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Granskning av anlaggningsredovisningen 

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska anlaggningsredovisningen. 

Utifran KPMGs granskningsrappo1i lamnar revisionen foljande rekommendationer: 

• KS bor sakerstalla att utredningen av gamla projekt fardigstalls sa att samtliga avslutade projekt 
stangts i redovisningen till deliirsrapporten per 2017-08-31. 

• Fi:ir onu·aden dar tydliga etapper kan urskiljas bor vaije etapp ses som ett delprojekt som ska 
avslutas nar det fardigstallts liven om inte samtliga delprojekt i onu·adet avslutats. 

• Markforsaljningar ska redovisas som intakt vid tilltrade medan gatukostnadsersattningar och 
exploateringsavgifter ska periodiseras mot avskrivningarna pa de anlaggningar de ar avsedda 
alt bekosta. De intakter som periodiseras maste vara kopplade till specifika anlaggningar. 

• Hanteringen av komponenten gatukropp bor analyseras noggrant. Det finns i kommunvarlden 
olika asikter om hur gatukroppen ska hanteras i redovisningen. 

• Dokumentet Principer for komponentavskrivning bor kompletteras med riktlinjer rorande fdr
delning av anskaffningsvarde for gata/vag pa olika komponenter. 

• Komponentmetoden bor anvandas liven pa de anlaggningar som hor till aldre exploateringspro
jekt som nu ar under utredning. 

Revisionen begar yttrande over bifogad granskning, senast 31 augusti 2017 och onskar att yttrandet ska 
inkludera svar pa fdljande fragor: 

1) Med avseende pa den genomfdrda granskningen vilka iitgarder fdreslar ni att genomfdra i syfte att 
komma tillratta med de piitalade bristerna? 

2) Under vilken tidsperiod avser ni att genomfdra dessa atgarder? 

3) Hur kommer ni att avlasa effekten av dessa atgarder? 

4) Hur kommer dessa atgarder att paverka innehallet pa nasta revision av internkontrollplanen? 

5) Om ni inte anser att revisionens granskning behaver besvaras eller att den har aktuell baring pa ert 

nuvarande arbete vanligen utveckla nedan skalen till er bedomning. 

For kommunrevisionen 

Erica Narlinge 
Ordfdrande 
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1. Sammanfattning och rekommendationer 
Vi har pa uppdrag av Uppsala kommuns fortroendevalda revisorer utfo1t en granskning av kom
munens anlaggningsredovisning. Vara slutsatser fran granskningen ar att anlaggningsredovis
ningen historiskt sett har brister som nu atgardas i den takt som bedoms mojlig. Vara viktigaste 
iakttagelser, bedomningar och synpunkter: 

• Stangningen av exploateringsprojekt i redovisningen slapar efter med upp till 30 3r. Kommu
nens pagaende utredning har inte gett tillrackliga underlag for fullstandiga korrigeringar i ars
redovisningen for 2016. En tillfallig ombokning bar gjo1ts i balansrakningen sa att ett belopp 
pa 1.350 mkr bokats upp som pagaende nyanlaggning. Samma belopp bar bokforts som forut
betald intakt. Kommunledningen bedomer att denna bokning ger en battre aterspegling av verk
ligbeten i balansrakningen. Vi kan inte ta stallning till om de1ma bokning ar korrekt da sam
manstallning av tillforlitliga underlag saknas (se avsnitt 10.8). 

• Ett antal stangningar av projekt bar gjorts men den beloppsmassigt stOrsta delen av gamla pro
jekt Jigger fo1tfarande kvar som oppna projekt. Ambitionen ar att under 2017 i redovisningen 
stanga alla projekt som rent faktiskt ar avslutade. Det innebar att en osakerhet kvarstar bade 
vad galler resultat- ocb balansrakningar i arsredovisningen for 2016. Det innebar ocksa att 
kommunen inte har tillrackligt underlag for budget 2017 ocb framat. Vi kan inte bedoma hur 
stor osakerheten ar i kronor raknat (10.8). 

• I anslutning till exploatering erhi'lller kommunen intakter fran markforsaljningar. Dessa intakter 
ska nar det galler rena markforsaljningar redovisas som intakt i sin helhet vid koparens tilltrade 
av marken. I de fall intakterna avser gatukostnadsersattning eller exploateringsavgifter ska in
takterna periodiseras over samma tid som de anlaggningar dear avsedda att bekosta (10.8). 

