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Revisionsrapport: Granskning av årsredovisningen  
 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har KPMG granskat kommunen 
årsredovisning för räkenskapsåret 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. 
 
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 för området förutom avseende: 
- 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. 
 
Vi har, utöver vad som nämns ovan 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. 
 
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. Balanskravet bedöms uppfyllt.  
 
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. Vår sammanfattande bedömning är att resultatet är förenligt med de finansiella målen 
och helt förenligt med två av verksamhetsmålområden och delvis förenligt med ett 
verksamhetsmålområde.  
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Vi beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 oktober 2022 och 
för kännedom till kommunfullmäktige. Yttrandet ska även skickas för kännedom till 
pekka.poljo@huddinge.se.  
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