
Till Fullmäktige i Falköpings kommun 
Org nr: 212000-1744  

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder samt, genom utsedda lekmannarevisorer, den verksamheten 
som bedrivits i kommunens bolag.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Vid vår granskning av årsbokslutet har vi särskilt iakttagit att målet för god ekonomisk 
hushållning bedömts som uppnått baserat på att kommunfullmäktiges finansiella mål 
nås över tid, (10 år). Vi hänvisar vidare till genomförd granskning av årsbokslut 2019 
som biläggs revisionsberättelsen.   

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Falköpings kommun har i stort 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelse och nämnders interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Falköpings 
kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska årsredovis-
ningen 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 för området. 

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 42,5 mnkr, vilket är
24,0 mnkr bättre än förra året och 23,3 mnkr bättre än budget. 

En del av plusresultatet utgörs dock av realisationsvinster och 
orealiserade vinster i värdepapper, vilket leder till att balans-
kravsresultatet blir 31,8 mnkr. I resultatet ingår även vinster om 
21,9 mnkr som avser försäljning av omsättningstillgångar, vilka 
inte justeras för i balanskravsutredningen.

Vår bedömning är därför att kommunen klarat balanskravet för 
året

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

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet som 
fastställts av fullmäktige har uppnåtts både för år 2019 och över tid.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmässiga målen.

Jönköping 2020-04-14

Jerker Stenqvist

Auktoriserad revisor/
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att 
granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning.

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

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.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande 
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

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

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige. Revisorernas 
skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev
Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört 
en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller 
väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att bedöma om: 

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut 

 Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
Kommunfullmäktige beslutat. 
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett 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

 Resultaträkningen

 Balansräkningen

 Kassaflödesanalysen

 Noter

 Drift- och investeringsredovisning

 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel 
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och i vår 
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunens kostnader och intäkter.

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

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 
2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur 
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i 
årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltnings-
berättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi 
granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensions-
åtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit 
från pensionsadministratören. Vi har i vår granskning inte gjort 
någon aktuariell granskning.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Kommunfullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och 
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive 
årsredovisningen

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 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

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med 
tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till 
årsredovisningen. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och 
utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i 
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av 
årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige 
är fullgjorda. 

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla 

 förvaltningsberättelse

 resultaträkning 

 balansräkning

 kassaflödesanalys

 noter

 driftredovisning

 investeringsredovisning

 sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning (LKBR 
11:2)

 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

 Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
(LKBR 11:7)

 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

 Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

 Privata utförare (LKBR 11:13)

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av
sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5). 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det 
tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i
årsredoviningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare star det 
att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning
till resutlat-, balansräkning och kassaflödesanalys. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker: 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Den kommunala koncernen 

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

 Händelser av väsentlig betydelse

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 Balanskravsresultat

 Väsentliga personalförhållanden 

 Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och 
underrubriker kan läggas till. 

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i 
rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen 
och kommunen. Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande 
koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och 
andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Vi har granskat om: 

 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 
kassaflödesanalys. 

 Förvaltningsberättelsen följer LKBR

 Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

 Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den 
kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits 
i RKR R15. 

Kommentar

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi 
har inte granskat nämndvis redovisning. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i 
huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15 
Förvaltningsberättelse.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar bland 
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från 
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

I årsredovisningen anges i not 1 Redovisningsprinciper att 
kommunen följer LKBR och tillämpar RKR:s rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig 
avstämning av kommunens årsredovisning mot Rådet för 
kommunal redovisning gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i 
huvudsak efterlever RKRs rekommendationer med undantag 
enligt följande:

• I RKR R4 står det att ”förväntas skillnaden i förbrukningen av 
en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive kom-
ponent ska skrivas av separat.” I samband med införandet av 
s.k. komponentavskrivning så har kommunen börjat att tillämpa 
detta på nya anskaffningar som har skett fr.o.m. år 2017 och 
framåt, men dock inte gått tillbaka och gjort samma uppdelning 
på alla gamla anläggningstillgångar som har anskaffats innan 
år 2017. Denna hantering skriver även kommunen om i 
redovisningsprinciperna i kommunens årsredovisning.

