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Granskning av anläggningsredovisning
PwC har på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning av
kommunens anläggningsredovisning.

Vi delar PwC:s bedömning att rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och att
uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är tillftirlitliga.

I granskningen noteras dock att det finns viss diskrepans mellan uppgifter om fastigheter i
Lantmäteriers register och kommunens anläggningsregister detsamma gäller kommunens
fordon i forhållande till Transportsstyrelsens uppgift. Vi utgår vi från att korrige-
ring/rättning görs eller att orsaken till skillnaderna beskrivs.

Bedömningen grundar sig på ñljande iakttagelser:
o Det finns dokumenterade regler och anvisning avseende anläggningsredovisning.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret bedöms vara tydligt och
framgår av dokumenterade rutiner.

Handhavanderutinerna bedöms vara tillräckliga och löpande avstämning sker i hu-
vudsak.

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister
bedöms i huvudsak existera och tillhöra kommunen. Noterade awikelser uppgår
inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i samband med att de uppda-
gats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns med på alla kommu-
nens fastigheter i fastighetsregistret har vi dock svårt att bedöma fullständigheten i
an läggn ingsregi stret.

Köp och ftirsäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

Avskrivningstiderna bedöms vara i enlighet med god redovisningssed
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Granskning av anläggningsredovisning

Scrtntnølnfø;ttníng
PwC har på uppdrag avVallentuna kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommu-
nens anläggningsredovsing.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att rutinerna kring
anläggningsregistret är säkra och att uppgifterna i anläggningsregistret i huvudsak är till-
förlitliga.

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på följande iakttagelser:

Det finns dokumenterade regler och anvisning avseende anläggningsredovisning.
Vi har bl.a. tagit del av rutinerna Redouisning au inuesteringar och Reglerfor in-
uentaríefi)rteckning.

Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret bedöms vara tydligt och
framgår av dokumenterade rutiner.

Handhavanderutinerna bedöms vara tillräckliga och löpande avstämning sker i
huvudsak.

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister
bedöms i huvudsak existera och tillhöra kommunen. Noterade awikelser uppgår
inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i samband med att de uppda-
gats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns med på alla kom-
munens fastigheter i fastighetsregistret har vi dock svårt att bedöma fullständig-
heten i anläggningsregistret.

Köp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

Avskrivningstiderna bedöms vara i enlighet med god redovisningssed.
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Granskning av anläggningsredovisning

r. Inledning
7.1. Bø,kgrund.

Anläggningsrcdovisningcn i kommuncn ür omfattandc och granskningcn i samband mcd
bokslutet görs huvudsakligen anaþislit. En djupare granskning av anläggningsredovis-
ningen och anläggningsregistret är nödvändig för att bedöma ril<tigheten i redovisningen
och följsamhctcn till lagstiftning och clc rckommcndationcr som finns.

t.z. Syfte ochreuisionqfräga
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Är rutinerna kring anläggningsregistret säkra och är uppgifterna i registret tillförlitliga?

r 8. Reuísionslffiteríer
Revisionskri-terier utgörs av kommunal redovisningslag (KRt) inkl. öwig normgivning i
form av rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) samt interna
-r-^-l- -^I^ -ral:^-l^ l^l---*^-t
!i Ly r auug uutr ù LuuJ¿lrrtrE (rur\urrrrlrl.

t 
" 

Í{a¡zl-r,.allrn&ltta.a ¡Lvr 1G,

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande
revisionskriterier formulerats :

1. Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisning

2. Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt

3. Handhavaderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenliga och lö-
pande avstämning sker.

4. Alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen

5. Gjorda köp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret

6. Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Awikelse tì'ån rik¡t-
linje/anvisningar dokumenteras.

1.5. Augränsning
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och av gränsning sker utifrån revisionsfrågor och

formulerade kontrollmål.

