2 1

Medborgare 3 1 2

Medarbetare, 2 mål ej mätts 3 1

Ekonomi 3 3

En del av de indikatorer som ingår i målavstämningen för de olika perspektiven har
inte mätts under 2013. De baseras i vissa fall på SCB mätningar som inte
genomförts under 2013, i dessa fall har värdet vid Senastemätningen använts vid
målavstämningen.

För perspektivet medarbetarehar inga indikatorer lagts in i strategiskaplanen för
två av de tre målen. Måluppfyllelsen mäts i dessafall genommedarbetarenkäter.
Dessahar genomförts under 2013 men resultatet ingår inte i Inålavstämningen
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ovan. I indikatoravstämningen framgår resultatet men detta resultat värderas inte,

något måltal finns inte.

3.1.4. Nfirnndernas redovisning av sitt uppdrag
Vi bedömer att nämndernas årsredovisningar i allt väsentligt följer
kommunfullmäktiges anvisningar.

Enligt anvisningarna skall följande redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.

o Verksamhetsansvar

0 Målavstämning

o Året som gått

o Ekonomi i tabellform

o Ekonomisk analys både drift och investering

o Framtid

0 Verksamhetsfakta - nyckeltal, statistik eller liknande

Nämnderna följer anvisningarna i sina verksamhetsberättelser och ger överlag en
bra redovisning av året som gått och även vad som väntar i den närmaste framtiden.
Dock är de ekonomiska analyserna till stor del för mycket inriktade på att tala om
budgetavvikelsens storlek, inte anledning till avvikelsen. I vissa fall är det svårt att
göra sig en uppfattning om vad som föranleder avvikelserna. En kommentar kring
avvikelsen mot prognosen i delårsrapporten per augusti skulle ha lämnats då
avvikelsen i vissa fall är anmärkningsvärd. Måluppfyllelsen redovisas i tydliga
tabeller.

I en bilaga till årsredovisningen har nämndernas uppföljning av den interna
kontrollen redovisats vilket kompletterar årsredovisningen på ett bra sätt.

3.2. Rättvisande räkenskaper
3.2.1. ResuItcm'(’iknin_q
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed med undantag för nedan avvikelse.

Vi bedömer att resultaträkningen inte ger en i allt väsentligt rättvisande bild av
årets resultat då statsbidraget avser insatser för de mest sjuka äldre som kommunen
fick 2012 på 7,7 mnkr har bokförts på 2013. Bidraget erhölls sent i december 2012
och var oväntat stort. Enligt matchningsprincipen skall intäkten därmed bokföras
2012 då ersättningen avser gjorda insatser under 2012, se RKR nr 18. Avvikelsen
kommenteras i redovisningsprinciperna och i föwaltningsberättelsen. Resultatet är
i o rn detta 7,7 mnkr för högt.

I samband med granskningen av redovisningen sker kontroller att redovisning av
inköp klassificeras rätt dvs om det är en investerings- eller en driftskostnad. I
samband med detta konstateras att det finns inköp där denna klassificering är
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tveksam och vi rekommenderar kommunen att ta med detta in sin interna kontroll

under kommande år.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Resultaträkning och prognos 2013-12-31 :sig år Utfall2013 % Utfall prognos '::LkneOl:e

Vemsamhemnsinäkmr 26666500 28209100 5J8% 27427000 782100

Verksamhetens kostnader -1 232 826,00 -1 250 674,00 1,45% -1 267 761,00 17 087,00

Avskrivningar -46 536,00 -51 222,00 10,07% -51 251,00 29.00

Verksamhetens neffokostnader -1 012 697,00 -1 019 805,00 r 0,70% -1 044 742,00 24 937,00