Om kommunen inte ska göra en uppdelning i komponenter 
även på de äldre tillgångarna så bör en utredning göras kring 
vilken resultatpåverkan en fullständig övergång till komponent-
avskrivningar på fastigheter hade fått jämfört med nuvarande 
avskrivningsplan.

Om en sådan resultatpåverkan skulle bedömas vara ej
väsentlig, så behöver man inte enligt reglerna införa
komponentredovisningen för dessa äldre tillgångar.

• Materiella anläggningstillgångar som tas i bruk under året 
aktiveras i augusti eller i december vad gäller fastigheter samt 
löpande under året när de tas i bruk avseende vissa större 
investeringar och maskiner/inventarier.

Aktivering ska ske löpande under året när tillgångarna tas i 
bruk avseende samtliga anskaffningar, vilket innebär att 
avskrivningar på materiella anläggningstillgångar regelmässigt 
redovisas med ett för lågt belopp. Kommunen har dock 
förbättrat dessa rutiner då en del större projekt aktiveras 
löpande under året, men ytterligare förbättringsmöjligheter 
finns.

• Kommunen leasar tillgångar som används i verksamheterna. Vi 
bedömer att en genomgång bör göras av avtalen för att avgöra 
om de ska klassificeras som finansiell leasing i enlighet med 
RKR. Vi bedömer även att kommunen behöver göra en genom-
gång av sina hyresavtal för att avgöra om de ska klassificeras 
som finansiell leasing eller ej uppsägningsbar operationell 
leasing i enlighet med RKR. Kommunen skriver själva i noten 
om redovisningsprinciper att ”information om ej operationell 
leasing/ej uppsägningsbara hyreskontrakt lämnas ej i not 
eftersom det inte finns någon förteckning över kommunens 
samtliga avtal”. När det gäller leasingavtal, RKR R5, är 
grunden att det är finansiell leasing som är mest vanlig och inte 
operationell. Vi rekommenderar att utredning företas enligt 
ovan. Kommunens finanspolicy är dock ganska strikt när det 
gäller leasingavtal, så detta torde inte vara något väsentligt fel.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner 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).

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.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för 
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband 
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Vi har granskat om: 

 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag.

Kommentarer

Kommuner och Regioner ska för verksamheten ange mål och 
riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

I vår översiktliga granskning av fullmäktige fattade beslut
avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushålning har vi inte funnit något avvikande. 
Se följande sidor avseende kommunens uppföljning av finansiella
respective verksamhetsmässiga mål.
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Finansiellt mål

Kommentar

För att uppnå god ekonomisk hushållning år 2019 ska resultatet således uppgå till 40,7 mnkr, då detta är det högsta av de två
uppsatta kriterierna. Årets resultat på 42,5 mnkr var 1,8 mnkr högre än resultatkravet för det enskilda året vilket innebär att det
finansiella målet uppnås år 2019.

Målet bör dock mätas över tid. Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings kommun är 49,4 mnkr (2,9 % av skatter och
generella statsbidrag). Låneskulden har under samma period varit relativt låg och resultatkravet ur ett generationsperspektiv har
därmed understigit målet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultat över 10 årsperioden, (2,9 % av skatter och
generella statsbidrag) gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid uppnås.

Vår sammanfattande bedömning att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige fastställda finansiella målet
och vår bedömning är att det finansiella målet har uppnåtts för år 2019, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

För att uppnå god ekonomisk hushållning har ett finansiellt mål fastställts som innebär att resultatet över tid ska egenfinansiera
reinvesteringar i kommunens anläggningar.

