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1.

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i Åre kommun fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om
räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för
revisionsberättelsen.
Pensionsavsättningen har inte redovisats i enlighet med lag om kommunal redovisning vilket
innebär att skulden överskattats med 222 miljoner kronor. Beloppet är väsentligt för bedömningen
av årsredovisningen.
Enligt vår uppfattning ger därför årsredovisningen inte en rättvisande bild av kommunens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och dessa finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt lag om kommunal redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenligt med
årsredovisningens övriga delar.

1.1

Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
•

Kommunen följer inte 5 kap 4 § lag om kommunal redovisning (KRL) gällande redovisning av pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 222 mkr som avsättning i
balansräkningen i stället för som en upplysning utanför balansräkningen
(ansvarsförbindelse). Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets
resultat är 9,3 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, vilket dock inte är förenligt med RKR. Eftersom felen är av
betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör
rättas, se avsnitt 9.1.

•

Ett antal bidrag avseende migrationsverket och vård och omsorg, 4,2 mkr, är
periodiserade som en skuld. Vi har inte erhållit något underlag som styrker att bidraget
avser framtida perioder och/eller är förenad med återbetalningsskyldighet. Vi
rekommenderar att kommunen inför bokslutet gör en genomgång av bidrag och andra
ersättningar för att säkerställa att intäkterna redovisas rätt period, och att endast bidrag
som enligt villkoren får användas senare perioder eller ska återbetalas bokförs som en
skuld. För att bidragen ska kunna utnyttjas av verksamheten på ett bra sätt bör en
bedömning ske när kommunen får kännedom om att ett bidrag har beviljats, se avsnitt
12.2.
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1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vad gäller de finansiella målen har vi inte funnit skäl att göra annan bedömning än den som
framgår av årsredovisningen. Vår bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de av fullmäktige fastställda målen.
Verksamhetsmål
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet i årsredovisningen inte är i enlighet med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning då samtliga mål inte har uppnåtts, se avsnitt 10.1.
Vi anser vidare att ambitionsnivån, d.v.s. vilka värden (mått) som ska uppnås, bör fastställas av
kommunfullmäktige. Vi anser också att kommunen bör verka för att utveckla processen för att
löpande kunna följa upp målen, se avsnitt 10.3.

2.

Bakgrund
Vi har av revisorerna i Åre kommun fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om
räkenskaperna är rättvisande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för
revisionsberättelsen.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet
med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och
landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
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4.

Avgränsning
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2015.
Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. Det innebär att vi
har granskat sidorna 2-31 vad gäller nyckeltal samt stämt av balanskravsredovisning,
investerings- och driftsredovisning mot underlag. Sidorna och 32-78 har endast granskats i den
mån de har inverkan på de finansiella delarna i årsredovisningen.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer
•

Kommunallag och kommunal redovisningslag

•

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

•

Interna regelverk och instruktioner

•

Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.

6.

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är saklighetsgranskad av Per Nilsson, ekonomichef och Ingrid Lyxell, redovisningsansvarig.
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7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

8.

•

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

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

•

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 samt revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen.

•

Översiktlig analys av resultaträkningen

Projektorganisation
Granskningen har genomförts under ledning av Marlene Olsson, Auktoriserad revisor.

9.

Årsredovisningen

9.1

Allmän bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har därför inte upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed.
Det framgår tydligt av årsredovisningens förvaltningsberättelse och redovisningsprinciper att
kommunen avviker från KRL vad gäller redovisning av pensioner intjänade före år 1998 genom
att ansvarsförbindelsen i likhet med tidigare år redovisas som avsättning.
Det finns bland redovisningsrekommendationerna upplysning om att ytterligare några andra av
RKRs rekommendationer inte efterlevs fullt ut.
Kommentar
Vi rekommenderar att kommunen förändrar redovisningen för de områden där avvikelser finns
mot RKRs rekommendationer, se även nedan under avsnitt 12.2.

