lnk.
Olarlenr

2016 -01- 1 1

Ml h 5i

Revisionsberättelse

Aktbilaga 'l

°'-

Till konununfullmäktige i Hallstahanunars kommun, kommunfullmäktige i Sala
kommun, konununfullmäktige i Surahanunars konunun, kommunfullmäktige i
Västerås stad och Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland
gällande Västmanlands Samtrafikförbund i likvidation, org.nr 222000-1347
Rappo1t om slutredovisningen
Vi har utfö1t en revision av slutredovisningen för Västmanlands
Samtrafikförbund i lil,,·vidation för likvidationen i dess helhet,
som innefattar skiftet per 2015- 12- 02.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fö ifa ttningar
Utöver vår revision av slutredovisningen har vi även utfört en
revision av likvidatorns förvaltning för förbundet .

Likvida torns ansvarför slutredovisningen

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn som har ansvaret för att upprätta en
slutredovisning enligt förb undsordningen och fö r den interna
kontroll som m.-vidatorn bedömer är nödvänd ig fö r att upprätta
en slutredovisning som inte innehåller väsentliga felakt igheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Det är likvidatorn som har ansvaret fö r förva ltningen enligt
förbundsordningen.

Revisorns ansvar
Vföt ansvar är att uttala oss om slutredovisningen på grundval
av vår revision.
Vi har utfö1t revisionen enligt god revisionssed i kommuner och
landsting. Vi som förtroendevalda revisorer är ansvariga för
revisionen och till vår hjälp har vi anlitat sakkunn igt biträde.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
slutredovisningen. Det sakkunniga biträdet väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i slutredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
det sakkunniga biträdet de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur förbundet upprättar slutredovisningen i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll . En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
li k·vidatorns uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i
slutredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har slutredovisningen upprättats i
enlighet med förbundsordningen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med slutredovisningens övriga delar.

Revisorns ansvar
Vföt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltn ingen på grundval av vår revision. Vi har utfö1t
revisionen enligt god revisionssed i kommuner och landsting.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av slutredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om
likvidatorn är ersättningsskyldig mot fö rbundet. Vi har även
granskat om likvidatorn på a nnat sätt har hand lat i stii d med
tillämpliga regelverk.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fö r våit uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att respektive fu llmäktige beviljar likvid atorn
ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.
Väs rås den 18 december 2015
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Granskning

1.1.
Bak.grund
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 Bokföringsnämndens normering. Denna gäller också för kommunalförbund.
Västmanlands Samtrafikförbunds verksamhet har upphört 2014-12-31 och verksamheten h ar flyttats över till Revisionsobjekt är likvidatorn.
1.2.
Gransk.ningsresultat
Vi har granskat räkenskaperna som avser likvidationen och den redovisning som
lämnas i Ekonomisk redovisning 2015 som bilaga till Överlåtelseavtal mellan Västmanlands Samtrafikförbund (org nr 222000-1347) och Landstinget Västmanland
(orgnr 232100-0172).

Löner h ar utbetalats i januari för tillfälliga anställningar i december. Arbetsgivaravgifter och källskatt har erlagts. Slutreglering av individuell del avseende PFA har
inneburit en återföring med 46 522 kr. Reglering av fakturor som inte funnits i förbundets leverantörsreskontra vid 2014 års utgång har gjorts genom Landstinget
Västmanland. Moms har reglerats.
Kundfordringar för perioden 2003-2012 har bokats bo1t. Dessa är sedan tidigare
helt nedskrivna. Korrigeringar av senare egenavgifter har gjorts med 23 521 kr.
Reglering har gjorts mot de fordringar och korta skulder som har funnits uppbokade i årsredovisning 2 014 .
Resultatet för året uppgår till 47 704:04 kr.
Återbetalning av eget kapital,

13

ooo kr har gjorts till medlemskommunerna.

Ekonomisk reglering har gjorts med landstinget
förbundet 2015-12- 08.
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och har bokförts hos

Vi har inte noterat något anmärkningsvärt i samband med granskningen.
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