Mätetal för kommunens finansiella mål har satts till det högsta av:

• Ett resultat som uppgår till 2 % av skatter och statsbidrag (2019: 40,7 mnkr)

eller

• Ett resultat som beräknats som låneskulden delat på 25 år (2019: 39,9 mnkr)
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Verksamhetsmål
Fyra övergripande verksamhetsmål anges i flerårsplanen 2019-2021 och i årsredovisningen lämnas en redogörelse för
måluppfyllelsen per verksamhetsmål samt en bedömning av kommunens samlade måluppfyllelse per målområde. Flerårsplanen styr
hur kommunfullmäktiges uppföljning av måluppfyllelsen ska ske och vilka indikatorer som ska ligga till grund för bedömningen.
Uppsatta mål är dock långsiktiga varför mätetal inte satts för varje enskilt år. Måluppfyllelsen bedöms som antingen mycket god, god,
godtagbar eller mindre god för de övergripande verksamhetsmålen.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen ska baseras på bland annat nämndernas verksamhetsredovisningar, utfallet på valda
indikatorer och jämförande data. Kommunens sammanfattande bedömning för 2019 framgår av årsredovisningen och är kortfattat
enligt följande för respektive mål:

• Ett socialt hållbart Falköping
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är godtagbar och att kommunen är på rätt väg. Dialog och samverkan inom och mellan
förvaltningarna ökar samt att medborgarna i allt högre utsträckning bjuds in till forum för samarbete med kommunens tjänstemän.
Mycket arbete finns dock att göras avseende ohälsa i samhället samt avseende ökade klyftor och segregering.

• Ett attraktivare Falköping
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Den stora utmaningen är målkonflikten med målet ett socialt hållbart Falköping.
Utveckling sker av infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer, men analys visar att kommunen inte arbetar
tillräckligt brett och att kompetens saknas i klimatfrågan vid exploatering. Förtroende från boende på landsbygden sviktar dock
fortfarande.

• Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Näringslivet har utvecklats med nya företagsetableringar, satsningar hos befintliga
företag, fortsatt utveckling av logistic center samt en högre näringslivsranking. Kompetensförsörjning ses som en fortsatt viktig
förutsättning för att utveckla näringslivet.

• Kvalitén inom verksamheten ska öka
Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är god. Det gemensamma språkbruket kring och förståelsen för uppföljning har förbättrats.
Dock finns behov av systemstöd och strukturer som kan hjälpa verksamheterna att hantera komplexiteten och bidra till ett systematiskt
arbete där uppföljning, analys och förslag till förbättringar blir naturliga delar i vardagen.
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Verksamhetsmål
Mål fastställda av fullmäktige Samlad bedömning av måluppfyllelse

Ett socialt hållbart Falköping Godtagbar

Ett attraktivare Falköping God

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas God

Kvalitén inom verksamheten ska öka God

Kommentar

Den sammanfattande bedömningen som redovisas i årsredovisningen pekar på att kommunen har en god måluppfyllelse vad gäller de
tre sista prioriterade målen medan den sammanfattande bedömningen avseende målet ”Ett socialt hållbart Falköping” redovisas med
en godtagbar måluppfyllelse. Detta mål är enligt kommunen mera långsiktigt och utgångspunkten är att långsiktiga effekter i
människors livsvillkor eftersträvas, där man fortfarande har stora utmaningar med ökande klyftor och segregering i samhället. De mål
som redovisas i årsredovisningen har fastställts av kommunfullmäktige. Vi har inte bedömt om de redovisade målen är de mest
relevanta för kommunen.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmässiga målen.
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett 
balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har 
konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå 
förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund 
möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är 
negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner 
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 
Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat om: 

 Kommunen uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunen avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 
ska ske

Kommentar

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt 
kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen står 
det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 31,8 mnkr. 
Kommunen har inga tidigare underskott att återställa.

Kvarstående RUR att nyttjas kommande år uppgår till 60,8 mnkr. 
Eftersom årets balanskravsresultat är positivt innebär det att 
tidigare reserverade medel från RUR inte behöver disponeras. 
Ingen ny avsättning till RUR sker år 2019.

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.

