Revisorerna

2014-10-27

Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31
Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2014-08-31, se
bifogad rapport.
Vi önskar få kommunstyrelsens yttrande med anledning av de slutsatser som finns
redovisade i sammanfattningen senast den 27 januari 2015. Av svaret bör det framgå
vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Yttrandet kan lämnas till Lena Medin, KPMG, Box 476, 851 06 Sundsvall eller via
mail lena.medin@kpmg.se

FÖR ÅRE KOMMUNS REVISORER

Anitha Olofsson
Ordförande

Greger Mårtensson
Vice ordförande

ABCD

Åre kommun

Översiktlig granskning av
delårsrapport per 2014-08-31
Revisionsrapport

Offentlig sektor - kommuner och landsting
KPMG AB
27 oktober 2014
Antal sidor: 14
Rapport beträffande delårsgranskning.docx

© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

ABCD
Åre kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport
per 2014-08-31
2014-10-27

Innehåll

1.

Sammanfattning

1

1.1
1.2
1.3

Allmänt
Finansiella mål
Mål för verksamheten

1
1
2

2.

Bakgrund

2

3.

Syfte

2

4.

Avgränsning

2

5.

Revisionskriterier

3

6.

Ansvarig styrelse

3

7.

Metod

3

8.

Projektorganisation

4

9.

Anvisningar och styrdokument

4

10.

Bedömning utifrån fullmäktiges mål

4

10.1
10.2
10.3

Bakgrund
Finansiella mål
Verksamhetsmål

4
4
5

11.

Delårsrapporten i övrigt

6

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Innehåll
God redovisningssed
Balanskravet
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Sammanställd redovisning
Nämndernas berättelse

6
7
7
8
11
11
12
12

Rapport beträffande delårsgranskning.docx
© 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

ABCD
Åre kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport
per 2014-08-31
2014-10-27

1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten
per 2014-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.

1.1

Allmänt
Kommunen följer inte 5 kap 4 § lag om kommunal redovisning (KRL) gällande redovisning av
pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 233 mkr som avsättning i balansräkningen i stället
för som en upplysning (ansvarsförbindelse) utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av
pensioner innebär också att årets resultat är 9,2 mkr högre redovisat än om lagen följts. Vi noterar
att avvikelsen framgår av redovisningsprinciperna samt att hänsyn till resultateffekten enligt ovan
har tagits vid balanskravsberäkningen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att
räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas, se avsnitt 11.2.
Vi är oroade över resultatutvecklingen som utifrån prognosen visar på en betydande försämring
av resultatet jämfört med föregående år. Det är av stor vikt att nämnderna enligt beslut
omedelbart rapporterar till kommunstyrelsen om ytterligare avvikelser från prognosen skulle
uppstå. Vi är kritiska till att kommunstyrelsen inte fattat några beslut om att genomföra föreslagna
besparingsåtgärder under år 2014 utan att detta skjuts till nästa år. Orsaken till varför de av
nämnderna föreslagna åtgärderna inte har genomförts är enligt ekonomichefen att åtgärdsplanerna
är ganska orimliga. Ekonomichefen menar att pågående översyn av strukturerna ska ge
möjligheter att nå en långsiktig balans, se avsnitt 11.4.
Vi har uppfattat att det är de specifika kommungemensamma målen för god ekonomisk
hushållning som ska motsvara kommunallagens finansiella och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning, och att det är dessa som ska bedömas av revisorerna, se
avsnitt 10.1.

1.2

Finansiella mål
Vad gäller de finansiella målen gör vi ingen annan bedömning än den som kommunstyrelsen
lämnat, d.v.s. att endast ett av de två målen beräknas kunna klaras. Vi bedömer därför att
resultatet i delårsrapporten ej är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om,
eftersom bara ett mål beräknas att kunna klaras, se avsnitt 10.2.

1

Kommunallag (1991:900)
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1.3

Mål för verksamheten
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att endast två av fyra mål beräknas klaras. Vi bedömer
därför att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige
beslutat om med betydelse för god ekonomisk hushållning., se avsnitt 10.3.