9.2

Kommunens förvaltningsberättelse
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande
bild av kommunens resultat och ställning.
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9.3

Balanskravet
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Årets
balanskravsresultat uppgår till 28,7 mkr. Eftersom kommunen i strid mot gällande lagstiftning
redovisar pensionsavsättningen i balansräkningen men ändå vill redovisa ett med andra
kommuner jämförbart resultat görs en justering i balanskravsredovisningen genom att
pensionsavsättning om 9,3 mkr avräknas från årets resultat om 38,0 mkr. Eftersom
balanskravsutredningen ska innehålla endast vissa rader, och inga rader får läggas till är
kommunens balanskravsredovisning inte förenlighet med gällande principer.
I balanskravsutredningen föreslår kommunstyrelsen att 17,3 mkr öronmärks till en
socialinvesteringsfond. Ur redovisningssynpunkt är posten varken en investering eller en fond,
och kommer därför att redovisas som ”öronmärkning inom eget kapital”. Även begreppet
öronmärkning finns varken i lagstiftning eller i förarbeten men behandlas bl a i SKLs skrift ”RUR
i praktiken – resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning” från år 2013. RKR menar däremot i
sin information från 2015 att inga andra rader än de föreskrivna får ingå i beräkningen av
balanskravsresultat.

9.4

Nämndsuppföljning
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till
kommunens förvaltningsberättelse.

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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Kommunfullmäktige har i ”Utvecklingsplan för Åre kommun 2015 – 2018 1” fastställt två finansiella mål och fem verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att ambitionen för en god ekonomisk hushållning
inte uppnås eftersom inte samtliga mål beräknas att bli uppfyllda.
Kommentar

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet i årsredovisningen inte är i enlighet med
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

1

2014-12-12, § 91
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10.2

Finansiella mål
Utvecklingsplanen omfattar två finansiella kommungemensamma mål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Dessa har kommenterats särskilt i årsredovisningen under avsnittet ”God ekonomisk
hushållning”.
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål

Resultat enligt årsredovisningen

År 2015 ska soliditeten vara minst 20 % inkl. pensionsförpliktelserna
Resultatet ska år 2015 uppgå till minst 2 % av skatte- och
bidragsintäkterna

26,3 %

5%

Kommunstyrelsens bedömning är båda finansiella målen har klarats.
Kommentar
Vad gäller de finansiella målen har vi inte funnit skäl att göra annan bedömning än den som
framgår av årsredovisningen. Vår bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de av fullmäktige fastställda målen.

10.3

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning avser
•

Ökad servicegrad

•

Antalet invånare ska öka med i genomsnitt 50 personer/år under en treårsperiod

•

Miljövänligare infrastruktur

•

Ökat antal kommunala E-tjänster

•

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år

I årsredovisningen finns ett antal mått kopplade till dessa mål, t.ex. för ökad servicegrad anges
måtten tillgänglighet via telefon och e-post, bemötande i telefon och etablerad gemensam
värdegrund. Eftersom målet är att öka servicegraden har det målsatta värdet satts till 1 % högre än
motsvarande värde för år 2014. Motsvarande förändringsnivå har angetts för övriga mått, förutom
antalet invånare där måttet finns uttalat, och för sjukfrånvaron där skillnaden jämfört med
föregående år är satt till – 0,1 %. Varken måtten eller nivåerna på måtten framgår av
kommunfullmäktiges beslut.
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Bedömningen av målen visualiseras med symboler i rött, gult och grönt, där grönt representerar
att målet beräknas att klaras. Till detta finns pilar som ska visa skillnaden mot det föregående
mättillfället. Det finns även text som beskriver kommunstyrelsens bedömning av effekterna av de
åtgärder som vidtagits. Vissa av måtten, som är underlag till bedömningen av målen, redovisas i
en egen tabell med utfallet från T3 2013, T3 2014 samt ett värde för T3 2015.
Kommentar
Det är positivt att kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Det är enligt vår uppfattning inte helt enkelt att utifrån redovisade värden, trendpilar och text göra
en objektiv bedömning av möjligheterna att nå målen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ verkar för att beslutet även
omfattar vilka mått som respektive mål ska utvärderas ifrån. Vi anser vidare att ambitionsnivån,
d.v.s. vilka värden (mått) som ska uppnås, bör fastställas av kommunfullmäktige. Ur
styrningssynpunkt är väsentligt att löpande kunna följa upp målsatta värden för att vid behov
kunna vidta måluppfyllande åtgärder. Vi anser därför att kommunen bör verka för att
utveckla processen för att löpande kunna följa upp målen. Vad vi förstår finns också det med i
utvecklingsplanen.
Med beaktande av ovanstående anser vi oss inte kunna bedöma om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om med betydelse för god
ekonomisk hushållning.

