Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Leksands kommun
26 april 2021

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen 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
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. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god
redovisningssed.
Resultat
Kommunens resultat för året uppgår till 25,7 mnkr, vilket är ca 37 mnkr
högre än budget och 16,5 mnkr högre än samma period förra året.
Resultatet påverkas av ökade skatteintäkter och bidrag med 7,7 mnkr
och överskott i driftsredovisningen med ca 18,4 mnkr jämfört med
budget.
Verksamhetssektorerna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med
budget med ca 18,4 mkr för 2020.
Vår bedömning är att kommunen har klarat balanskravet för helåret.
Balanskravsresultatet uppgår till 25,3 mnkr.

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
Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet
av det finansiella målen inte är i enlighet med vad fullmäktige fastställt
då tre av fem mål inte uppnås.
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av
de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen
uppfyller begreppet god ekonomisk hushållning eller inte. Då
kommunstyrelsen inte gör någon samlad bedömning om man uppfyller
god ekonomisk hushållning eller inte kan inte heller revisionen göra
denna bedömning.
Leksand 26 april 2021
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
Nils Nordkvist
Certifierad kommunal revisor/Auktoriserad revisor
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Bakgrund
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

1.2 Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR),
började gälla från och med 1 januari 2019.

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag
(LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker 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:
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• 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
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter,
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Styrelse och nämnders förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat sektorernas redovisning.
Förvaltningsberättelsen följer rekommendationen och presenteras med huvudrubriker som anges i rekommendationen.
Förvaltningsberättelsens avsnitt innehåller information om både kommunens och de kommunala bolagens verksamhet helt enligt vad som anges i
lagen.
Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges i Not 1, Redovisningsprinciper att årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Från och med 2020 redovisas endast större vinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar som jämförelsestörande poster. Tidigare års
siffror är inte justerade.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande
rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt
KL 11 kap 13 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 25,7 mnkr. Vid
avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0,4 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 25,3 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 60,6 mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner 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 samt stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
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.
I den av kommunfullmäktige fastställda mål och budget för 2020-2022 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt fem finansiella mål och tio
verksamhetsmål.
Se vidare information på sidorna 19-34 i kommunens årsredovisning.
I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning
har vi inte funnit något avvikande.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts eller inte.
Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

2.4.1 Finansiella mål
Mål
Soliditeten, inklusive pensionsskulden
redovisad som ansvarsförbindelse, ska
årligen förbättras jämfört med föregående
års rullande treårsperiod

Måluppfyllelse
Utfallet är 13,2 %. Soliditeten är högre än
snittet på 11,4 % för de tre senaste åren.
Målet bedöms vara uppnått för året.

Utfallet är 65 %. För planperioden 2019-2022
Självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 bedömer kommunen att
självfinansieringsgraden blir 47 % om alla
% över budgetperioden 2019-2022, samt
investeringar genomförs.
varje enskilt år
Målet bedöms inte varar uppnått.
Utfallet är 2,7 %. För planperioden bedöms
resultatet uppgå till 0,8 % vilket innebär att
Överskottet ska motsvara minst 2 % av
målet är uppnått för 2020 men inte för
skatter och bidrag över budgetperioden
planperioden.
(2017-2021), samt för varje enskilt år
Målet bedöms inte varar uppnått.
Avvikelse mot budget uppgår till totalt 18,4
mnkr varav sociala sektorn redovisar en negativ
Sektorernas budgetföljsamhet
avvikelse med 1,9 mnkr.
Målet bedöms inte vara uppnått.
Nettokostnaderna har under 2020 ökat med 2,5
Verksamhetens nettokostnad skall inte öka
% och skatteintäkter har ökat med 3,5 %.
snabbare än skatter och bidrag
Målet bedöms som uppnått

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen då tre av de fem målen inte har uppnåtts. Vi anser
dock att kommunstyrelsen tydligt bör göra en bedömning om man
uppfyllt god ekonomisk hushållning eller inte i årsredovisningen. Vi
noterar också en motsägelse mellan vissa finansiella mål och av
fullmäktige fastställd budget.

