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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nerikes Brandkår 
har KPMG granskat kommunalförbundets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska årsredo-
visningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
revisionsberättelsen. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska pröva 
om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

Årsredovisningen  

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

Resultat 

Kommunalförbundets resultat 2019 uppgår till 5 234 tkr (f g år 
1 523 tkr). Föregående år påverkades kommunalförbundets 
resultat både på intäktssidan och kostnadssidan av de många och 
omfattade skogsbränder som ägde rum under 2018. 

Budgeten för helåret uppgick till 660 tkr, vilket innebär att utfallet 
är 4 574 tkr högre än budgeterat resultat. Det beror främst på 
högre avkastning på finansiella tillgångar, lägre avskrivnings-
kostnader på materiella anläggningstillgångar, samt på högre 
intäkter för bl.a. automatlarm, tillsyner/tillstånd och uthyrning av 
personalresurs. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 
2019. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige 
(direktionen) 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 

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fast-
ställda finansiella målen har uppnåtts 2019. 

Verksamhetsmål 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundet 
uppnått ett utav sina två verksamhetsmål 2019. 

KPMG AB 

2020-03-17 

4711ild1111 
77— 

Sofia Mårtensson 

Auktoriserad revisor 
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Bakgrund  

Vi har av Nerikes Brandkårs revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2019-01-01-
2019-12-31. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte 
att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Revisorerna ska enligt Kommunallagen (KL) pröva om räken-
skaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet 
är förenligt med de mål fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat 
om. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019. 

Syfte och revisionsfråga  

Granskningen syftar till att bedöma om: 

Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut. 

Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

D Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen 
beslutat. 
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Avgränsning 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte 
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella 
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss 
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

D Förvaltningsberättelse 

> Resultaträkningen 

D Balansräkningen 

> Kassaflödesanalysen 

D Noter 

D Drift- och investeringsredovisning  

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel 
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår 
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunalförbundets kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga 
handlingar, t ex förskingring. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 
2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur 
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltnings-
berättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi 
granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende 
pensionsåtaganden har vi förlitat oss på de uppgifter kommunal-
förbundet har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i 
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 
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Revisionskriterier och metod  

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer: 

O Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) 

D God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) 

O Interna regelverk och instruktioner 

LI Direktionsbeslut 

Granskningen har genomförts genom: 

O Studier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

LI Intervjuer med berörda tjänstemän 

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

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till 
årsredovisningen. 

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning 
och utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i 
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk 
hushållning som direktionen beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av års-
redovisningen bedömt att uppdragen från direktionen är fullgjorda. 

Ansvarig nämnd  

Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen. 

O Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning 
mot erforderliga underlag. översiktlig analys av övriga poster. 
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Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 § 
ska årsredovisningen innehålla 

> förvaltningsberättelse 

> resultaträkning 

> balansräkning 

• kassaflödesanalys 

D noter 

• driftredovisning 

• investeringsredovisning 

D sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla: 

> Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1) 

D Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning 
(LKBR 11:2) 

> Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3) 

> Förväntad utveckling (LKBR 11:4) 

D Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5) 

> Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
(LKBR 11:7) 

D God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8) 

> Ekonomisk ställning (LKBR 11:9) 

> Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11 

> Den kommunala koncernen (LKBR 11:12) 

> Privata utförare (LKBR 11:13) 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det att 
det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som 
utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltnings-
berättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till resultat-
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I RKR R15 finns 
även reglerat vilka huvudrubriker förvaltningsberättelsen ska 
innehålla. 

RKRs rekommendation R15 gäller dock först fr.o.m. räken-
skapsåret 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras. 
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Vi har granskat att: 

• Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse 

D  Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 
kassaflödesanalys. 

• Förvaltningsberättelsen följer LKBR 

• Förvaltningsberättelsen följer RKRs rekommendationer  

Kommentar 

Efter genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen 
i huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och RKRs rekommenda-
tioner. 

Vi rekommenderar kommunalförbundet att inför nästa år se över 
förvaltningsberättelsen i syfte att säkerställa att all information 
finns med, att förvaltningsberättelsen innehåller alla obligatoriska 
huvudrubriker samt följer föreskriven struktur enligt RKRs 
rekommendation R15 Förvaltningsberättelse. 
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Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR), att gälla. Det innebar bland 
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från 
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

En nyhet i den nya kommunala redovisningslagen avser 
värderingen av finansiella instrument. Enligt 7 kap. 6 § LKBR ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning 
eller värdestegring värderas till verkligt värde, dvs, till sitt 
marknadsvärde på balansdagen. Enligt 7 kap. 7 § finns dock vissa 
finansiella instrument som inte ska värderas till verkligt värde. Bl.a. 
får finansiella instrument som innehålls till förfall inte värderas till 
verkligt värde. 