11.

Resultaträkning
Belopp mnkr

Utfall
2015-01-01—
12-31

Verksamhetens nettokostnader

- 531,8

- 561,3

(varav jämförelsestörande)

(+ 7,5)

(+7,0)

Förändring i % jämfört med
föregående år exkl jämförelsestörande

- 3,3 %

Skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning
Förändring i% jämfört med föregående
år
Finansnetto
Resultat
Verksamhetens nettokostnad inkl
finansnetto i relation till skatteintäkter
och bidrag 2
2

Budget
2015

568,9

Prognos 2015
per 2015-0831

Utfall
2014-01-01—
12-31

- 584,2

- 550,1

+4,6 %

566,2

571,2

-1,5 %
0,9
38,0
93,3%

560,5
1,5 %

2,4
7,3
98,7 %

2,6
-10,4
101,8 %

0,8
11,2
98,0 %

Justerad för synnerliga skäl
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De främsta orsakerna till att resultatet är bättre än budget har beskrivits under
förvaltningsberättelsen. Bland större enskilda avvikelser kan nämnas:
•

Kommunstyrelsen, + 14,4 mnkr
Tillfälliga medel har ej behövt utnyttjas samt erhållna medel på grund av
flyktingsituationen.

•

Socialnämnden, + 3,9 mnkr
Förklaras främst av flyktingsituationen, effektiviserings åtgärder inom LSS samt allmän
återhållsamhet inom hemvården.

•

Barn- och utbildningsnämnden, 3,8 mnkr
Vakanser på grund av svårt rekryteringsläge samt allmän återhållsamhet.

•

Jämförelsestörande poster, 7,5 mnkr
AFA-pengar 4,4 mkr samt felaktigt periodiserat bidrag från tidigare år avseende Åre
Kongress om 3,1 mnkr.

•

Förändring pensionsåtagande
I budgeten ingår inte värdejusteringen på pensionsåtagandet. Värde förändringen uppgår i
år till 9,3 mnkr.

Vi noterar att verksamhetens nettokostnader är drygt 50 mkr lägre än prognosen per 2015-08-31.
Det är främst kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som förbättrat
sina resultat. Vår uppfattning är att det är viktigt att prognoser är rättvisande.
Kommunkoncernen
Mkr

Utfall 2015

Utfall 2014

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter,
statsbidrag och
Finansnetto
Årets resultat

- 520,8

- 537,4

568,9

560,5

- 9,5
38,6

- 11,7
11,4

Verksamhetens nettokostnad
inkl finansnetto i relation
till skatteintäkter och
bidrag

93,2 %

97,7 %

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då
de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via
kommunens bolag
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12.

Balansräkning

12.1

Nyckeltal
Kommunen

Koncernen

Belopp i mkr
2015-12-31

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Soliditet redovisad
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

731,1
192,1
26,3 %
322,4
185,2
170,5 %

2014-12-31

649,2
154,1
23,7 %
241,0
138,2
174,4 %

2015-12-31

2014-12-31

1 207,2
229,3
19,0 %
345,2
200,0
169,1 %

1 119,2
191,0
17,0 %
259,1
148,5
174,5 %

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Ofta eftersträvas en soliditet på 20 – 30
procent.
Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Som mått bör likviditeten normalt uppgå
till 100 procent, d.v.s. de tillgångar som på kort sikt kan omsättas i pengar bör vara lika stora som
de skulder som ska betalas på kort sikt.