2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten per 2014-08-31.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas
bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
som kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Syftet med granskningen är även att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i
enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner
och landsting.

4.

Avgränsning
Granskningen omfattar delårsrapporten 2014-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev 3.
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten.
I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader
och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

2

Sveriges Kommuner och Landsting
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5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
•

Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL

•

Interna regelverk och instruktioner

•

Fullmäktigebeslut

Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige
beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

6.

Ansvarig styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas
av kommunfullmäktige.
Rapporten är saklighetsgranskad av Anneth Nyqvist, ekonomichef.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten

•

Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

•

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

•

Stickprovsis avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med
tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella
mål.

•

Översiktlig analys av resultaträkningen
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8.

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Marlene Olsson, auktoriserad revisor och Lena Medin,
certifierad kommunal revisor.

9.

Anvisningar och styrdokument
Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period
av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta månader. Det är även
den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som
revisorerna ska göra en bedömning av.
Åre kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti. Anvisningar har utarbetats
av ekonomiavdelningen vid kommunledningskontoret för att styra upp förvaltningarnas arbete.
Ansvaret för avstämningar finns i ett separat dokument.

10.

Bedömning utifrån fullmäktiges mål

10.1

Bakgrund
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Kommunfullmäktige har i Utvecklingsplan för Åre kommun 2014 – 2017 4 fastställt
16 kommungemensamma effektmål. Målen är indelade under rubrikerna medborgare, ekonomi,
miljö, process och human. I utvecklingsplanen har kommunen sedan preciserat sex stycken av
ovanstående effektmål som är betydelsefulla för god ekonomisk hushållning.

10.2

Finansiella mål
Utvecklingsplanen omfattar två finansiella kommungemensamma mål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Dessa har kommenterats särskilt i delårsrapporten under avsnittet ”God
ekonomisk hushållning” och följs upp i delårsrapporten under avsnittet ”Kommungemensamma
effektmål”.
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål

Resultat 2014-08-31 enligt
delårsrapporten

År 2014 ska soliditeten vara minst 15 % inkl. pensionsförpliktelserna

22,9 %

Resultatet ska år 2014 uppgå till minst 2 % av skatte- och
bidragsintäkterna

6,7 %

4

2013-06-14, § 43
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Kommunstyrelsen lämnar inte någon prognos beträffande målen för soliditet eller resultat per
2014-12-31. Enligt kommunstyrelsens bedömning kommer endast målet beträffande soliditet att
klaras per 2014-12-31. Resultatet enligt prognosen är 0,6 mkr, vilket innebär att resultatet i
förhållande till skatte- och bidragsintäkter i stort sett blir noll.
Kommentar
Vad gäller de finansiella målen gör vi ingen annan bedömning än den som kommunstyrelsen
lämnat, d.v.s. att ett av de två målen beräknas kunna klaras.

10.3

Verksamhetsmål
Utvecklingsplanens kommungemensamma mål som avser verksamheten är indelade i grupperna
medborgare, ekonomi, miljö, process och human. Målen som har betydelse för god ekonomisk
hushållning baseras endast på medborgare, ekonomi, miljö och human. Även dessa mål har
kommenterats särskilt under avsnittet ”God ekonomisk hushållning” och följts upp i
delårsrapporten under avsnittet ”Måluppfyllelse & kvalitet av kommungemensamma mål”.

Resultat 2014-08-31
enligt
delårsrapporten

Prognos
måluppfyllelse
141231

Medborgare: Antalet invånare ska öka med i
genomsnitt 50 personer/år utslaget på en treårs
period.

Ökning 2011-2013 =
161 inv.

Kommer att
uppfyllas

Ekonomi: Nämndernas resultat ska inte avvika
mer än 1 % från budget.