Med anledning av den nya lagen har det även kommit ett antal nya 
rekommendationer från RKR, varav vissa av rekommendationerna 
börjar gälla först fr.o.m. räkenskapsåret 2020. 

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" 
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs 
rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 
stämmer via intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig 
avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot RKRs 
gällande rekommendationer. 

Kommentar 

I revisonen av delårsbokslutet 2019 noterades av Nerikes 
Brandkår värderade samtliga sina finansiella instrument enligt 
lägsta värdets princip, dvs, värdering till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 
Kommunalförbundets kortfristiga placeringar som saknar fast-
ställda löptider borde dock värderats till verkligt värde enligt LKBR. 
I vår granskningsrapport avseende delåret 2019 rekommenderade 
vi därför kommunalförbundet att se över sin värdering av 
kortfristiga placeringar så den är i överensstämmelse med god 
redovisningssed. 

Nerikes Brandkår har i årsbokslutet 2019 värderat kortfristiga 
placeringar som saknar fastställda löptider till verkligt värde. 
Således är tillämpad redovisningsprincip i årsbokslutet i enlighet 
med kommunal redovisningslag. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunal-
förbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och 
rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper 
anges i årsredovisningen rekommenderar vi kommunalförbundet 
att årligen dokumentera en egen avstämning av tillämpade 
principer mot gällande rekommendationer. 
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Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och 
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (förbunds-
direktionen) 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. 

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för 
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband 
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Vi har granskat om: 

• Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade 
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

O Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

O I  de fall det finns avvikelser har vi granskat att det finns en 
beskrivning av åtgärdsförslag. 

O Målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de 
eventuella koncernföretagen. 

Kommentarer 

Kommuner och Regioner ska för verksamheten ange mål och 
riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

I  vår granskning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit 
något avvikande. 
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Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Måluppfyllelse 

<100 % 96,9 %  Målet är uppfyllt Verksamhetens nettokostnad ska understiga 

medlemsbidraget 
Verksamhetens nettokostnad/Medlemsbidra. 

Årlig avkastning  pa  finansiella tillgångar ska överstiga 
inflationen, mått som statslaneråntan  (SLR)  +0,5% 

> 0,53 )̀/0 12 % Målet är uppfyllt 

Investeringarnas sjalvfinansieringsgrad ska överstiga 100% > 100 % 110 Vo Målet är uppfyllt 

(Kassaflöden från den löpande verksamheten/Totalt 
kapitalbehov) 

Det egna kapitalet ska minst motsvara självrisken for den 
största medlemskommunen (Örebro kommun) 

6 057 tkr 19 617 tkr Målet är uppfyllt 

Kommentar 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet av det finansiella målen är i enlighet med vad direktionen 
fastställt och att samtliga finansiella mål uppnåtts 2019.  

ä4;i6 C) 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
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Mål fastställda av direktionen Malta!  Utfall Måluppfyllelse 

Personalomsättning avseende 
räddninessersonal  i  beredska. 
Trygga materialförsörjningen 
samband med resurskrävande 
insatser. En plan skall upprättas som 
anger Nenkes Brandkars behov av 
forstarkningsresurser och storlek  pa  
matenaldepa Planen skall ange 
ambitionsnivå och kostnad for att 
u.  ena denna niva. 

< 10 %  

Genomföra 
kartläggning 
och ta fram 

besluts- 
underlag 

Kommentar 

Av årsredovisningen framgår kommunalförbundets bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen. Förbundet har två 
verksamhetsmål och deras bedömning är att det ena målet har uppnåtts, medan det andra målet inte har uppnåtts under 2019. 

Vi delar därför förbundets bedömningar kring avvikelsen och gör den samlade bedömningen att redovisningen av måluppfyllelsen i 
årsredovisningen är ändamälsenlig och tydlig. 

©2020 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. 

