
Revisionsrapport

Anläggningsredovisning

Stefan Fredriksson

Cert. kommunal revisor

September 2014

Hammarö
kommuns revisorer



Anläggningsredovisning

September 2014
Hammarö kommuns revisorer
PwC

Innehållsförteckning
1. Sammanfattande bedömning 1

2. Inledning 1

2.1 Syfte, omfattning, genomförande och avgränsning 1

3. Kommunens organisation och arbetssätt samt våra granskningsresultat 2

3.1 Krav på ett anläggningsregister 3

4. Vår bedömning och våra rekommendationer 3

4.1 Sker anläggningsredovisningen i enlighet med den lagstiftning och de
rekommendationer som finns? 3

4.2 Uppfyller anläggningsregistret de krav som finns i lagstiftning och praxis? 4

4.3 Är rutinerna för underhåll av redovisningen i anläggningsregistret ändamålsenligt
och förenligt med god intern kontroll? 4

4.4 Revisionsfrågan: Bedöma om anläggningsredovisningen i kommunen är riktig och
ändamålsenlig 5



September 2014
Hammarö kommuns revisorer 1 av 5
PwC

1. Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har PwC

granskat kommunens hantering av anläggningsredovisning.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om anläggningsredovisningen i

kommunen är riktig och ändamålsenlig.

Vår sammanfattande bedömning avseende anläggningsredovisningen är att den i

allt väsentligt är ändamålsenlig ur ett internkontrollperspektiv samt att den sker

enligt gällande lagstiftning och rekommendationer.

Vi har i rapporten föreslagit några utvecklingsområden vilka bidrar till att öka

ändamålsenligheten ytterligare.

Den första är att det behöver säkerställas att dokumentation över hanteringen i

anläggningsregistret finns samlad och utgör en bra instruktion över hur registret

fungerar, inklusive specifika instruktioner för Hammarö kommun (inte enbart

hjälpavsnittet i programmet).

Ett annat utvecklingsområde är att se till att inlagda objekt och objekt som ska

läggas in har information som gör det möjligt att identifiera objektet, t.ex.

fastighetsbeteckning och registreringsnummer. Två objekt i det stickprov vi gjort

hade bristfälliga identifikationsmöjligheter.

Ett tredje utvecklingsområde är att införa en internkontrollaktivitet under året där

inlagda objekt i anläggningsregistret kontrolleras av annan person för att

säkerställa fullständigheten och riktigheten i redovisningen.

2. Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har PwC

granskat kommunens hantering av anläggningsredovisning.

2.1 Syfte, omfattning, genomförande och
avgränsning

Anläggningsredovisningen i en kommun är omfattande och granskningen i
samband med bokslutet görs analytiskt. En djupare granskning av
anläggningsredovisningen och anläggningsregistret är nödvändig för att bedöma
riktigheten i redovisningen och följsamheten mot den lagstiftning och de
rekommendationer som finns.
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Revisionsfrågan är att bedöma om anläggningsredovisningen i kommunen är riktig
och ändamålsenlig. Denna fråga kommer att besvaras utifrån följande kontrollmål:

 Sker anläggningsredovisningen i enlighet med den lagstiftning och de
rekommendationer som finns?

 Uppfyller anläggningsregistret de krav som finns i lagstiftning och praxis?

 Är rutinerna för underhåll av redovisningen i anläggningsregistret
ändamålsenlig och förenlig med god internkontroll?

Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän som hanterar
anläggningsredovisningen. Vidare har kartläggning gjorts av
anläggningsredovisningen samt rutinernas och anläggningsregistrets
ändamålsenlighet.

3. Kommunens organisation och
arbetssätt samt våra
granskningsresultat

Allt underhåll, registrering, beräkningar, utrangeringar etc. hanteras av en person

på ekonomiavdelningen. Ytterligare två personer på ekonomiavdelningen kan

anläggningsregistret och har varit ansvariga för det vid olika tillfällen.

Utgångspunkten är att aktivering av en investering ska ske i samband med att

anläggningen eller inventarierna ianspråktagits. I dagsläget aktiveras färdigställda

investeringsprojekt i kommunen i samband med årsbokslutet och delårsbokslutet.

Anläggningsregistret tillåter dock att man daterar bakåt i tiden under ett

räkenskapsår. Detta möjliggör att aktivera investeringar vid ianspråktagandedatum

trots att själva registreringen sker en gång per år. Större investeringsprojekt som

färdigställs under året aktiveras direkt vid ianspråktagande.

Anläggningsregistret innehöll vid tidpunkten för förstudien 649 aktiva objekt

(fastigheter, byggnader, maskiner, fordon, utrustning, inventarier mm). Vi har gjort

ett stickprov på 31 objekt vilka vi granskat närmare.

Avskrivningstiderna för objekten ingående i vårt stickprov bedömer vi vara rimliga.

Anläggningsregistret innehåller den information som krävs, se avsnitt 3.1. Vidare

innehåller registret en kommentarfunktion. Funktionen är bra för att skriva in

information som inte direkt framgår av objektsnamnet t.ex. registreringsnummer,

chassinummer, fastighetsbeteckningar etc. 2 objekt i vårt stickprov hade bristfälliga

identifikationsmöjligheter. 1 objekt var fel klassificerat. Objektet var klassificerat

som en omsättningstillgång men är en anläggningstillgång.