1.6. Grønslcníngsrnetod
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning samt genom regis-
teranalys och stickprov.
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Granskning av anläggningsredovisning

2. Gr ø¡ts lcnÍn g sr e sult ut
z.t. I(ontrolhnâI t

Dokumenterade regler och anvisningar finns avseende anläggningsredovisning

2.i.1. Iakttagelser
I kommunen finns flertalet dokumenterade regler och anvisningar avseende anläggnings-
redovisning. Inom ramen för granskningen har vi bl.a. tagit del av följande:

Redovisning av investeringar (daterad zotT-og-27)
Rutinen hanterar bl.a. följande planeringsprocess, budget och uppföljning, drift eller inve-
stering, anskaffningsvärde, komponentindelning, avskrivningstid och kapitalkostnad,
kontering, försäljning och utrangering och finansiering.

I instrulitionen finns även hänvisning till öwiga policyn och regler i kommunen som på-
verkar investeringar (Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i
Vallentuna kommun, Regler för lokalförsörjning och internhyra och Finanspolicy). Det
ges även en hänvisning till de rekommendationer från RKR som berör området.

Regler füir inventariefürtecloring (daterad. zorT-rz-o7)
Enligt reglerna är syftet med inventarieförteckningar att de ska tillgodose kraven på in-
ternkontroll genom att förebygga, upptäcka och identifiera inventarier vid stöld.

Av reglerna framgår vilka inventarier som ska förtecknas (t.ex. IT-utrustning, konst, in-
strument, tekniska apparater, verkstadsmaskiner, städmaskiner, köksmaskiner och verk-
tyg), inventarier som inte ska förtecknas (hyrd utrustning, inventarier med ett värde < ro
ooo kr, möbler, fast utrustning såsom takarmatur, persienner eller gardiner), organisat-
ion och inventering.

2.7.2. Bedömníng
Utifrån genomförd granskning görvi bedömningen att det finns dokumenterade regler
och anvisning avseende anläggningsredovisning.

2.2. Kontrolbn&I z
Handläggarnas anwar beträffande anläggningsregistret är tydligt

2.2.i.. Iakttagelser
I kommunens regler och anvisningar framgår bl.a. följande gällande ansvarsfördelning:

Projelctnummer och öwiga koddelar skapas av KLK ekonomiavdelning då projekt-
ledaren, efter avstämning med projektcontroller, ska starta arbete med ett projekt.
I kommunen konteras inte investeringen direkt på anläggningstillgångar i balans-
räkningen. Istället används konto för vad som köpts i kontoklass  till7, eller in-
täkt i kontoklass 3. Genom att lägga till ett projektnummer som skuggkodats som
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Granskning av anläggningsredovisning

en investering hamnar kostnaden inte i resultaträkningen utan i en sidoredovis-
ning.

KLK Ekonomi för varje mänad över sidoredovisningen till balansräkningen till de
olika kontona. Det är bara KLK ekonomi som boldör på investeringskonton i ba-
lansräkning, i verksamheten bokförs alltid med resultatkonto och investeringspro-
jektnummer.

Ett investeringsprojelct kan pågå under många år. Under tiden projektet pågår
boldörs investering på pågående investeringar av KLK ekonomi. När investeringen
åir klar att börjar ânvändâs ska den flynas från pågående investeringar till anlägg-
ningsregistret. Förvaltningen ekonom träffar KLK ekonomi och ett anläggnings-
kort fylls i.

Av punkterna ovan framgår tydligt att hanteringen görs av KLK ekonomi. Vid intervju
framkommer vidare att det endast är två personer på I(LK ekonomi som sköter hantering-
en: redovisningsansvarig samt en redovisningsekonom.

.ì .r .f Þn.f )i*ninn1.1.1. UAUVn Lt tLt Ly

IT+ifi'ån øinrrìc iaì¡ttaøelscr øär r¡i hedärnninøen att hen¿lìäøqârnrs âns\¡âr helräffqndc qn-

läggningsregistret är

2.5. KontrolbnôJ S
Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är ändamålsenlifa och dokr¡mente-
rade och löpande avstämning sker.