Kommunfullmäktige har fastställt 10 verksamhetsmål som ska var vägledande för
kommunen för perioden 2020-2022. Till dessa mål finns det 51 indikatorer
kopplade som följts upp under året.
I årsredovisningen redogörs för utfallet för respektive mål genom att man dels
anger utfallet per indikator och en bedömning av om man uppnått en hög
måluppfyllelse, godkänd måluppfyllelse eller låg måluppfyllelse. Vilket målvärde
som skall uppnås för att målet ska ha godkänd måluppfyllelse framgår inte av
sammanställningen.
Totalt bedöms 13 indikatorer ha en hög måluppfyllelse, 16 har en godkänd
måluppfyllelse, elva indikatorer har låg måluppfyllelse och elva har inte mätts
under året.
Av de tio verksamhetsmålen bedöms att två har hög måluppfyllelse och övriga
åtta ha godkänd måluppfyllelse.
Kommunen har inte gjort någon bedömning av om kommunen uppfyller god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller
begreppet god ekonomisk hushållning eller inte. Då kommunstyrelsen inte gör
någon samlad bedömning om man uppfyller god ekonomisk hushållning eller inte
kan inte heller revisionen göra denna bedömning.
Kommunen presenterar resultaten av både fullmäktigemål och underliggande
indikatorer i årsredovisningen men vi bedömer både presentationen av målen och
utvärderingen av målen som otydlig. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se
över och förtydliga kriterierna i hur målen utvärderas i årsredovisningen till
kommande år.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Belopp i mnkr

Utfall
2020

Budget 2020

Utfall
2019

Prognos
2020-08-31

Verksamhetens nettokostnader

-920,2

-946,9

-897,8

-944,5

Förändring i %, jmf med föregående år

2,5%

5,5%

0,8%

5,2%

Skatteintäkter och statsbidrag

943,0

935,5

904,3

947,2

Förändring i %, jmf med föregående år

4,3%

3,5%

3,1%

5%

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)

2,9

-0,2

2,7

0,9

Årets resultat

25,7

-11,6

9,2

3,6

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag %

97,3

101,2

99,0

99,6

Verksamhetens intäkter har minskat med ca 6,4 % (-11,8 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 0,6% (6,2 mnkr) jämfört med fg år.
Samtliga intäktsposter har minskat förutom försäljning av verksamhet. Bidragsintäkter från EU, Migrationsverket, AMS och Försäkringskassan
har totalt minskat med 13,9 mnkr. Stadsbidrag har ökat med 17,0 mnkr varav ca 6,9 mnkr avser ersättning för merkostnader pga pandemin. I
beloppet ingår även bidrag förr sjuklönekostnader med 11,7 mnkr.
Personalkostnaderna har ökat med 3,5 mnkr. Lämnade bidrag har minskat med 6,1 mnkr varav medfinansiering av EU projekt står för största
minskningen. Köp av huvudverksamhet har ökat med ca 13,1 mnkr. Köp av förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier har ökat med 6
mnkr. Kostnader för transporter, resor etc har minskat med 2,7 mnkr.
Avskrivningarna är ca 1,5 mnkr högre än föregående år på grund av investeringar gjorda i år och förra året.
Kommunen redovisar jämförelsestörande poster 2020 för bland annat försäljning av exploateringsfastigheter med 3,6 mnkr och med -5,5
mnkr för materiella anläggningstillgångar.
Skatteintäkter har minskat med 10,4 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 49,2 mnkr. Av årets
intäkter utgör 29,7 mnkr extra bidrag från staten på grund av pandemin och 3,8 mnkr utgör bidrag för flyktingar.
Finansnettot är högre än förra året på grund av lägre räntekostnader på lån och pensioner.
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2. Resultat av granskningen forts.
Årets resultat är 37,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på -11,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 26,3 mnkr medan
kostnaderna har minskat med 2,5 mnkr.
Ökningen av intäkter avser främst intäkter från staten för statsbidrag med 26,0 mnkr och samt minskade intäkter för taxor och avgifter
försäljning av verksamhet.
Kostnadernas minskning är främst hänförliga till minskade personalkostnader med 7,3 mnkr, minskade kostnader för transporter och
resekostnader med 2,6 mnkr. Konsultkostnader är ca 2,0 mnkr högre än budget och försäljning av fastigheter har resulterat i förlust med 5,2
mnkr. Avskrivningarna är 2,6 mnkr är lägre än budget.
Skatteintäkterna är ca 30 mnkr lägre än budget och generella skatteintäkter och utjämning är 37,7 mnkr högre än budget. Avvikelsen
påverkas av pandemin både vad gäller lägre skatteintäkter och generella bidrag.
Finansnettot är ca 3 mnkr högre än budget på grund av lägre räntekostnader.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Belopp i Mkr
Balansomslutning