12.2

Iakttagelser vid granskning av balansräkningen

12.2.1

Materiella anläggningstillgångar
Bokfört värde på mark uppgår till 33,3 mkr. Motsvarande värde enligt anläggningsregistret
uppgår till 24,3 mkr. Någon förklaring till skillnaden har vi inte erhållit.
En genomgång av kontot för pågående investeringar visar att även om rutinerna har förbättrats så
finns projekt som inte aktiverats trots att de är tagna i drift.
Kommentar
Vi rekommenderar att differenserna beträffande mark utreds.
Differensen mot anläggningsregistret och att avskrivningar påbörjas försent bedömer vi inte ha
någon väsentlig påverkan på årets resultat och ställning.
Vi rekommenderar att rutinerna för att aktivera avslutade projekt ses över ytterligare.
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12.2.2

Avsättningar för deponier
Avsättning för återställande av deponi saknas. Enligt RKR 10.2 så ska en skuld redovisas i
balansräkningen när:
a) En kommun eller ett landsting har en befintlig förpliktelse som en följd av en eller flera
inträffade händelser
b) Det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt
c) En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras
Enligt uppgift så ska kommunen analysera och beräkna hur mycket kostnaden för återställning av
befintliga deponier kommer att vara.
Kommentar
Vi rekommenderar att arbetet med analysen och beräkningen slutförs under 2016. Vi kan inom
ramen för denna granskning inte göra någon bedömning av storleken på avsättningen annat än att
den är för låg.

12.2.3

Likvida medel
Bland likvida medel redovisas enbart kommunens andel av koncernkontot. Vanligtvis redovisas
kommunens totala mellanhavande mot bank som likvida medel, medan koncernbolagens kontoinnehav ses som fordran/skuld mot respektive bolag.

12.2.4

Avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagande
Kommunen redovisar pensionsförmåner intjänade före 1998 i balansräkningen som en avsättning,
222,7 mkr inkl. löneskatt. Enligt KRL ska pensionsskulden avseende äldre förmåner redovisas
som en ansvarsförbindelse. Avvikelsen redovisas öppet i årsredovisningen.
Kommentar
Vi konstaterar i likhet med vad som framgår av årsredovisningen att kommunen avviker
beträffande god redovisningssed vad gäller pensionsförmåner intjänade före 1998, se även
avsnitt 9.1.