Anläggningsregistret i Hammarö kommun innehåller obligatoriskt uppgifter om
punkterna a-g nedan. Avseende punkten h finns ingen obligatorisk eller tvingande
funktion i anläggningsregistret. Se avsnitt 3.1



September 2014
Hammarö kommuns revisorer 3 av 5
PwC

3.1 Krav på ett anläggningsregister

Anläggningsregistret skall enligt Bokföringsnämndens allmänna råd innehålla
följande för varje enskild tillgång:

a) anskaffningsvärde,

b) anskaffningstidpunkt,

c) tillämpad avskrivningsmetod eller uppgift om att tillgången inte skrivs av,

d) nyttjandeperiod,

e) ackumulerande avskrivningar,

f) ackumulerade nedskrivningar,

g) uppgift som gör det möjligt att utläsa det avskrivningsbara beloppet, om

detta för en tillgång avviker från ett belopp som motsvarar tillgångens

anskaffningsvärde och eventuellt uppskrivningsbelopp, och

h) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången.

4. Vår bedömning och våra
rekommendationer

Mot bakgrund av våra iakttagelser i arbetet med granskningen gör vi följande
bedömningar och rekommenderar följande åtgärder, med utgångspunkt i
revisionsfrågorna:

4.1 Sker anläggningsredovisningen i enlighet
med den lagstiftning och de
rekommendationer som finns?

Utgångspunkten är att aktivering ska ske i samband med att anläggningen eller

inventarierna ianspråktagits. I dagsläget aktiveras färdigställda investeringsprojekt

i kommunen i samband med årsbokslutet och delårsbokslutet. Anläggningsregistret

möjliggör bokföring bakåt i tiden under ett räkenskapsår vilket i praktiken innebär

att aktivering sker när investeringen har ianspråktagits. Förvaltningarna

kompenseras fullt ut för ökade kapitaltjänstkostnader i budget vilket gör att denna

hänsyn ej behöver tas i prognosarbetet på förvaltningarna. Större

investeringsobjekt, t.ex. nybyggnationer, aktiveras direkt när ianspråktagande sker.

Vi har inte påträffat några inventarier som aktiverats på balansräkningen som inte

uppfyller kraven att redovisas som en tillgång pga. att beloppen har varit för små.

Avskrivningstiderna för objekten ingående i vårt stickprov bedömer vi vara rimliga.
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4.2 Uppfyller anläggningsregistret de krav som
finns i lagstiftning och praxis?

Anläggningsregistret uppfyller i allt väsentligt de krav som finns i lagstiftning och

praxis. Ett utvecklingsområde är att se till att inlagda objekt och objekt som ska

läggas in har information som gör det möjligt att identifiera objektet, t.ex.

fastighetsbeteckning och registreringsnummer.

2 objekt i vårt stickprov hade bristfälliga identifikationsmöjligheter. 1 objekt var fel

klassificerat. Objektet var klassificerat som en omsättningstillgång men är en

anläggningstillgång.

4.3 Är rutinerna för underhåll av redovisningen
i anläggningsregistret ändamålsenligt och
förenligt med god intern kontroll?

Hanteringen är centraliserad och det är endast en person på ekonomiavdelningen

som hanterar anläggningsregistret och anläggningsredovisningen. Ytterligare två

personer på ekonomiavdelningen kan anläggningsregistret. Avskrivningar och

internränta integreras till redovisningen direkt maskinellt från

anläggningsregistret. Denna hantering minimerar risken för manuella felaktigheter

i redovisningen. Budgetering av avskrivningar och internränta sker utifrån en av

anläggningsregistret framtagen kapitaltjänstbilaga kompletterad med investeringar

som färdigställs under året.

Vi bedömer att ovanstående utgör en bra grund för att hanteringen ska vara förenlig

med en god internkontroll.

Det behöver säkerställas att dokumentation över hanteringen i anläggningsregistret

finns samlad och utgör en bra instruktion över hur registret fungerar, inklusive

specifika instruktioner för Hammarö kommun (inte enbart hjälpavsnittet i

programmet).
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4.4 Revisionsfrågan: Bedöma om
anläggningsredovisningen i kommunen är
riktig och ändamålsenlig

I allt väsentligt bedömer vi anläggningsredovisningen vara ändamålsenlig ur ett

internkontrollperspektiv samt att den sker enligt gällande lagstiftning och

rekommendationer. Endast en centralt placerad person hanterar anläggnings-

redovisningen och redovisningen sker genom att integrera uppgifterna från

anläggningsregistret till redovisningen. Ytterligare två personer på

ekonomiavdelningen kan hanteringen i registret. Detta utgör en bra grund för att

hanteringen sker korrekt. En lämplig internkontrollaktivitet är att under året

inlagda objekt i anläggningsregistret kontrolleras av annan person för att

säkerställa fullständigheten och riktigheten i redovisningen.
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