P.5.1. Iakttøgelser
Vid intervju med redovisningsansvarig och redovisningsekonom på KLK ekonomi fram-
kommer att de ansvarar för den praktiska hanteringen av anläggningsregistret (se pt. z.r)
och inom detta ryms även att göra avstämningar av anläggningsregistret mot huvudbok.
Detta framgår dock inte av någon av de dokumenterade rutinerna. Däremot finns en an-
svarsfördelning på intranätet där det framgår vem som ansvarar för avstämningen på re-
spelitive balanskonto.

Avstämningar mellan anläggningsregistret och huvudboken görs i normalfallet månatlig-
en av redovisningsekonom. Avstämningen har dockvarit lite eftersatta under hösten zor8
på grund av föräldraledig/resursbrist. Vi har dock inhämtat avstämningen för augusti
zor8.

Redovisningsansvarig och/eller redovisningsekonom håller möte med samtliga förvalt-
ningar 2-3 ggr per år och då går man genom samtliga investeringsprojekt för att se vad
som eventuellt ska aktiveras.

Ibland gör redovisningsansvarig och/eller redovisningsekonom kontroll på fakturanivä
för att säkerställa att det är kostnader som går att aktivera (vilket framgår av Redovisning

projekt.

Januari 2019
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Granskning av anläggningsredovisning

2.5.2. Bedömning
Vår sammanfattade bedömning är att handhavanderutinerna är tillräckliga och att lö-
pande avstämning i huvudsak sker.

2.4. Kontrolbnô,I ¿
Alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen.

2.4.1. Iakttagelser
Enligt intervju har KLK ekonomi giordes den senaste avstämning av anläggningsregistret
mot fastighetsregistret för två år sedan. Anläggningsregistret innehåller dock fastighetsbe-
teckningar och möjliggör därmed avstämning, vilket vi även gjort. I avstämningen notera-
des ett antal fastigheter i Lantmäteriets fastighetsregistret som inte finns med i kommu-
nens anläggningsregister.

Vi noterar att det i Lantmäteriets
register, se tabell nedan.

fastighetsregister ñnns fler fastigheter än i kommunens

Register Antalet fastigþeter

Lantmäteriets fastighetsregister 2tl

Kommunens anläggningsregister 193

Vi noterar även att en del av kommunens fastigheter inte är registrerade med kommunens
organisationsnummer hos Lantmäteriet vilket gör att antalet fastigheter sannolili:t är nå-
got högre än i tabellen ovan.

Vi har följt upp några av de fastigheter som finns i kommunens anläggningsregister men
inte Lantmäteriets register och gör bl.a. följande iakttagelser:

Vi noterar även att två fastigheter saknas fastighetsbeteckning i anläggningsregistret har
därmed inte kunnat kontrolleras mot Lantmäteriets register.

Januari 2019
Vallentuna kommun
PwC

Iakttagelse Kommentar från kommunen

En av fastigheterna är awegistrerade Fastighetsreglering genomfört zotT - fas-
tighetsbeteckning behöver b¡as i anlägg-
ningsregistret.

Ätta av fastigheterna äga av andra juridiska
personer/privatpersoner

Sex av fastigheterna är sålda under tidigare
år och bokas mot resultatet (zoo oo+ kr)
vid bokslut 2018. Två av fastighterna har
fel fastighetsbeteckning och kommer att
ändras.

En av fastigheterna finns ej Har funnits i kommunens ägo sedan 1955
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Granskning av anläggningsredovisning

När det gäller kommunens fordon uppges det göras en kontroll avvilka fordon som finns i
kommunen i samband med att ärets f'ordonsförsäkringar ska betalas. I samband med det
görs dock ingen avstämning mot anläggningsregistret. Vi noterar att det i fordonsregistret
fÏnns betydligt fler fordon än i kommunens anläggningsregister, se tabell nedan.