• En uppskrivning med 3 miljarder kr av vardet pa kommunens materiella anlaggningstillgangar 
skedde i bo1jan pa 90-talet. Av uppskrivningen aterstar 220 mkr som varde i balansrakningen 
efter bokslutet for 2016. I bokslutet for 2016 har 41 mkr bokats bo1t mot eget kapital da belop
pet inte kmmat harledas till nagon specifik tillgang. Resterande del av uppskrivningen har bo
kats bort under 2017. Vi anser detta forfarande korrekt (10.9). 

• Vi bedomer kommunens principer for indelning av materiella anlaggningstillgangar i kompo
nenter och avskrivningstider for dessa komponenter som rimliga. Nar det gall er gator och vagar 
rekommenderar RKR att gatukroppen betraktas som en komponent som inte slits och darfor 
inte sjunker i varde, till skillnad fran ytskikten. Beroende pa om gatukroppen skrivs av eller 
inte far det stor betydelse for kommunens framtida kostnader for avskrivningar (10.5 .1.1 ). 

• Vi foreslar att dokumentet Principer for komponentavskrivning kompletteras med riktlinjer ro
rande fordelning av anskaffningsvarde for gata/vag pa olika komponenter (10.5.1.1 ). 

• Kommunen tillampar komponentmetoden i huvudsak for nya anlaggningar. Vi anser att kom
ponentmetoden ska anvandas aven pa de anlaggningar som hOr till iildre exploateringsprojekt 
som nu ar under utredning (10.5.2). 
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• Anlaggningsredovisningen i kommunen ar fran ocb med 2016 centraliserad. Det torde innebara 
att redovisningen blir mer enbetlig an tidigare ocb av hogre kvalitet (10.1). 

Vara rekommendationer: 

• Sakerstall att utredningen av gamla projekt fardigstalls i na1tid sa att samtliga avslutade 
projekt stangts i redovisningen till delarsrapporten per 2017-08-31. 

• For att underlatta stangningen av gamla projekt, anvand en rimlig ambitionsniva som san
nolikt maste innefatta vissa forenklingar ocb antaganden. For de utgifter dar en direkt kopp
ling inte kan sparas till uppford anlaggning, t ex gata ell er vag, bor utgangspunkten vara att 
utgiften ska kostnadsforas. 

• For omraden dar tydliga etapper kan urskiljas bar vmje etapp ses som ett delprojekt som 
ska avslutas nar det fiirdigstallts aven om inte samtliga delprojekt i omradet avslutats. 

• Markforsaljningar ska redovisas som intakt vid tilltrade medan gatukostnadsersattningar 
ocb exploateringsavgifter ska periodiseras mot avskrivningarna pa de anlaggningar de ar 
avsedda att bekosta. De intakter som periodiseras maste vara kopplade till specifika an
Iaggningar. 

• Hanteringen av komponenten gatukropp bor analyseras noggrant. Det finns i kommunvarl
den olika asikter om hur gatukroppen ska hanteras i redovisningen. Undergar den en var
deminskning och hur ska den i sa fall skrivas av? Kan det finnas ska! att skilja pa huvudgata 
och lokalgata? 

• Dokumentet Principer for komponentavskrivning bor kompletteras med riktlinjer rorande 
fordelning av anskaffningsvarde for gata/vag pa olika komponenter. 

• Komponentmetoden bor anvandas aven pa de anlaggningar som bor till aldre exploate
ringsprojekt som nu ar under utredning. 

2. Bakgrund 
Uppsala kommun ager materiella anlaggningstillgangar med ett i arsredovisningen for 2015 bokfort 
varde pa 4,7 miljarder kr. Exploateringsfastigbeter redovisas som omsattningstillgang ocb bar i 
arsredovisningen for 2015 bokforts till ett negativt varde, minus 0,6 miljarder kr. 

Stora brister bar forelegat i kommunens exploateringsredovisning. Ett arbete for att atgarda bris
terna har pab61jats men stora brister kvarstar. Bland annat finns fo1tfarande projekt oppna i bokfo
ringen som pabo1jats for 20-30 ar sedan. 