12.2.5

Fordringar/skulder Migrationsverket
Åre kommun redovisar 14,7 mkr som fordran på Migrationsverket. Varav 10,2 mkr rekvirerats
vid granskningstillfället Noteras att endast ca 4 mkr av fordran på Migrationsverket är betald vid
vår granskning.
Vi har inom ramen för denna granskning inte i detalj granskat att återsökning har skett av
samtliga kostnader.
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Vidare har kommunen erhållit 2,9 mkr i medel som redovisas som förutbetald intäkt. Största
delen av intäkten avser erhållna medel från 2013 och tidigare. Enligt RKR ska ersättningar
normalt redovisas som intäkt det år kostnaden för det ersättningen ska täcka redovisas, d.v.s. om
bidraget avser åtgärder som kommer att vidtas nästa år ska intäkten periodiseras. Den ska också
bokföras som en skuld om det kvarstående bidraget ska återbetalas. Vi har inte tagit del av något
underlag som visar vilka perioder medlen ska täcka eller underlag som motiverar att intäkten
skuldförs utifrån att kommunen kan bli återbetalningsskyldig.
Kommunen erhåller för personer som fått uppehållstillstånd ett schablonbelopp om max 82,7
tkr/person beroende på ålder som utbetalas från Migrationsverket under två vid åtta tillfällen.
Medlen ska användas till etableringsinsatser såsom praktisk hjälp vid bosättning, introduktion och
merkostnader i skola etc, utbildning i svenska och mycket annat. Åre kommun har bokat upp
erhållna schablonbelopp motsvarande 840 tkr som förutbetalda intäkter och periodisering har
skett tills de fyller 18 år.
Vi kan inte göra någon bedömning avseende det uppbokade beloppet annat än att det är felaktigt
periodiserat då periodisering ska ske under max två till tre år.
I övrigt vad gäller återsökning från Migrationsverket saknas formella rutiner för intern kontroll
där någon annan än den som upprättar underlaget för återsökning kontrollerar att ansökan är rätt
upprättad.
Kommentar
Vi anser att den förutbetalda intäkten borde ha intäktsförts när reglerna avseende periodisering
förändrades 2014 och rättning även ska ske bakåt i tiden. Vi anser därför att det inte är förenligt
med god redovisningssed att spara intäkten ytterligare ett år.
Specifikation över periodiseringen av schablonbeloppet behöver ses över så att det går att härleda
vilka medel som hör till respektive period och när den nyanlände fick uppehållstillstånd (d v s
startdatum för perioden som beloppet ska gälla). Vi rekommenderar även att fördelningen av
schablonbeloppet ses över så att såväl integrationsavdelning, skola och förskola samt vuxenutbildning och övrig verksamhet kan fullgöra uppdraget på ett bra sätt.
Vi rekommenderar att rutinerna för att säkerställa riktigheten i redovisningen vad gäller ersättning
från Migrationsverket främst avseende skolan behöver ses över. Vi rekommenderar också att
rutinerna för att säkerställa god intern kontroll avseende återsök ses över. I samband med
saklighetsgranskningen har rutinerna avseende skolan setts över.

12.2.6

Prestationsbaserade intäkter
Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska enligt RKR bokföras i samma perioder som prestationerna
utförts.
Åre kommun har erhållit prestationsmedel. Den del av intäkten som inte har förbrukats under år
2015, 1,3 mkr, har bokats upp som en förutbetald intäkt. Vi har inte tagit del av något underlag
som motiverar att intäkten skuldförs utifrån att kommunen kan bli återbetalningsskyldig.

Rapport beträffande årsredovisning 2015.docx
© 2016 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.

11

ABCD
Åre kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2015-12-31
2016-03-24

Kommentar
Vi anser att den prestationsbaseradeintäkten borde ha intäktsförts samma år som prestationen
utfördes. Vi anser därför att det inte är förenligt med god redovisningssed att spara intäkten
ytterligare ett år. Vi rekommenderar att rutiner för att säkerställa att intäkter redovisas i rätt period
upprättas.

13.

Iakttagelser vad gäller intern kontroll
Vi har i har i vår granskning noterat att beloppsgränser för attest av leverantörsfakturor saknas.
Vidare saknas kontroll av förändringar i leverantörsregistret. Då flera personer på
ekonomiavdelningen kan ändra i leverantörsregistret finns risk att betalningar medvetet eller
omedvetet sker till felaktig leverantör och att felaktiga kostnader belastar kommunen.
Kommentar
Vi rekommenderar att rutinerna ser över så att beloppsgränser införs för attest av
leverantörsfakturor samt att kontroll införs av förändringar i leverantörsregistret.

14.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har
inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med
RKRs rekommendation 16.1.

15.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs
rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande
bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande
förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i en annan juridisk
person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från
principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Åre Hus AB (ägarandel 100 %) och
Åre Kongress AB (69 %) samt det vilande helägda bolagen Åre Strand Aktivitets AB.
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Kommentar
Reviderade årsredovisningar saknas för samtliga bolag förutom Åre Hus AB. Vi rekommenderar
att kommunen utfärdar anvisningar för koncernen så att reviderade årsredovisningar föreligger
när kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen.
Elimineringar för aktier i de nu likviderade dotterbolagen, Åre Mark AB och Kallgården AB,
kvarstår varför aktier i dotterbolag och eget kapital, i den sammanställda redovisningen är
0,5 mkr för lågt.

KPMG, dag som ovan

Marlene Olsson
Auktoriserad revisor

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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