Document Classification: KPIVIG Confidential 



BEla 

 

KraV 

 

 

 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav (tkr) 

5 234 Årets resultat enligt resultaträkningen 

Reducering av realisationsvinster -585 

Återföring av realisationsförluster 0 

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper -153 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 496 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Synnerliga skäl: 

Ianspråktagande av Balansfond 09, pensionskostnader 0 

Öronmärkning av medel till Balansfond 09, pensionskostnader -2 000 

Årets balanskravsresultat 2 496 

Kommuner och kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra 
en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras 
senast tre är efter att det har konstaterats i årsredovisningen. 
Fullmäktige (förbundsdirektionen) ska anta en ätgärdsplan för hur 
en reglering ska ske. 

Vi har granskat att:  

Li  Kommunalförbundet uppfyller balanskravet 

0 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunalförbundet avser att reglera detta 

0 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats  

Li  Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall direktionen beslutat om att sådan reglering 
inte ska ske 
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Öronmärkning inom eget kapital 

Kommunalförbundet har sedan år 2009 en öronmärkning som 
återfinns inom eget kapital, Balansfond 09. öronmärkningen består 
av ett överskott som uppkom 2009 då en återföring av avsatta 
pensionsmedel genomfördes i redovisningen. Återföringen var en 
följd av att beräknad pensionsålder höjdes i pensions-
skuldsberäkningen. Syftet med Balansfond 09 var att den skulle 
användas för att reglera framtida negativa resultat som orsakas av 
oförutsedda pensionskostnader. Vid ingången av 2019 uppgick 
Balansfond 09 till 5,0 mnkr. 

Årets pensionskostnader är ca 1,5 mnkr högre än budgeterat. Trots 
de ökade pensionskostnaderna är kommunalförbundets resultat 
före balanskravsjusteringar positivt. Det medför att 
kommunalförbundet inte ianspråktar medel från Balansfond 09. 
Direktionen har i samband med fastställande av årsredovisningen 
2019 beslutat att öronmärka ytterligare 2 mnkr under eget kapital 
till Balansfond 09. 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunalförbundet har sedan tidigare år en resultat-
utjämningsreserv (RUR) uppgående till 553 tkr. 

Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. 

I kommunallagen (KL) anges att resultat endast får sättas av till 
RUR om det överstiger en procent alternativt två procent av 
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Ett kommunalförbund har inga 
skatteintäkter och generella statsbidrag, utan finansieras i 
huvudsak av medlemsbidrag. Således är en avsättning till RUR 
inte möjlig i ett kommunalförbund enligt KL. 

Medlemskommunerna i kommunalförbundet har dock möjlighet att 
ha resultatutjämningsreserver i sina respektive kommuner och kan 
således använda möjligheten till RUR för att utjämna kommunens 
resultat mellan hög- och lågkonjunktur. Av denna anledning gör 
Nerikes Brandkår ingen ny avsättning till RUR, samtidigt som 
befintlig RUR kommer fasas ut. 

Kommentar 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet 
enligt kommunallagen. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

I vår granskning av balanskravet har vi inte funnit några 
avvikelser. 

Vår bedömning  är att kommunalförbundet uppfyller balanskravet. 

I och med att det inte finns lagligt stöd för resultatutjämningsreserv 
i kommunalförbund kommer ingen ny avsättning till RUR göras, 
samtidigt som förbundets befintliga RUR kommer fasas ut. 

CO 2020 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. 
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Belo..tkr 2019-12-31 Bud et 2019  2018-12-31 2017-12-31 

Verksamhetens nettokostnader -168 155 -171 138 -166 592 -157 636 

Medlemsbidra• 173 505 173 505 168 463 157 498 

Verksamhetens resultat 5 350  2 367 1 871 -138 

Finansnetto inkl. eensionsförvaltnin. -116 -1 707 -348 -1 440 

Resultat efter finansiella soster 5 234 660 1 523 -1 578 

Arets resultat 5 234 660 1 523 -1 578 

Årets resultat i relation till medlemsbidra., % 3,0 0,4 0,9 -1,0 
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till 
medlemsbidra• , % 96,9 99,6 99,1 101,0  

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret. 

Vi har granskat att: 

O Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 

O Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga 
externa intäkter och kostnader 

O Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 
resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet  

Li  Resultaträkningens innehäll är rätt periodiserat  

Kommentar 

Kommunalförbundets resultat för 2019 uppgår till 5 234 tkr (f g 
år 1 523 tkr. Föregaende är päverkades kommunalförbundets 
resultat både på intäktssidan och kostnadssidan av de många 
och omfattande skogsbränder som ägde rum under 2018. 