Kommunen
2020-12-31 2019-12-31
1 195,6

1 086,3

Redovisat eget kapital

515,5

490,8

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse

157,7

126,7

Redovisad soliditet

43%

45%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförplik telse

13%

12%

Omsättningstillgångar

364,1

311,0

Långfristiga skulder/avsättningar

322,9

289,8

Kortfristiga skulder

303,8

256,1

Balanslik viditet

120%

121%

Kommunens balansomslutning har påverkats av årets investeringar som uppgår till 108,6 mnkr och årets avskrivningar med 40 mnkr. Likvida
medel har ökat med 50,7 mnkr på grund av årets positiva resultat.
På skuldsidan ökar långfristiga lån genom att det skett nyupplåning med 34 mnkr. Kortfristiga skulder till bolagen ökar då deras behållning på
bankkontot ökar med ca 12 mnkr samt att skulden till staten för förutbetalda skatteintäkter har ökat med ca 14,6 mnkr. Personalrelaterade
skulder har ökat 4,8 mnkr och främst då skulden relaterat till semesterlöner ökat.
Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kommunkoncernen
Årets resultat i koncernen uppgår till 34,3 mnkr vilket är 14,1 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens intäkter har minskat med 6,6
mnkr medan kostnaderna har ökat med ca 14,1 mnkr jämfört med fg. år. Avskrivningarna har ökat med 1,7 mnkr.
Förändringarna i jämförelse med föregående år är till övervägande del hänförligt till förändringarna i resultat för kommunen.
2.8 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Sammanställning kassaflödesanalys
Löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Finaniseringsverksamheten
Periodens k assaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

2020-12-31
120,2
-101,7
32,3
50,8
147,8
198,5

2019-12-31
70,3
-66,5
28,0
31,9
115,9
147,8

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats
i enlighet med gällande rekommendation.
2.9 Notupplysningar
Enligt RKRs rekommendationer framgår vilka uppgifter som ska framgå i not. RKR har under 2020 tagit fram ett utkast till Idéskrift för noter
som ger exempel på hur noterna bör utformas.
Presentationen av noterna följer i huvudsak RKRs rekommendationer och idéskriften för vilken information som bör finnas i
notupplysningarna.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande
verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Avvikelse
Ufall
Prognos
Driftsredovisning per sektor (mnkr)
2020
2019
2020
Politik

1,9

Förvaltningsledning

0,6

Sektor verksamhetsstöd
Utbildningssektorn

-1,1

-0,4

6,2

3,5

7,8

6,0

0,1

-3,0

Sociala sektorn

-1,8

-3,5

-1,5

Samhällsutveckling sektorn
Summa

5,5
18,4

2,9
1,9

5,0
7,9

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och
rekommendationer.
Den totala avvikelsen mot budget är 18,4 mnkr. För samtliga sektorer förutom Sociala sektorn redovisas positiva avvikelser jämfört med
budget. Resultatet jämfört med prognosen avviker positivt med totalt 10,5 mnkr. I jämförelse med 2019 har ramarna justerats med totalt 34,6
mnkr. Årets utfall påverkas i flera fall av pandemin och minskade kostnader.
Politik och förvaltningslednings positiva avvikelse mot budget uppgår till 2,4 mnkr. Lägre kostnader för snöröjning och värme påverkar
verksamheten positivt på grund av den snöfattiga och varma vintern. I övrigt påverkas kostnaderna av lägre kostnader för sammanträden och
outnyttjad reserv.
Inom verksamhetsstöd beror den positiva avvikelsen om 6,2 mnkr mot budget på lägre personalkostnader och lägre fordonskostnader. De
lägre kostnaderna beror främst på pandemin. Även IT-avdelningen har lägre kostnader.
Utbildningssektorn har en positiv avvikelse med 6,0 mnkr genom positiva avvikelser inom förskola och gymnasieskolan men underskott i
grundskolan. Grundskolans underskott påverkas ökade kostnader för stödresurser, få elever i byskolorna samt ökade kostnader för elever i
andra skolor.
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2. Resultat av granskningen forts.
Sociala sektorn redovisar ett underskott jämfört med budget på 1,8 mnkr. Underskottet jämfört med budget påverkats av externa placeringar,
och ökade kostnader och minskade intäkter inom särskilda boenden.
Samhällsutveckling redovisar ett överskott om 5,5 mnkr jämfört med budget. Inom fritidsverksamheten redovisas underskott på grund av färre
besökare i Granberget och i mindre Leksandshallen.
2.11 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
Kommunen redovisar investeringarna per sektor och för större investering i den ekonomiska redovisningen. Dock framgår inte budget för
fleråriga projekt per sektor och inte heller prognosen för fleråriga projekt.
Av sammanställningen framgår att årets investeringar avviker mot budget med totalt 98,6 mnkr. De större projekten pågår över flera år och i
texten till investeringsredovisningen beskrivs utfall och budget per projekt.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen inte fullt ut uppfyller kraven på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.12 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
 Leksandsbostäder AB – 100%
 Leksand vatten och avfall AB – 100 %
 Dala Vatten och Avfall AB – 25 %
Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart tagit del av de sammanställda räkenskaperna.
Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av redovisningsprinciper inom dotterföretagen under året.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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