Revisorerna bar bedomt att det finns en hOg risk for felaktigheter i anlaggningsredovisningen, med 
stor paverkan pa resultat- ocb balansrakningar. 
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3. Syfte 
Syftet med projektet har varit att granska kvaliteten i kommunens anliiggningsredovisning som 
underlag for bedomning av om anlaggningsredovisningen ar korrekt och fullstandig. 

Fragor som avsetts att beroras: 

• Ar kommunens regler rorande aktivering och avskrivning av anliiggningstillgangar rimliga? 

• Tillampas reglerna och tillampas de en11etligt? 

• Ar kommunens regelverk rorande komponentavskrivning rimligt? 

• Hur ar statusen for tillampningen av komponentavskrivning? Hur har aldre anlaggningar be
handlats och vilka ar konsekvenserna? 

• Ar kommunens regelverk rorande vardering och redovisning av exploateringsprojekt rimligt? 

• Tillampas regelverket rorande exploateringsprojekt och tillampas det enhetligt? 

• Analys av innehiillet i anlaggningsregistret. Hur ofta inventeras tillgangarna? Ar objekten i an
laggningsregistret identifierbara och mojliga att inventera? Hur ofta sker egna genomgangar av 
styrelsers och namnders f6rvaltningar att anliiggningsregistret ar aktuellt och uppdaterat? 

• Analys av innehiillet i redovisningen av exploateringsprojekt. Hur gamla ar projekten? Ar bok
f6rda varden uppdelade pa objekt? Vilka regler tillampas for aktivering som anlaggningstill
gang i exploateringsprojekt som pagar under flera ar och som bestar av olika delprojekt? 

4. A vgransning 
Granskningen har avsett de rutiner och reg I er som till am pas for rakenskapsaret 2016 in om Uppsala 
kommun. 

5. Revisionskriterier 
Vi har bedomt om de rutiner och redovisningsprinciper rorande anlaggningsredovisning som till
liimpas av Uppsala kommun uppfyller: 

• Lagen om Kommunal Redovisning 

• RKRs rekommendationer och RKRs andra uttalanden 

• Interna regelverk 

6. Metod 
Granskningen har genomf6rts genom: 

Uppsala Kommun granskningsrapp anlaggningsredovisningen 2016 sign.docx 
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Coopera
tive ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

3 



Uppsala ko1111111111 

Granskning av anldggningsredovisningen 
2017-04-05 

• Dokumentstudier av relevanta dokument, framfor allt regelverk rorande anlaggningsredovis
ning inklusive regler rorande aktivering och avskrivning 

• Intervjuer med ekonomer med ansvar for anlaggningsredovisning 

• Analys av innehallet i anlaggningsregistret i Agresso med stickprovsvis uppfoljning av objekt 
i registret 

• Analys av konton for korttidsinventarier och inventarier av mindre varde i resultatrakningen 

• Analys av konton for utrangeringar 

• Analys av storre anskaffningar och aktiveringar under aret 

• Analys av aldre objekt i anli:iggningsregistret 

7. Projektorganisation 
Granskningen har utfo1is av ett team med Bo Adel som ansvarig. Bo ar auktoriserad revisor och 
kundansvarig for KPMGs bitrade till Uppsala kommuns revisorer. 

8. Oberoende och integritet 
Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendation nr 2 provat vart oberoende. Vi har inte funnit nagra 
omstandigheter som tyder pa att va1t oberoende och integritet kan ifragasattas. 

9. Kvalitetssakring 
Kvalitetssakring av granskningen och revisionsrapporten har skett i enlighet med KPMGs gallande 
rutiner. 

10. Resultatet av granskningen 

10.1 Ansvaret fOr anHiggningsredovisningen 

Fran och med 1 oktober 2016 ar redovisningen kring anliiggningstillgangar centraliserad till redo
visningsenheten. Syftet ar att f6rbattra kvaliteten pa redovisningen. Av enhetens personal ansvarar 
tre personer for anlaggningsredovisningen med planerad forstarkning med ytterligare en person. 

Detar redovisningsenheten som f61fogar over upplagg i Agresso och anlaggningsregistret. 

Tidigare har vaije styrelse och namnd ansvarat for dokumentationen av sina anlaggningstillgangar. 
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Redovisningsregler anHiggningstillgangar 

Redovisningen av materiella anlaggningstillgangar regleras i Lag om Kommunal Redovisning, 
KRL, 6 kapitlet; 

Av 1 § framgar att anlaggningstillgang ar till gang som ar avsedd fi:ir stadigvarande bruk 
eller innehav. 