Budgeten för helåret uppgick till 660 tkr, vilket innebär att 
utfallet är 4 574 tkr högre än budgeterat resultat. Det beror 
främst på högre avkastning på finansiella tillgångar, lägre 
avskrivningskostnader på materiella anläggningstillgångar, 
samt på högre intäkter för bl.a. automatlarm, tillsyner/tillständ 
och uthyrning av personalresurs. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

2020 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. 
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Belo.  •  i  tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutnin  • 135 227 122 157 119 617 

E• et ka  •  ital  19 617 14 384 12 861 

Redovisad soliditet 15% 12% 11% 

Omsättnin. still an  •  ar 64 312 61 938 58 438 

Avsättnin  •  ar 88 105 84 788 80 937 

Lan  •  fristi  e  a skulder 0 0 126 

Kortfristi  •  a skulder 27 505 22 985 25 693 

Balanslikviditet 234% 269% 227%  
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Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunal-
förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt 
eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balans-
dagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp 
inom linjen. 

Vi har granskat att: 

O Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 

O Noter finns i tillräcklig omfattning 

• Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, 
tillhör kommunalförbundet och är fullständigt redovisade och 
rätt periodiserade 

O Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt 
principerna i LKBR 

• Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

O Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

O Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

Kommentar 

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 
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I  kassaflödesanalysen ska kommunalförbundets in- och ut-
betalningar under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR 8 kap 1 
§. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Enligt RKRs rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska 
räkenskapsårets kassaflöden hänföras till följande sektorer i 
kassaflödesanalysen: 

> löpande verksamhet 

> Investeringsverksamhet 

) finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

> bidrag till infrastruktur 

Sammanställning kassaflödesanalys 
tkr 2019 2018 

Lo.ande verksamheten 19 154 6 115 

Investerin  •  sverksamheten -16 824 -5847 

Finansierinesverksamheten 0 0 

Periodens kassaflöde 2 330 268 

Likvida medel vid arets bor an 49 589 49 321 

Likvida medel vid årets slut 51 919 49 589  

Kommentar 

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

Vi har granskat att: 

• Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

O Följer RKR R13 Kassaflödesanalys 

O Noter finns i tillräcklig omfattning 

• Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 

0 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
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Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av 
hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den 
löpande verksamheten. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats 
från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt 
RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska 
utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges 
(förbundsdirektionens) budget. 

Vi har granskat att: 

O Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

• Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från 
bokföringen 

O Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 
redovisning 

U Jämförelse görs med tidigare år 

• Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

• Driftredovisningen redovisas som egen  deli  årsredovisningen  

Kommentar 

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med 
rekommendationer. 

Vi har granskat driftredovisningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 
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Belopp  i  tkr 
Utfall 2019 

Budget 
2019  

Budget-
avvikelse 

Stora fordon 

2 slackbilar 6 

2 

442 

875 

6 

3 

000 

000 

442 

-125 1 tankbil 

1 hävare 6 252 6 500 -248 

Summa stora fordon 15 569 15 500 69 

Mindre fordon 
0 750 -750 3 eick u..er 

Bat•aket 347 1 000 -653 

Summa mindre fordon 347 1 750 -1 403 

Ovri  .  a investerin.ar  1 482 900 582 

SUMMA  17 398 18 150 752  

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en 
samlad redovisning av kommunalförbundets investerings-
verksamhet. 

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har 
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. 

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investerings-
redovisning ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot 
direktionens budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare 
står det att fleråriga investeringar, pågående och under året 
avslutade, ska kunna stämmas av. 

RKRs rekommendation R14 gäller dock först fr.o.m. räkenskaps-
året 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras. 

Vi har granskat att: 

• Investeringsredovisningen visar kommunalförbundets totala 
investeringsverksamhet 

▪ Investeringsredovisningen är uppställd enligt god 
redovisningssed  

CI  Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 
bokföring 

▪ Posterna i investeringsredovisningen är överförda till 
balansräkning och kassaflödesanalys 

▪ Jämförelse med tidigare år görs  

CI  Avvikelser i förhållande till budget har analyserats och 
kommenterats 

• Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 
årsredovisningen. 

Kommentar 

Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med 
LKBR. 

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit 
några väsentliga felaktigheter. 
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