BALANSKRAVSRESULTAT (TKR)
2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 42 527 18 493

- Samtliga realisationsvinster -2 863 -

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper - 7 852 3 864

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

- - 3 864

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 31 812 18 493

- Reservering av medel till resultatutjämnings- - -
reserv

+ Användning av medel från resultatutjämnings-
reserv

- -

Årets balanskravsresultat 31 812 18 493



15© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Resultaträkning

Kommentar

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat om: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa 

intäkter och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet

 Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i 
periodisering

 

RESULTATRÄKNING (TKR)

KOMMUNKONCERN KOMMUNEN 
2019 2018 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 691 252 742 554 566 937 614 321 
Verksamhetens kostnader -2 514 135 -2 510 893 -2 446 041 -2 443 587 
Avskrivningar -131 858 -125 972 -108 306 -103 769 
Verksamhetens nettokostnader -1 954 742 -1 894 311 -1 987 411 -1 933 035 
Skatteintäkter 1 429 533 1 382 232 1 429 533 1 382 232 
Generella statsbidrag/utjämning 604 132 575 577 604 132 575 577 
Verksamhetens resultat 78 924 63 498 46 255 24 774 
Finansiella intäkter 13 118 7 675 14 831 9 248 
Finansiella kostnader -27 650 -32 336 -18 558 -15 775 
Resultat efter finansiella poster 64 391 38 837 42 527 18 247 
Extraordinära poster - - - - 
ÅRETS RESULTAT 64 391 38 837 42 527 18 247 
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Balansräkning
Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 
på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda 
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Vi har granskat om:

 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt 

existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade 
samt inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel

 Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet 
värderats enligt principerna i LKBR  

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

 
BALANSRÄKNING (TKR) KOMMUNKONCERNEN KOMMUNEN 

2019 2018 2019 201

TILLGÅNGAR  
 
 
 

3 674 

3 361 050 

3 245 194 

115 856 

0 

119 240 

  
 
 
 

3 332 

2 445 254 

2 346 231 

99 023 

0 

123 775 

 
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 672 0

Materiella anläggningstillgångar 2 953 684 2 138 451

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 844 374 2 046 930

Maskiner och inventarier 109 310 91 521

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 124 076 128 611

Summa Anläggningstillgångar 3 483 965 3 078 432 2 572 362 2 267 062

Bidrag till infrastruktur 52 259 42 000 52 259 42 000

Omsättningstillgångar  
 

499 

145 812 

0 

64 315 

  
 

360 

142 827 

0 

42 210 

 
Förråd m.m. 1 080 931

Fordringar 197 423 171 160

Kortfristiga placeringar 0 0

Kassa och bank 87 750 81 000

Summa Omsättningstillgångar 210 625 286 253 185 396 253 091

SUMMA TILLGÅNGAR 3 746 850 3 406 685 2 810 018 2 562 153

  

 
 
 
 

64 391 

60 800 

1 098 357 

  

 
 
 
 
42 527 

60 800 

981 373 

 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital   
Årets resultat 38 836 18 247

Resultatutjämningsreserv 60 800 60 800

Övrigt eget kapital 1 059 507 963 126

Summa Eget kapital 1 223 548 1 159 144 1 084 700 1 042 173

Avsättningar  
 
141 335 

124 440 

  
 
141 335 

110 373 

 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 121 375 121 356

Andra avsättningar 123 243 113 486

Summa Avsättningar 265 775 244 618 251 708 234 842

Skulder  
 

1 753 631 

503 896 

   
Långfristiga skulder 1 482 328 1 027 036 811 733

Kortfristiga skulder 520 595 446 574 473 405

Summa Skulder 2 257 527 2 002 923 1 473 610 1 285 138

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

3 746 850 3 406 685 2 810 018 2 562 153

  

 
 
 
 

101 413 

 
 

647 867 

5 926 

11 106 

0 

10 827 

279 

  

 
 
 
 

0 
 

 
647 867 

5 926 

676 912 

666 079 

10 827 

6 

 
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   
Ställda panter   
Fastighetsinteckningar 101 413 0

Ansvarsförbindelser   
Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998 676 847 676 847

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda 8 909 8 909

Borgen och övriga ansvarsförbindelser 11 410 621 235

varav kommunala bolag 0 610 079

varav övriga 11 123 11 123

varav förlustgaranti egna hem 287 33
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Balansräkning
Kommentarer

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Vissa kommentarer dock enligt följande.