3,5 %

Kommer ej att
uppfyllas

Miljö: Energianvändningen ska vara 10 %
effektivare jämfört med år 2009 vilket innebär en
minskad energianvändning med 3 100 MWh/år
efter 2014 (nuläge 30 650 MWh/år)

Resultat augusti 2014
-10 %

Kommer att
uppfyllas

Human: Andelen medarbetarna som är nöjda med
arbetsmiljön ska öka i förhållande till föregående
år. (inkl. mått för sjukfrånvaro)

Resultat 2013: - 0,2 i
medelvärde skala 1 - 5

Kommer ej att
uppfyllas

Kommunfullmäktiges verksamhets mål

Sjukfrånvaro 0,8 %
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Kommunstyrelsens bedömning är att medborgarmålet och miljömålet kommer vara uppfyllda per
2014-12-31. Målen avseende ekonomi och human bedöms inte uppfyllas.
Två av målen har inte mätts under år 2014 utan kommunstyrelsens bedömning baseras på en
prognos där hänsyn har tagits till tidigare års resultat tillsammans med årets genomförda,
pågående och kommande aktiviteter.
Kommunens prognos är att drygt hälften av de totalt 101 effektmålen kommer att vara uppfyllda
vid årets slut.
Kommentar
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att endast två av fyra mål beräknas klaras. Vi bedömer
därför att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige
beslutat om med betydelse för god ekonomisk hushållning.

11.

Delårsrapporten i övrigt

11.1

Innehåll
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Uppgift ska lämnas om:
•
•

sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning
sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennes slut.

Under år 2013 har RKR gett ut rekommendation 22 avseende delårsrapport. Syftet med
rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för
bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten samt hur dessa ska värderas. En
delårsrapport ska som minimum innehålla:
•
•
•
•

Förkortad förvaltningsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Vissa andra upplysningar

Vi har under vår granskning erhållit flera olika versioner av delårsrapporten där bland annat
prognosen för år 2014 ändrats. I den sista versionen som erhölls hade andra förändringar av
misstag också skett, vilket enligt uppgift förklarades av att alla ändringar inte hade blivit sparade.
Enligt uppgift har kommunen haft mycket problem med worddokumentet och till nästa större
uppföljning hoppas kommunen vara igång med verksamhetssystemet, för att slippa eventuella
felaktigheter.
Kommentar
Enligt RKR 22 ska i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om hur den kommunala
koncernen definierats och avgränsats, vilka juridiska personer den består av och hur den
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förändrats i sin sammansättning under delårsperioden. Någon upplysning om detta finns inte i
delårsrapporten. Delårsrapporten ska även innehålla en samlad bedömning om huruvida målen för
god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Vidare ska jämförelsetalen i balansräkningen
utgöras av föregående räkenskapsårs utgång, detta saknas för kommunkoncernen i delårsrapporten.
Vi anser att det är viktigt att kommunen tillser att det är rätt slutlig delårsrapport som fastställts av
styrelsen.
Vi bedömer att delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet med RKR 22 men att vissa delar kan
förbättras.

11.2

God redovisningssed
Åre kommun redovisar pensionsskulden i sin helhet som en avsättning i balansräkningen. Den
s.k. fullfonderingsmodellen är inte förenligt med den i KRL föreskrivna blandmodellen.
Kommentar
Kommunen följer inte 5 kap 4 § KRL gällande redovisning av pensionsutbetalningar. Kommunen
redovisar 233 mkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en upplysning
(ansvarsförbindelse) utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär
också att årets resultat är 9,2 mkr högre redovisat än om lagen följts. Vi noterar att avvikelsen
framgår av redovisningsprinciperna samt att hänsyn till resultateffekten enligt ovan har tagits vid
balanskravsberäkningen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna
inte ger en rättvisande bild och därför bör rättas.
Vi bedömer att den finansiella redovisningen i delårsrapporten, förutom vad gäller pensionsredovisningen, i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed för kommuner och landsting.

11.3

Balanskravet
Balanskravsavstämning redovisas i anslutning till resultaträkningen. Det prognostiserade
resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till -5,9 mkr.
Enligt delårsrapporten ska det prognosticerade underskottet enligt balanskravsresultatet täckas av
medel ur resultatutjämningsreserven (RUR).
Enligt kommunens riktlinjer får uttag av RUR budgeteras när en prognos av det årliga
skatteuttaget understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren. Vid budgettillfället
visade SKLs prognos på att det skulle vara möjligt och kommunfullmäktige beslutade om att
ianspråkta 3 mkr ur RUR för år 2014 5.