Av 3§ framgar att anlaggningstillgangar ska tas upp till belopp motsvarande utgifterna fi:ir 
tillgiingens fi:irvarv eller tillverkning. 

o Utgifter som ar direkt hanfi:irliga till fi:irvarvet ska raknas in fi:ir fi:irvarvad tillgang. 

o Skalig andel av indirekta tillverkningskostnader ska inraknas i anskaffningsvardet 
fi:ir tillverkad tillgang. 

o Ranta pa kapital som liinats fi:ir att finansiera tillverkningen av en tillgang far rak
nas in. 

o Utgifter fi:ir vardehi:ijande fi:irbattringar far raknas in. 

Av 4§ framgar att anliiggningstillgiingar med begransad ekonomisk livslangd ska skrivas 
av systematiskt over livslangden. 

Enligt 5§ ska en anlaggningstillgangs varde skrivas ned om den minskat i varde och varde
nedgangen kan antas vara bestaende. 

Materiella anliiggningstillgangar far inte skrivas upp i en kommun, daremot i kommunagda bolag. 
I den man sii sker i av kommunen agt bolag ska sadan uppskrivning elimineras i den sammanstallda 
redovisningen fi:ir kommunen med dess agda bolag. 

Radet for Kommunal Redovisning, RKR, bar gett ut rekommendationen 11.4 Materiella anliigg
ningstillgangar. 

For leasade tillgiingar galler RKRs rekommendation 13 .2 Redovisning av hyres-/leasingavtal. 

Internt regelverk 

Foljande styrdokument beror anliiggningsredovisningen: 

- Materiella anlaggningstillgangar ekonomihandbok: En generell vagledning utifriin den 
kommunala redovisningslagen 6 kap. Den finns pa hemsidan. 

- Samordnad anlaggningsredovisning: En instruktion kring hur direktinvesteringar och 
investeringsprojekt laggs upp i Agresso av redovisningsenheten via specifik blankett. 
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- Attestreglemente for Uppsala kommuns namnder (beslutat av kommunfullmaktige 2016-10-03): 
Har framgar att samtliga fakturor overstigande 200 tkr granskas i ett extra steg, viket bland annat 
innebar en extra granskning av huruvida den ekonomiska handelsen utgor en driftskostnad eller en 
investering. 

- Inventeringsinstruktion (2015-12-07): Har framgar att anlaggningsregistret ska innehalla 
uppgifter som gor det mojligt att identifiera tillgangen. Inventarier ska arligen inventeras. 
Resultatenheterna eller motsvarande ska skicka attesterade inventeringsrappo1ier till 
redovisningsenhetens anlaggningsfunktion. Underlag till utrangerad/sald/stulen inventarie ska folja 
med. Inventeringsinstruktionen finns pa intranatet och galler samtliga namnder. 

- Komponenter: Principer for komponentavskrivning for gatu- och samhiillsbyggnadsnarnnden i 
Uppsala kommun. Det finns aven en mall som ska anvandas vid komponentindelning i byggnader 
(denna foljer SABO). Det ska papekas att kommunen valdigt sallan bygger i egen regi da stOrre 
delen av byggnadsbestandet bolagiserats. 

Aktiveringsgranser: Beloppsgransen for aktivering av direktinvestering ar 25 tkr och en livslangd 
pa minst 3 ar. 

Avskrivningstider: Avskrivningstiderna varierar med olika typer av tillgangar. For datorer och 
liknande sker avskrivning over 3 ar. Ovriga inventarier, maskiner och fordon skrivs av pa 5, I 0, 15 
eller 20 ar. 

For byggnader samt byggnads- och markinventarier sker avskrivning over 5-50 ar. For nya 
byggnader ska dock komponentavskrivning ske. 

Tillampning av regelverk 

Aktiveringar 

Vi har valt ut ett par investeringar i anlaggningsregistret per 31 augusti 2016 for kontroll att akti
veringar skett i enlighet med gallande regelverk och att tillfredsstallande underlag films for dessa 
aktiveringar. 

Foljande anlaggningar valdes ut for granskning genom sa kallad walk tlu·ough: 

A003536, Gator reinvestering belaggningar, Anskaffningsvarde 20 097 303 kr. 

