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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 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 i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat

Kommunens resultat för året uppgår till 539,5 mnkr, vilket är 79,9 mnkr högre än samma period förra året och 369,9 mnkr högre än budget. 

Avvikelsen mot föregående år beror främst på att skatteintäkterna har ökat. 

Balanskrav

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL och överskottet för året uppgår till 539,5 mnkr. Vid avstämning av balanskravet 

avgår realisationsvinster om -1,6 mnkr och tillkommer orealiserade förluster i värdepapper om 0,9 mnkr, varvid balanskravsresultatet uppgår till 

538,9 mnkr och bedöms vara uppfyllt. En reservering till RUR (resultatutjämningsreserv) görs med 30,6 mnkr varvid reserven totalt uppgår till 

674 mnkr. 

Sammanfattning
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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 god 

ekonomisk hushållning.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

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. 

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är helt förenligt med verksamhetsmålområdena ”God ekonomi och 

effektiv verksamhet” och ”En kommun där människor trivs och växer” och delvis förenligt med verksamhetsmålområdet ”Naturkommun som tar 

klimatansvar”.

2022-04-08

Susann Eriksson 

Susann Eriksson Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Sammanfattning
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Inledning
Vi har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

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

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

➢ Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.

➢ Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

➢ Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (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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Inledning - fortsättning
1.3 Metod 

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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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 

fastställd normering 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.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 56-79 har endast granskats utifrån om

informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att

informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga

sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



2 Resultat av 
granskningen
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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. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 

betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen
2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under Not 1 kommunens redovisningsprinciper och att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.

Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller redovisningen av finansiell leasing RKR R5. Resultateffekten 

är okänd. 

Från 2020 har kommunen anpassat redovisningen enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelse. Resultatet 2020 blev således

ca 40 mnkr för lågt och har korrigerats i år.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot

RKRs gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, 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 8 kap 5§. 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 i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott för året uppgår till 

539,5 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om -1,6 mnkr, orealiserade förluster i värdepapper om +0,9 

mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 538,9 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 674 mnkr inklusive årets avsättning på 30,6 mnkr. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
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, 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 flerårsstrategin för åren 2021–2023 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås 

genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

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. 
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2.4.1 Finansiella mål

Kommunens bedömning är att de uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Vår bedömning är att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning

Finansiella mål Bedömning

Balans mellan intäkter och kostnader i kommunen

Mål: 2 %

Utfall: 6 %

I hög grad uppfyllt

Skuldsättning i kommunkoncernen

Mål: max 85 tkr per invånare

Utfall: 50 tkr per invånare

I hög grad uppfyllt

Självfinansiering av investeringar 

Mål: på femårssikt minst 100 % kommunen / 70 % koncernen

Utfall: 140 % kommunen / 101 % koncernen

I hög grad uppfyllt

Budgethållning för nämnder och bolag 

Mål: 0

Utfall: +57 mnkr kommunen / +287 mnkr koncernen

I hög grad uppfyllt
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2.4.2 Verksamhetsmål

Det finns tre målområden som på en övergripande nivå består av nio verksamhetsmål. Sammanfattningsvis är 44 % uppfyllda och 

resterande delvis uppfyllda. 

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

Baserat på vår granskning av återapporteringen på målen är vår bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är helt förenligt med 

verksamhetsmålområdena ”God ekonomi och effektiv verksamhet” och ”En kommun där människor trivs och växer” och delvis förenligt 

med verksamhetsmålområdet ”Naturkommun som tar klimatansvar”.

2. Resultat av granskningen- fortsättning

Målområde 
Bedömning

Kommunfullmäktigemål/verksamhetsmål Bedömning

God ekonomi och effektiv verksamhet 
- ekonomisk hållbarhet

I hög grad uppfyllt Skattemedel används effektivt I mycket hög grad uppfyllt

Huddinge kommun är en attraktiv 
arbetsgivare

Delvis uppfyllt

En kommun där människor trivs och 
växer - social hållbarhet

I hög grad uppfyllt Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger 
grunden för framtiden

I mycket hög grad uppfyllt

Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt Delvis uppfyllt

Huddinges verksamheter präglas av kvalitet 
och valfrihet

I hög grad uppfyllt

Arbete och företagsamhet lägger grunden för 
en framgångsrik kommun

I mycket hög grad uppfyllt

Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande Delvis uppfyllt

Naturkommun som tar klimatansvar -
ekologisk hållbarhet

Delvis uppfyllt Minska klimatpåverkan Delvis uppfyllt

Utveckla den cirkulära ekonomin Delvis uppfyllt
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 539,5 mnkr (exklusive exploateringsverksamhet och reavinster 402,4 mnkr), vilket är 369,9 mnkr bättre

än det budgeterade resultatet på 169,9 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgår till 704,6 mnkr (föregående år 613,3 mnkr). 

