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Yttrande - Granskning av kommunens sammanställda
redovisning 2017
Förslag till beslut
1. Yttrande lämnas enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
Ärende
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer fördjupat granskat kommunens
sammanställda redovisning för 2017. Utifrån revisionsrapporten förekommer
det en del brister och förbättringsområden i den sammanställda redovisningen
för 2017och PwC har i rekommendationer visat på vad som behöver åtgärdas.
Kommunens revisorer ställer sig bakom rekommendationerna i rapporten.
Utifrån rapporten från PwC rapport pekar kommunens revisorer på tre områden
i den sammanställda redovisningen som bör åtgärdas inför årsredovisningen
2018 för att den i huvudsak ska vara rättvisande. Kommunledningsförvaltningen vill här påpeka att rapporten kommit sent till kommunen och
nära inpå att det faktiska arbetet med den sammanställda redovisningen ska
utföras. Nedan redogörs för de tre huvudsakliga områden revisorerna tagit upp
samt hur de föreslås hanteras i 2018 års årsredovisning:
-

Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod bör tillämpas vid
konsolideringen och upprättandet av den sammanställda
redovisningen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att det i den sammanställda
redovisningen rensas endast för de största av Tekniska verkens delägda
dotterbolag (MSE, Bixia) genom underlag från Tekniska verken. Även PwC tar
upp att det är komplext att beräkna.
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-

Nedskrivningsprövningar av tillgångar görs i bolagen med
marknadsmässiga avkastningskrav. Enligt gällande principer för
kommunal redovisning ska tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet.
Det innebär att företagets nedskrivningar måste återföras i den
sammanställda redovisningen. Uppskrivningar görs ibland i bolagen på
ett sätt som inte är tillåtet i den kommunala redovisningen.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att det i arbetet med den
sammanställda redovisningen 2018 tas hänsyn till Ned- och uppskrivningar i
bolagen och att dessa återförs.
-

Internvinster i samband med att nuvarande Linköpings Stadshus AB
bildades 2006-2007 har inte eliminerats på ett korrekt sätt. Enligt
revisionsrapporten bedöms tillgångsmassan vara överskattad med
2 215 mnkr. Vid koncerninterna förvärv ska tillgångar och skulder
värderas med kommunkoncernens anskaffningsvärde som grund. Det
betyder att endast eget kapital intjänat i koncernföretaget efter ett
förvärv får medräknas i kommunkoncernens egna kapital.

Kommunledningsförvaltningen har tidigare sökt stöd hos revisionen för
hantering av ovanstående. Slutsatsen har då blivit att inga förändringar ska
göras. Kommunledningsförvaltningen föreslår att hänsyn tas till ovanstående
synpunkter vid upprättande av den sammanställda redovisningen 2018.
Under rubriken Utvecklingsområden tas det upp punkter som även
Kommunledningsförvaltningen ser som framtida utvecklingsområden.
Ställning behöver dock tas på vilka områden som ska prioriteras samt hur det
praktiskt ska tillämpas. Kommunen behöver exempelvis göra avväganden för
arbetsinsats kontra nytta för styrningen.
Kommunens revisorer emotser kommunstyrelsens skriftliga yttrande senast den
12 mars 2019.
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