Vi har tagit de! av underlag fran hela processen, dvs fran investeringsbeslut till upplagg av projekt, 
projektuppfoljning och beslut om aktivering saint upplagg av avskrivningstid och komponentindel
ning. 

A003549, Maskiner i maskinrum, Anskaffningsvarde 5 410 881 kr. 

Vi har tagit de! av transaktionslista over aktiveringar och stickprovsvis granskat fakturor. 

Uppsala Korn mun granskningsrapp anlaggningsredovisningen 2016 sign.do ex 
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Coopera
tive ('KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

6 



Uppsala ko1111111111 
Granskning av anlaggningsredovisningen 

2017-04-05 

Genom intervjuer har vi fatt foljande beskrivning av processen for aktivering av projekt: 

I totalbudgeten for ett ar beslutas om vilka projekt som ska drivas. For vaije projekt finns en budget. 

Projektekonom lagger upp projektnummer och kopplar ansvarig projektledare till detta projekt
nummer. 

Projektledaren erhaller fakturor for de projekt denne iir ansvarig for. Projektledai·en konterar och 
anger korrekt projektnummer pa bokningen. Sedan sker attest enligt beloppstrappa. StOrre belopp 
attesteras av enhetschef. 

Yid vaije delarsbokslut, dvs per 20 april och 31 augusti har projektledaren och projektekonomen 
ett mote diir utfall foljs upp mot budget och prognos for fiirdigstallande. Da indikationer finns for 
ove1iriidelse signaleras till enhetschef. I budget finns utrymme for viss fordelning av eventuellt 
tillkommande utgifter som beslutas av enhetschef. 

Infor bokslut har projektledaren och projektekonomen mote och beslutar om eventuell aktivering, 
enhetschef deltar. Protokollet fran detta mote fastslas av projektledaren i dokumenthanteraren 
"Doke" varpa det anses vara attesterat. Detta protokoll iir sedan underlag for aktiveringen av an
liiggningen. 

Komponentindelning gars i ett inledande skede i projektkalkylen. Eventuellajusteringar fran denna 
tas vis slutmotet. 

A003536, Gator reinvestering beliiggningar, Anskaffningsviirde 20 097 303 kr. 

Vi har inhiimtat budget for 2016 diir 23 mkr budgeterats. Budgeten innehaller iiven kalkyl med 
komponentindelning. Denna foljer instruktioner. 

A003549, Maskiner i maskinrum, Anskaffningsviirde 5 410 881 kr. 

Detta iir uttryckts som ett "stiidjobb" och har inte foljt de sedvanliga aktiveringsprocesserna. Det 
rorde sig om ett akutjobb pa grund av vattenskada i befintligt maskineri. 

Slutsats: 

Granskade anliiggningar bar foljt uppsatta rutiner. I slutet av 2016 info rd es nya rutiner med en 
centraliserad process for anliiggningsredovisning i avsikt att ytterligare siikerstiilla riktigheten i an
liiggningsredovisningen. 
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Enligt kommunens interna regelverk ska inkop av materiella anliiggningstillgangar pa belopp over 
25 000 kr och med en Jivsliingd pa minst tre ar aktiveras. Vi har genomfort en stickprovsgranskning 
av utvalda kostnadskonton for att kontrollera om reglerna foljs. 

Foljande konton har valts ut for granskning: 

6151 mindre reparationer och underhall av fastigheter 

61709 ovriga husbyggnadsarbeten 

6460 hobbymaterial och forbrukningsmaterial 

6490 ovriga forbrukningsinventarier och forbrukningsmaterial 

6600 reparation och underhall av maskiner och inventarier 

61720 byggkonsulter 

Endast belopp overstigande 25 tkr har tagits med i underlaget. Granskningen visade inte att nagot 
inkop som borde ha aktiverats hade kostnadsfo1is. 

Slutsats: 

Var granskning har inte visat nagra avvikelser fran regelverket for aktivering. 