Skaümnåkmr 81993600 83900400 233% 84036200 -135300

Generella statsbidrag 237 756,00 252 457,00 6,18% 252 666,00 -209.00

Sunnnaskañerochsmmbkhag 105769200 109146100' 319% 109302&00 -156700

Finansiella intäkter 4 320,00 4 688,00 8,52% 3 732,00 906,00

Hnansmnakosmader -1003500 -1123900 1200% -1309800 185900

Årets resultat 39 280,00 65 105,00 I 65,75% 3B 970,00 26 135,00

Jämfört med budget redovisas en avvikelse med 38,9 mnkr, jämfört med prognosen

i delårsredovisningen redovisas en avvikelse på 26,1 mnkr. Avvikelsen mot

prognosen förklaras helt av den avvikelse som redovisas när det gäller
verksamheternas resultat som gick från en prognos på 0,7 mnkr mot budget i
delårsbokslutet till ett resultat på 28,9 mnkr i årsbokslutet.

0 Jämfört med budget ingår i årets resultat återbetalning av AFA-premier för
åren 2005 och 2006 med 20,9 mnkr.

0 Skatter och statsbidrag ökade med 8,9 mnkr över budgeterat belopp.

c Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 4,9 mnkr vilket
var obudgcterat, förra året uppgick realisationsvinsterna till 2,9 mnkr.

0 Under 2013sänktes diskonteringsräntan vid framräkning av
pensionsskulden, vilket innebar en ej budgeterad finansiell kostnad på 2,4
mnkr för 2013.

c Årets peusionsavsättningar ökade med 8 mnkr under 2013, mellan åren 2011

och 2012ökade avsättningen med enbart 0,6 mnkr, en resultatförsämring
med 7,4 mnkr.

3.2.2. Brilrznsrakning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Redovisningen är välordnad till stor del och det är endast smärre påpekanden som
sker i samband med granskningen. Allt material finns på plats vilket underlättar
granskningen.
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Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Tydligare underlag behövs
vad gäller interimsposter där avtal, fakturor eller andra externt producerade
underlag är viktigt för att styrka posterna, dock förbättring jämfört med tidigare år.
Balanserade medel i externt finansierade projekt bör styrkas med beslut från
finansiär, avräkning samt en sammanställning av projektets ekonomi.

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.

Vi har under flera år påtalat att den del av markreserven som utgör
tomtmark/exploateringsmark och som iordningsställts i avsikt att säljas skall
rubriceras som omsättningstillgång. Exploateringsmarken hari
anläggningsregistret avskrivits och har inget värde —~trots detta investeras och säljs
mark som genererar realisationsvinst. Detta kan inte fortgå, en transparentare
redovisning måste ske.

3.2.3. I<assafl('idesanalys
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves-
teringar.

Noter finns i tillräcklig omfattning. överensstämmelse finns med motsvarande
uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

3.2.4. Sanmtarzsiälkl redovisning)
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens
ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter
beskrivits på ett korrekt sätt. Olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter har
inte beskrivits och hänsyn till detta har inte tagits i den sammanställda
redovisningen. Avvikelser finns vad gäller axrskrivningstider men är av mindre
betydelse för det sammanställda resultatet.

3.2.5. ’l'i1l('iggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningal' uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

o Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

c Viktiga uppgifter och poster i fönaltningsberättelse, resultat- och balans-
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-
ningar som krävs i KRL respektive RKRzs rekommendationer samt god
redovisningssed i övrigt.

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut:
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Delvis

Delvis

Delvis
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Noter till resultat- och
balansräkningens poster ska i
årsredovisningen utgöras av

specifikationer till resultat- och
halansposterna och vara av samma typ
som kommunens samt redovisas jämte
dessa.

Förvaltningsberättelsen bör
kompletteras med information om
kommunala entreprenader samt
inforlnation om den samlade
verksamhetens utveckling,
personalförhållanden och förhållanden
av betydelse för styrning och
uppföljning.

Beskrivning av kortfristiga skulder
avseende förntbetalda intäkter av
väsentliga inkomstgrupper jämfört med
föregående är saknas. Grunderna för
intäktsföring för olika poster, dvs. över
vilken tid och enligt vilket mönster som
inkomsten inkommer saknas.

Fredrik Alm
Uppdragsledare
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