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1 Sammanfattning

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hylte kommuns
revisorer granskat gränsdragning drift/investering.

Granskningen visar att rutinerna synes fungera tämligen bra. Ett fåtal felaktigheter har
konstateras och en del poster ser vi som angelägna att diskutera vidare kring. Principer för
vad som klassificeras som drift alternativt investering bör klargöras närmare.

2 Inledning

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hylte kommuns
revisorer granskat gränsdragning drift/investering.

2.1 Bakgrund och revisionsfråga

För att få en rättvisande redovisning är det av stor vikt att klassificering anläggnings-
/omsättningstillgång är korrekt. I Kommunal redovisningslag (KRL) 6:1 anges med
anläggningstillgång (investering) förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk
eller innehav. Med omsättningstillgång (drift) förstås annan tillgång. I förarbeten till KRL
anges att avsikten med innehavet är styrande för klassificeringen huruvida det är
anläggnings- eller omsättningstillgång. En anläggningstillgång har i allmänhet en
nyttjandeperiod överstigande tre år och skall inte vara av ringa värde. Begreppet ”ringa
värde” har enligt praxis ansetts utgöras av en anskaffningskostnad som understiger 1/3 – 1
basbelopp exklusive moms. Lokala förutsättningar i respektive kommun avgör var i
intervallet man lägger sig. Hylte kommun har en gräns om 12 tkr. För en anläggning anges
en nyttjandetid om minst fem år och för inventarier tre år. För att bokföras som investering
krävs vidare att projektkod används.

Revisionsfrågan är huruvida nämnderna/styrelsen följer ovanstående gränsdragning eller
ej.

2.2 Metod

Genom utdrag från driftredovisningen har kontroll gjorts huruvida konto, avsett för
förbrukningsmaterial (641), även innehåller inköp vilka borde ha klassificerats som
investeringar. En beloppsgräns har satts på fakturor överstigande 12 tkr.
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Utdrag ur driftredovisningen har även gjorts för konto avsett för inköp av
anläggningstillgångar och för vilka projektkod saknas. En genomgång har gjorts avseende
fakturor med belopp överstigande 12 tkr.

En genomgång har också gjorts avseende investeringsredovisningen i syfte att säkerställa
att inte mindre belopp blir föremål för aktivering. Kontroll har gjorts avseende fakturor
med ett belopp understigande 12 tkr.

Utdragen har gjorts med hjälp av personal från ekonomiavdelningen. Granskningen avser
tiden 1 januari till 31 augusti 2008.

3 Granskningsresultat

3.1 Kontroll av driftredovisningen

Genomgången visar flera större inköp överstigande 12 tkr, bl a avseende datorer inklusive
tillbehör. En dator kostar cirka 7 tkr och skall således belasta driften, men då det görs
inköp av t ex sex datorer samtidigt (44,4 tkr) och 12 datorer (67,4 tkr) kan det diskuteras
huruvida det är en investering eller ej.

Vi har även noterat att två stycken scanner á 35 tkr inköpts. Vidare har en konstgräsplog
(inklusive utfrakt) inköpts för 30 tkr och en bottensug för 21,9 tkr. Dessa poster uppfyller
kriterierna för att klassificeras som anläggningstillgångar och skall därför aktiveras.

3.2 Kontroll av investeringsredovisningen

Genomgången visar att några mindre fakturor blivit föremål för aktivering. I en del fall
handlar det om kompletteringar och är då korrekt redovisade som investeringsutgifter. Vi
har dock även uppmärksammat några fakturor som vi är frågande till. Inom barn- och
utbildningsförvaltningens område märks t ex: fyra barnstolar á 0,8 tkr, fyra pallar á 0,5 tkr,
tre bokhyllor á 1 tkr, tio gardiner á 1 tkr. Vi vill särskilt lyfta fram dessa exempel då vi
bland driftskostnaderna observerat inköp till nystartad förskola där bl a bokhylla inköpts.
Bland det som aktiverats har vi även noterat datorer och därtill hörande utrustning till ett
värde understigande 12 tkr.
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4 Revisionell bedömning

Granskningen har visat på några felaktigheter i klassificering, men överlag uppfattar vi att
rutinerna synes fungera tämligen bra. Vi rekommenderar dock att en genomgång görs av
de exempel vi tagit fram (kopior överlämnade till ekonomiavdelningen). Vi ser det som
angeläget att det sker en likriktighet när det t ex gäller dator- och möbelinköp. Principer
för vad som klassificeras som drift alternativt investering bör klargöras närmare.