Tillgangar med komponentindelning 

Intenlt regelverk 

10.5.1.1 Infrastrnktur 

Det interna regelverket utgar ifran en enhetlig komponentindelning och avskrivning for samma 
kategorier av tillgangar samtidigt som skillnad gors mellan olika typer av tillgangar inom samma 
kategorier. Gator delas in i tre olika typer utifran hur trafikerad gatan iir. Gang- och cykelbanor 
delas in i tva typer. A vsk:rivning sker pa beliiggningsytan over som minst 10 ar, som mest over 30 
ar. Gatukroppar ska oavsett typ av gata sk:rivas av pa 70 ar. Belysning, broar, lekutrustning och 
trafiksignaler sk:rivs av pa 10-30 ar. 

Vi har ingenting att erima varken mot indelningen i kategorier och typer eller avskrivningstider, 
med ett undantag. Vi konstaterar att Radet for Kommunal Redovisning, RKR, uttryckt att gatu
k:roppar typiskt sett inte undergar nagon viirdeminskning och att de diirfor inte ska vara foremal for 
avskrivning. RKR iir det normgivande organet och har representanter bland annat fran SKL. Det 
har mycket stor betydelse for kommunens framtida arliga kostnader for avskrivning huruvida ga
tukroppen skrivs av eller inte. 
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Granskning av anlaggningsredovisningen 
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Vi stiiller oss lite undrande till hur uppdelning kommer att ske av anskaffningsvarde for gata eller 
vag eller liknande pa ytskikt respektive gatukropp m m och foresliir att dokumentet Principer for 
komponentavskrivning kompletteras med riktlinjer for sadan uppdelning. 

10.5.1.2 Byggnader 

10.5.2 

10.6 

10.7 

10.8 

10.8.1 

Kommunen har framtagit en model! for fordelning pa komponenter och berakning av kvarvarande 
livslangd pa byggnader. Enligt modellen ska byggnad delas in i 6-7 komponenter dar stommen 
utgor den vardemassigt stOrsta komponenten och har den langsta avskrivningstiden. Vi bedomer 
komponentindelning och avskrivningstider som rimliga. 

Tillampning av regelverk 

Komponentindelningen som grund for avskrivning tillampas pa nya investeringar. 

Vi anser att komponentmetoden ska anvandas aven pa de anlaggningar som hOr till aldre exploate
ringsprojekt som nu ar under utredning. 

lnventeringar 

Enligt dokumentet Materiella anlaggningstillgangar och exploateringsverksamhet som firms under 
rubriken Anlaggningsredovisning pa Insidan ska va1je namnd arligen inventera sina anlaggnings
tillgangar. Sarskild Inventeringsinstruktion finns framtagen och aven den tillganglig pa lnsidan. Av 
denna framgar att en inventeringsforrattare ska utses inom vaije forvaltning med anlaggningstill
gangar. Protokoll ska upprattas och skickas till redovisningsenhetens anlaggningsfunktion. Detal
jerade anvisningar ges i Inventeringsinstruktionen hur inventeringen ska ga till. 

Leasing 

Leasingavtal redovisas enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal. 

I arsredovisningen for 2015 redovisas 613 mkr som kostnad for operationell leasing medan redo
visat varde for finansiellt Jeasade tillgangar redovisas till 5 mkr, dvs av de hyreskontrakt kommunen 
tecknat har en mycket liten del klassats som finansiell leasing. 

Redovisning av exploateringsprojekt 

Redovisningsregler 

Redovisningsreglerna for anlaggningstillgangar framgar av Lagen om Kommunal Redovisning, 
KRL, kap 6 (se avsnitt 10.2). 

RKR har gett ut skriften Redovisning av kommunal markexploatering, en praktisk vagledning med 
exempel. 
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10.8.2 

10.8.3 

Uppsala kommun 
Granskning av anlaggningsredovisningen 

2017-04-05 

Av betydelse har ocksa RKRs rekommendation 18 Intakter fran avgifter, bidrag och forsaljningar. 

Redovisningen av exploateringsprojekt i Uppsala kommun 

Redovisningen av exploateringsprojekt har i Uppsala kommun under manga ar inte foljt lag och 
god redovisningssed . Projekt har inte avslutats i redovisningen och tillgangar som horde redovisas 
som materiella anlaggningstillgangar ar inte synliga i balansrakningen dar de ingar som del av pos
ten Exploateringsfastigheter med ett negativt saldo pa -561 mkr i arsredovisningen for 2015. 

I bokslutet for 2015 fanns 15 5 exploateringsprojekt oppna. I projekten fa1ms upparbetade inkomster 
pa 2,4 miljarder kr och upparbetade utgifter pa 1,8 miljarder kr. Manga av dessa projekt ar fiirdig
stallda i verkligheten men inte i redovisningen. 