Register Antalet fordon

Trafikverkets fordonsregister z3 (ägare, i trafik)

Kommunens anläggningsregister 12

Följanrìe förkìaringar har lämnats till ovan:

Bilar till ett värde under So ooo kr läggs inte upp i anläggningsregistret (d.v.s.

samma aktiveringsgräns som för öwiga anläggningstillgångar).

Att kommunen är med i "Håll Sverige rent"-kampanj, vilket innebär att kommu-
nen hämtar skrotbilar när någon önskar, för överbilen på kommunen för att sedan
kunna skrota den. Dessa finns i fordonsresistret tillfälliet tills allt är administrerat.

Gällande övriga inventarier så flamgår av regler för inventarieförteclaring (se även pt r.r.)
att aktuell förteckning ska upprättas och förvaras digitalt hos varje verksamhet. Vidare
framgår att inventering ska göras minst en gång per år. Vi har inom ramen för gransk-
ningen inte kontrollerat att rutinen följs, det uppges dock vid intervju att det sannolilit
finns vissa brister i följsamheten.

2.4.2. Bedömning
Utifrån genomförd granskning görvi bedömningen att fastigheter och inventarier som är
upptagna i kommunens anläggningsregister i huvudsak existerar och tillhör kommunen.
De felaktigheter som noterats uppgår inte till några väsentliga belopp och har korrigerats i
samband med att uppdagats. Utifrån att kommunens organisationsnummer inte finns
med på alla kommunens fastigheter i fastighetsregistret harvi dock svårt att bedöma full-
ständigheten.

2.5. KontrolbnãI S
Gjorda köp och försäljningar har hanterats korrel¡t i anläggningsregistret.

2.5.1. Iakttagelser
Vid stickprovskontrollen avseende klassificeringen mellan drift och investering har inga
awikelser identifierats. Även granskade försäljningar bedöms vara korrekt hanterade i
redovisningen.

a

a

2.5.2.
Utifrån

Bedömning
för vi

korrekt i anläggningsregistret.
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Granskning av anläggningsredovisning

2.6. I{ontrolbn&I6
Avslcivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed. Awikelse från rikt-
þi e/anvisningar dokumenteras.

2.6.1. Iakttagelser
Enligt kommunens riktlinjer (Redouisnings au inuesteringar) gäller bl.a. följande avse-
ende avskrirmingar:

Avskrivningstiden sättas individuellt för varje investering men det finns schablo-
ner att utgå från,

När anläggningen läggs in i anläggningsregistret bedöms avskrirmingstiden för
varje investering,

Alla avskrivningar är linjära, det vill säga lika stora varje år.

Avskrivningen blir en kostnad för kommunen centralt medan verksamheterna på-
läggs kapitalkostnader.

Vissa anläggningar delas upp i komponenter eftersom de olika delarna har olika
avskrirmingstider.

Avskrivningarna ska påbörjas månaden efter att investeringenbörjar användas.

Om tillgången är uppdelad i deþrojekt eller i flera leveranser skavarje del börja
skrivas av när de färdigställts/levererats om varje del kan användas i verksamhet-
en.

En del tillgångar anses ha bestående värde för att de kan användas under en obe-
gränsad tid. För dessa tillgångar görs ingen avskrivning. Som exempel på sådana
tillgångar kan nämnas mark och, i de flesta fall, konstverk.

Om en anläggningstillgång har ett lägre värde än det bokförda värdet som kan an-
tas vara bestående ska den skrivas ned.

Enligt intervju försöker man alltid säkerställa att samma typer av anläggningar har
samma avskrivningstid. På SBF uppges det finnas en fast standard för avskrivningstider.

Under zorS har kommunen fullt ut kommit i mål med att tillämpa komponentredovisning
i sin helhet.

Verifieringen av avskri'mingstider gjordes utan anmärkning.

2.6.2. Bedömníng
Utifrån giorda iakftagelser för vi bedömningen att avskrivningstiderna är i enlighet med
god redovisningssed.
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Granskning av anläggningsredovisning
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