Resultatförbättringen är främst hänförlig till kommunen och energibolagen. 

Resultatet för år 2020 är justerat (+39,8 mnkr) med anledning av anpassning avseende infrastrukturella bidrag i enlighet  med

RKR. 

Under året har kommunen erhållit ett garage i gåva som värderats till byggherrens kostnad i enlighet med god redovisningssed 

(126 mnkr). Inköp av skoldatorer har kostnadsförts i enlighet med redovisningsprinciperna. 

Mnkr Kommunen Kommunkoncern

Budget Prognos Utfall Korrigerad Utfall Korrigerad

2021 2021 2021–12 2020–12 2021–12 2020–12

Verksamhetens intäkter 1 186,8 1 241,1 1 463,0 1 452,9 3 143,9 2 962,7

Verksamhetens kostnader -7 409,5 -7 262,1 -7 521,1 -7 292,5 -8 482,0 -8 136,1

Avskrivningar -195,1 -175,5 -182,5 -176,3 -590,2 -580,5

Verksamhetens nettokostnad -6 417,8 -6 196,5 -6 240,6 -6 015,8 -5 928,2 -5 753,9

Skatteintäkter 5 407,7 5 268,7 5 599,6 5 249,6 5 599,6 5 249,6

Generella statsbidrag och utjämning 1 143,1 1 185,1 1 140,0 1 184,4 1 140,0 1 184,4

Verksamhetens resultat 133,0 257,3 499,0 418,2 811,4 680,1

Finansiella intäkter 154,8 156,5 152,2 160,9 20,8 58,2

Finansiella kostnader -118,2 -148,8 -111,7 -119,5 -127,5 -125,0

Resultat efter finansiella poster 169,6 265,0 539,5 459,6 704,6 613,3

Extraordinära intäkter - - - - -

Extraordinära kostnader - - - - -

Årets resultat 169,6 265,0 539,5 459,6 704,6 613,3

Årets resultat ekonomiskt mål 

kommunen
129,6 240,0 402,4 435,2 - -
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna 

kapitalet. Under en femårsperiod har verksamhetens intäkter ökat med 2,6 % och kostnaderna har ökat med 2,8 %. Ökningen 

av intäkter avser främst tillfälliga bidrag kopplade till pandemin. Kostnadernas ökning är främst hänförliga till personal, hyror 

samt köp av huvudverksamhet. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella bidrag och finansnetto uppgår till 92 % 

(föregående år 93,5 %). Måttet visar hur stor del som använts i den löpande verksamheten. Andelen bör ligga mellan 97-98 %. 

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter uppgår till +56,7 mnkr och avser främst Klimat- och stadsmiljönämnden (-34,5 

mnkr), Grundskolenämnden (+27,3 mnkr) och Vård- och omsorgsnämnden +26,6 mnkr, 

➢ För Klimat- och stadsmiljönämnden beror underskottet i huvudsak ökade kostnader för trygghetsskapande och förebyggande 

åtgärder samt högre kapitaltjänstkostnader. 

➢ För Grundskolenämnden beror överskottet i huvudsak på intäkter för ej budgeterade statsbidrag och sjuklönekostnader. 

➢ För Vård- och omsorgsnämnden är överskottet i huvudsak hänförligt ökade volymer inom äldreomsorgen. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning

Anläggningstillgångar har ökat från föregående år och avser främst nyanskaffningar av publika fastigheter. Även långfristiga skulder har ökat 

jämfört med föregående år och avser upplåning hos kreditinstitut. 

Medfinansieringsbidraget har justerats utifrån gällande rekommendation och har medfört att det egna kapitalet har stärkts med 121 mnkr. 