Kommunen har under 2016 genomfo1t ett omfattande arbete for att utreda vilka projekt som ska 
stangas i redovisningen och hur det ska ske. I princip skulle 1,8 miljarder kr kunna utgora infra
struktur som gator och vagar, broar, rondeller, gang- och cykelbanor mm. Dessa tillgangar borde 
nar de fiirdigstallts ha redovisats som materiella anlaggningstillgangar och blivit foremal for arliga 
avskrivningar. Med de procentsatser som enligt kommunen ska tillampas for avskrivning av detma 
typ av tillgangar skulle det kmma rora sig om arliga avskrivningar pa 50-100 mkr som inte bokforts. 

Det gar dock inte att i dagslaget bedoma hur mycket av de upparbetade utgifterna pa 1,8 miljarder 
kr som ska bokforas som tillgang. Detar rimligt att anta att en stor del av beloppet ska bokforas 
som kostnad direkt och som mots av intakter fran markforsaljning och darfor inte paverkar resul
tatet. 

Utredningen av dessa projekt av varierande alder ar tidskravande och har inte kunnat fiirdigstallas 
till arsredovisningen for 2016. Ett antal projekt har dock identifierats som redan avslutade och som 
stangts i bokslutet. I den omforing som gjorts finns anlaggningstillgangar och exploateringsutgifter 
pa ca 200 mkr. 

For aterstaende projekt fums en ambition att avsluta utredningen under 2017 och gora de ombok
ningar som foranleds av stangningar av projekt. I det arbetet ingar att rekonstruera de avskrivningar 
som borde ha gjo1ts under den period som forflutit sedan anlaggningarna i den fysiska verkligheten 
fiirdigstalldes och som for de aldsta projekten kan rora sig om 20-30 ar tillbaka i tiden. Dessa av
skrivningar utgor till stOrsta delen rattelse av tidigare ar i redovisningen och ska da bokforas mot 
eget kapital. 

Markforsaljningar 

I anslutning till exploatering erhaller kommunen intakter fran markforsaljningar. Dessa intakter ska 
nar det galler rena markforsaljningar redovisas som intakt i sin helhet vid koparens tilltrade av 
marken. I de fall intakterna avser gatukostnadsersattning eller exploateringsavgifter ska intakterna 
periodiseras over samma tid som de anlaggningar de ar avsedda att bekosta. 

Periodiseringen av intakter maste ske sa att vatje periodiserad post (kopekontrakt) ar kopplad till 
specifik anlaggning (gata, vag etc). 
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10.8.4 

10.9 

Uppsa/a ko1111111111 

Granskning av anldggningsredovisningen 
2017-04-05 

Effekter av rattelse 

Det ar idag inte mojligt att bedoma de totala effekterna av de rattelser som ska goras i redovis
ningen. 

Principerna for korrekt rattelse ar: 

Utgifter som ska aktiveras ska bokforas som anskaffningsvarde for gator och vagar m m 

De avskrivningar som genom aren horde ha gjorts pa de belopp som nu aktiveras ska re
konstrueras och bokforas mot eget kapital 

De utgifter som inte ska aktiveras ska kostnadsforas. I den man det ror sig om utgifter som 
borde ha kostnadsfo1is tidigare ar ska de nu bokforas mot eget kapital. 

De inkomster som avser markforsaljning ska bokforas som intakt. 

De inkomster som avser gatukostnadsersattning eller exploateringsavgifter eller motsva
rande ska periodiseras mot avskrivningarna pa de tillgangar dessa inkomster avser. I den 
man det ror sig om avskrivningar for tidigare ar ska rattelse ske mot eget kapital. 