5

SKLs cirkulär 14:38
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Vid tidpunkten för delårsrapportens upprättande visar SKLs prognos av det årliga skatteuttaget
överstiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren6. SKL har på fråga från kommunen
svarat att det skulle kunna möjligt att disponera från RUR utifrån att Åres kommuns regler utgår
från budgettillfället.
Kommentar
Vi uppfattar att en översyn av kommunens regler för hur RUR får disponeras kommer att göras.

11.4

Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2013 och 2014.
Kommunen:
Mkr

Verksamhetens
nettokostnader, exkl
jämförelsestörande
Skatteintäkter,
statsbidrag och
utjämning
Finansnetto
Årets resultat

6

Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-08-31

Budget
2014

Prognos
2014

- 352,3

- 347,7

- 564,6

- 561,5

375,1

368,2

560,2

562,1

2,3

-10,8

0,6

2,6

25,1

9,7

- 3,8

3,2

SKLs cirkulär 13:17
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Jämförelser och nyckeltal för kommunen
Mkr

Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-08-31

- 352,3

- 347,6

- 564,6

- 561,5

- 526,0

368,2

560,2

562,1

552,0

2,3

-10,9

0,6

2,6

-19,4

Resultat

25,1

9,7

-3,8

3,2

6,6

Verksamhetens nettokostnad
inkl finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag

93%

97%

101%

100%

99%

Verksamhetens
nettokostnader, inkl.
jämförelsestörande
Förändring i % jämfört med
föregående år

1,4%

Skatteintäkter, statsbidrag
och utjämning

375,1

Förändring i % jämfört med
föregående år

1,9%

Finansnetto

Budget
2014

Prognos
2014

Utfall 2013

I föregående års finansiella kostnader ingår en jämförelsestörande kostnad med anledning av
förändrad diskonteringsränta, RIPS, med -13,5 mkr per 31 augusti och – 21 mkr per 2013-12-31.
Det är främst de jämförelsestörande posterna som förklarar skillnaderna mellan resultatet
per 2014-08-31 och samma period 2013. Exklusive dessa är resultatet för per 31 augusti 2013,
23,2 mkr att jämföra med årets resultat om 25,1 mkr.
Orsaken till att resultatet kommer att försämras under sista månaderna uppges främst förklaras av
att barn och utbildningsnämnden som redovisar ett överskott om ca 8 mkr kommer att försämras
och prognostiseras att avvika från budget med – 7 mkr. Detta främst beroende på att
lönekostnaderna inte har periodiserats fullt ut samt att nämndens beslutade besparingar under
2013 om 7 mkr inte fått full effekt. Dessutom medför ett minskat elevantal 2014 en ytterligare
besparing om 3 mkr. Vidare prognostiseras även socialnämnden göra en budgetavvikelse om -4
mkr, per 2014-12-31 medan avvikelsen per 2014-08-31 uppgår till 0,5 mkr. Den största
avvikelsen återfinns enligt delårsrapporten inom individ och familjeomsorgen. Det är framförallt
kostnader avseende institutionsvård för vuxna samt familjehemsvård barn och ungdom som är
högre än budgeterat.
Trots de stora avvikelserna som uppstått mot budget, för barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden, har kommunstyrelsen inte valt att besluta om de föreslagna besparingsåtgärderna
som nämnderna lämnat för 2014. Kommunstyrelsen har endast beslutat om att ta fram rutiner så
att restriktivitet råder vid anställning och inköp, samt att uppdra nämnderna att fatta beslut om
genomförande av åtgärder för att nå ekonomiskbalans för 2015.
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ABCD
Åre kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport
per 2014-08-31
2014-10-27

Koncernen:
Mkr

Utfall
2014-08-31

Utfall
2013-08-31

- 339,4

- 336,1

- 545,2

375,1

368,2

561,7

Finansnetto

-6,4

-35,9

-10,7

Resultat

29,4

9,7

5,8

Verksamhetens
nettokostnader, inkl.
jämförelsestörande
Skatteintäkter, statsbidrag
och utjämning