Finansiella leasingavtal med en löptid med minst tre år redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen. Kommunen följer härmed inte 

RKR R5 redovisning av leasing för hyresavtal avseende fastigheter. Beloppet avseende leasing är dock inte känt för oss och vi kan därför inte  

bedöma om det är väsentligt. Kommunen kommer att gå vidare med denna fråga under 2022,

Soliditeten uppgår till 40 % i kommunen (föregående år 39 %) och kommunkoncernen till 42 % (föregående år 40 %). 

Vi har granskat balansräkningen och har utöver ovanstående iakttagelser inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Mnkr Kommunen Kommunkoncern

Korrigerad* Korrigerad*

TILLGÅNGAR 2021–12 2020–12 2021–12 2020–12

Anläggningstillgångar

Immateriella 

anläggningstillgångar
0,2 0,6 1,5 2,8

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 
3 397,0 3 088,4 14 481,1 13 827,5

Maskiner och inventarier 278,7 303,0 1 710,0 1 531,2

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, aktier 1 264,5 1 255,4 164,2 147,3

Långfristiga fordringar 8 623,3 8 322,6 610,4 627,8

Summa anläggningstillgångar 13 563,7 12 970,0 16 967,3 16 136,5

Bidrag till statlig infrastruktur 1 197,9 1 252,8 1 197,9 1 252,8

Omsättningstillgångar

Förråd med mera 53,8 57,2 147,9 166,4

Kortfristiga fordringar 683,6 545,0 872,4 887,7

Kassa och bank 254,9 - 383,5 254,3

Summa omsättningstillgångar 992,3 602,2 1 403,7 1 308,4

Summa tillgångar 15 753,9 14 825,0 19 568,9 18 698,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital 2021–12 2020–12 2021–12 2020–12

Årets resultat 539,5 459,6 704,6 613,3

Resultatutjämningsreserv 674,0 616,6 675,8 617,8

Övrigt eget kapital 5 103,4 4 701,2 6 855,1 6 238,6

Summa eget kapital 6 316,9 5 777,4 8 235,6 7 469,7

Avsättningar

Avsättningar till pensioner och liknande 

förpliktelser
1 007,8 893,7 1 103,0 990,2

Övriga avsättningar 1 367,8 1 390,5 2 053,5 2 076,4

Summa avsättningar 2 375,6 2 284,2 3 156,6 3 066,6

Skulder

Långfristiga skulder 4 279,0 3 764,6 5 154,3 4 676,5

Kortfristiga skulder 2 782,4 2 998,8 3 022,4 3 485,0

Summa skulder 7 061,3 6 763,4 8 176,7 8 161,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 15 753,9 14 825,0 19 568,9 18 698,0

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtagande       606,5 661,7 606,5 661,7

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 1 563,4 1 600,6 1 563,4 1 600,6

Leasingåtagande 13,1 15,7 270,7 293,5

Övriga ansvarsförbindelser 4,7 4,6 13,0 31,8
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 

ställning. 

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.

2.8 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 sist beslutade budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 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.

Huddinge kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 641,3 mnkr och årets utfall uppgår till 345,2 mnkr. Det är en

avvikelse på 296,1 mnkr.(46 %). Avvikelsen hänförs främst till Kommunstyrelsen och den uppgår till 149,9 mnkr. 

Budgetavvikelsen beror delvis på tidsförskjutningar i samhällsbyggnadsprojekt, ändrade förutsättningar gällande IT-

komponenter till följd av Covid-19 och att inga aktiveringar gjorts gör lokalförsörjning. 

Självfinansieringsgraden visar på investeringar i förhållande till resultat och avskrivningar och uppgår till 140 % sett ur ett 

femårsperspektiv. Målet är att inte understiga 100 %. 

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 

investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Sammanställda räkenskaper

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 primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 

årsredovisningens koncernstruktur:

➢ Huge Bostäder AB, 100%

➢ Huddinge Samhällsfastigheter AB, 100%

➢ Södertörns energi AB, 50% med dotterbolag

➢ SRV återvinning AB, 31,5%

➢ Södertörns brandförsvarsförbund, 18,97%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Skillnader i redovisningsprinciper mellan kommunen och dotterbolagen har uppmärksammats och justerats i den sammanställda 

redovisningen.

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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