Detar olyckligt att utredningen av exploateringsprojekt inte fardigstallts till bokslutet for 2016. Da 
kommunen sjalv inte anser sig ha tillrackligt underlag for omforingar kan tillrackliga slutsatser av 
de kommande omforingarna inte heller dras. Pa tillgangssidan kommer ett vasentligt belopp, san
nolikt mellan 0 och 1,8 miljarder, att bokas som anskaffningsvarde for infrastruktur som ska bli 
fOremal for arliga avskrivningar och darmed framtida arliga kostnader. Pa skuldsidan ska ett va
sentligt belopp, sannolikt mellan 0 och 2,4 miljarder, bokforas som intakter. Delar av det beloppet 
avser markforsaljningar tillbaka i tiden som ska bokforas direkt mot eget kapital. Andra delar kan 
avse ersattningar for exploatering och gatukostnader och ska periodiseras mot avskrivningar pa 
infrastruktur. Det gar darmed inte att faststalla hur resultat- och balansrakningar i bokslutet for 2016 
skulle ha sett ut vid korrekt redovisning. Det gar heller inte att ha en uppfattning om kommunens 
soliditet i bokslutet for 2016. Detta tal ar bland annat kopplat till totala tillgangar och den korrekta 
totalen foms inte sa Jange utredningen inte fardigstallts. 

Kommunen har gj01i bedomningen att utgifter pa minst 1.350 mkr ska aktiveras som materiella 
anlaggningstillgangar. Beloppet har darfor bokforts som pagaende nyanlaggning i arsredovisningen 
for 2016. Motsvarande belopp har bokforts som skuld i form av forutbetald markforsaljning. 

Vidare ar paverkan pa kommunens framtida resultat inte klarlagd. Det innebar att kommunen inte 
har tillrackliga underlag for budgeten avseende 201 7 och kommande ar. 

Uppskrivning 

Uppsala kommun gjorde i bo1jan av 90-talet uppskrivningar av vardet pa materiella anlaggnings
tillgangar med 3 miljarder kr. Ar 1994 fordelades vardet ut pa enskilda an!aggningstillgangar och 
avskrivningar enligt plan pabo1jades pa uppskrivna belopp. 
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Uppsa/a ko111111u11 
Granskning av anliiggningsredovisningen 

2017-04-05 

Yid denna tidpunkt fanns inte den kommunala redovisningslagen, KRL. Den lagen bO!jade tillam
pas 1998. Innan <less fanns regler i Kommunallagen, KL, angaende redovisning. Dessa regler var 
kortfattade och gav ingen ledning kring t ex redovisningen av materiella anlaggningstillgangar. Det 
fanns inte heller nagot normerande organ som RKR. Enligt KRL ska anskaffningsvardet galla och 
uppskrivningar ar inte tillatna. Detar inte idag mojligt att utreda de exakta och fullstandiga motiven 
till den uppskrivning som gjordes i Uppsala kommun i bo1jan av 90-talet. En fOrklaring skulle ha 
kunnat vara att uppskrivningen helt eller delvis var en korrigering av tidigare felaktig redovisning, 
t ex att infrastruktur som tidigare kostnadsf01is borde ha aktiverats. Benamning av uppskrivna pos
ter som belysning, broar, gangbanor, huvudgator grusoverbyggnad, lokalgator grusoverbyggnad 
etc skulle kunna tyda pa det dock att dessa poster kan vara efterkonstruktioner 1994. Huruvida sa 
var fall et kan inte faststallas idag. 

Kommunen bolagiserade en hel del av fastighetsbestandet fOr ca tre ar sedan. Av kommunen agda 
fastigheter fardes da over till kommunagda bolag. Bokforda varden pa de fastigheter som fardes 
over bokades b01i i kommunen. Det innebar att en stor del av kvarvarande uppskrivningar bokades 
bo1i. 

I bokslutet far 2016 kvarstar uppskrivna varden pa 755 mkr. Pa dessa uppskrivningar har avskriv
ningar sedan 1994 gjorts med 535 mkr och kvarvarande bokf01i varde uppgar till 220 mkr. Av
skrivningen fOr 2016 uppgar till 23 mkr som alltsa paverkar resultat fOr 2016. 

I bokslutet fOr 2016 har vi dare en post om ca 41 mkr bokats b01i. Posten avser ett delbelopp av 
uppskrivningen och skulle ha varit avskriven pa 12 ar men har fOrblivit oavskriven. Dokumentation 
saknas over posten och kommunen har darfOr bokat bort den mot eget kapital, i enlighet med vad 
som galler far rattelse av tidigare ars fel. 

Under 2017 har kvarvarande bokf01i varde pa uppskrivningen bokats b01i. Vi anser att den b01i
bokningen ar en korrekt atgard. 

KPMG, dag som ovan 

Bo Adel 
Auktoriserad revisor 
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