Prognos
2014

Nyckeltal för kommunkoncernen
Mkr

Verksamhetens
nettokostnad inkl
finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag

Utfall
2014-08-31

Utfall
2014-08-31

92%

91%

Prognos 2014

99%

Kommunstyrelsens kommentarer till koncernen lämnas i förvaltningsberättelsen.
Kommentarer
Vi är oroade över resultatutvecklingen som utifrån prognosen visar på en betydande försämring
av resultatet jämfört med föregående år. Kommunstyrelsen har beslutat om vissa åtstramningar
när det gäller anställningar och inköp. Vi är kritiska till att kommunstyrelsen inte fattat några
beslut om att genomföra föreslagna besparingsåtgärder under år 2014 utan att detta skjuts på nästa
år. Orsaken till varför de av nämnderna föreslagna åtgärderna inte har genomförts är enligt
ekonomichefen att åtgärdsplanerna är ganska orimliga, kommunen skulle behöva säga upp
dubbelt så mycket personal eftersom det bara ger halvårseffekt 2014. Nu pågår ett intensivt
arbete, både i nämnderna och ett övergripande arbete i ledningsgruppen där vi ser över strukturen
i kommunen, exempelvis antal skolor, äldreboenden, lokaler etc i syfte att hitta långsiktiga
besparingar. Tanken är att nå en långsiktig balans så man slipper det ständiga sparandet som nu
pågår.
Det är av stor vikt att kommunstyrelsen nu har en löpande uppföljning av nämndernas kommande
prognoser och att nämnderna enligt beslut signalerar eventuella förändringar jämfört med den
prognos som presenterats. Inför kommande år är det viktigt att varje nämnd bevakar att de
beslutade åtgärderna vidtas i rätt tid. Vi ser en risk för att nämnderna inte anpassat verksamheten
till de faktiska budgetramarna.
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ABCD
Åre kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport
per 2014-08-31
2014-10-27

11.5

Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse:
Belopp i mkr

Kommunen
2014-08-31

2013-12-31

2013-08-31

Balansomslutning

647,0

682,1

958,5

Redovisat eget kapital

168,0

142,9

146,0

Soliditet redovisad

26 %

21 %

15 %

Omsättningstillgångar

245,8

247,8

159,8

Kortfristiga skulder

130,1

143,7

113,6

189 %

172 %

141 %

Balanslikviditet

Till i stort sett samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats.
Kommentar
Beträffande avsättningar för pensioner se avsnitt 11.2.
Vi har stämt av anläggningstillgångarna med motsvarande uppgifter i anläggningsregister. Vi har
noterat att i anläggningsregistret saknas tillgångar avseende mark för 9 mkr. Vi rekommenderar
att anläggningsregistret uppdateras med dessa tillgångar då huvudboken uppges ge en rättvisande
bild av kommunens tillgångar i form av mark.
I enlighet med tidigare år har avsättning för deponi inte skett med hänvisning till att det inte går
att göra en tillförlitlig uppskattning.

11.6

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar har kassaflödesanalys samt hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Kommentar
En kassaflödesrapport har inarbetats i årets delårsrapport. Vi har inte närmare granskat kassaflödesrapporten.
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Åre kommun
Översiktlig granskning av delårsrapport
per 2014-08-31
2014-10-27

11.7

Sammanställd redovisning
KRL ställer inget krav på att delårsrapporten ska omfatta de kommunala företagen, vilket dock
rekommenderas i referensgruppens uttalande från år 1995.
Enligt KRL 8:2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande
inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.
I den sammanställda redovisningen ingår de helägda bolagen Åre Hus AB och Åre strand
Aktivitet AB samt till 68,75 % delägda bolaget Åre Kongress AB. Dotterbolagens räkenskaper
per 2014-08-31 är inte reviderade.
Kommentar
Vi har inte närmare granskat kommunens sammanställda redovisning.

11.8

Nämndernas berättelse
Under delårsrapporter från styrelse och nämnder ska det ekonomiska resultatet kommenteras.
Kommentarer har lämnats av samtliga nämnder.

KPMG, dag som ovan

Marlene Olsson
Auktoriserad revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor
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