Donationsfonder
Utifrån granskningspunkt i föregående års revisionsrapport avseende årsbokslutet 2018-12-31, så ansågs att det behövs säkerställas att 
förvaltning av donationskapital sker i enlighet med föreskrifter vid donation och i övrigt på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 
Kommunen har under år 2019 startat en översyn och anlitat en extern utredare avseende detta. Den externa utredaren har nyligen 
avlämnat en rapport över sin utredning, som visar på ett flertal punkter som kommunen bör ta tag i för att kunna säkerställa en korrekt 
och kostnadseffektiv hantering av donationsfonderna. Vi kommer att följa upp kommunens handlingsplan avseende detta vid kommande
granskningar. Några av donationsfonderna revideras enligt uppgift av revisor från revisionsbyrån PwC.

Eget kapital
I eget kapital har reserverats medel för en social investeringsreserv. Redovisning av en social investeringsreserv inom eget kapital har 
inget stöd i varken LKBR eller god redovisningssed. Av öronmärkta medel för social investeringsreserv kvarstår 3,0 mnkr per 2019-12-
31 jmf med 4,3 mnkr per 2018-12-31.
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar 
under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska 
räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till 
följande sektorer: 

 löpande verksamhet

 Investeringsverksamhet

 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

 bidrag till infrastruktur

Vi har granskat om: 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

 Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och 
koncernen

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

 
KASSAFLÖDESANALYS (TKR) KOMMUNKONCERN KOMMUNEN 

2019 2018 2019 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat 64 391 38 836 42 527 
Justering för av- och nedskrivningar, mat. anläggningstillgångar 131 858 125 972 108 306 1

Justering för nedskrivningar och värderegl fin. anläggningstillgångar 201 246 201 
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar) 21 157 130 530 16 866 1

Övriga likviditetspåverkande poster -386 42 - 
Realisationsresultat vid försäljning av tillgångar -24 307 -29 582 -20 827 -

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 192 915 266 044 147 074 2

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.bidrag 13 302 17 671 13 302 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 51 610 -24 112 28 332 -

Ökning/minskning av förråd och varulager 581 -701 571 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -16 699 13 804 -26 831 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 241 709 272 706 162 448 2

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i immateriella anläggningstillgångar -3 521 -229 -3 428 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - 
Investering i materiella anläggningstillgångar -588 427 -456 765 -460 234 -3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 56 682 56 458 48 302 
Omklassificering till bidrag statlig infrastruktur 17 433 - 17 433 
Omklassificering till exploateringsfastighet 311 - 311 
Investering i kommunkoncernföretag - - - 
Försäljning av kommunkoncernföretag - - - 
Förvärv av finansiella tillgångar -780 -1 745 -780 
Avyttring av finansiella tillgångar 5 415 3 499 5 415 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -512 887 -398 782 -392 981 -3

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån 260 000 255 000 200 000 1

Amortering av skulder för finsansiell leasing - - - 
Amortering av långfristiga skulder -4 000 -5 419 - 
Omklassificering av långt lån till kort lån 2 000 - 2 000  
Omklassificering av långt lån till avsättning - -70 000 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 258 000 179 581 202 000 1

     
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR     
Upplösning av bidrag 7 174 7 000 7 174 
Omklassificering fr materiell anläggningstillgång -17 433 - -17 433 
Ej likviditetspåverkande poster, bidrag statlig infrastruktur -10 259 7 000 -10 259 

     
Årets kassaflöde -23 436 60 505 -38 791 

     
Livida medel vid årets början 87 750 27 244 81 000 
Likvida medel vid årets slut 64 315 87 750 42 210 
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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. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs
rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen 
av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget.

Vi har granskat om: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning

 Redovisade intäkter/kostnader överförts riktigt från bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning 

 Driftredovisningen analyseras avseende ekonomi och fastställda mål 

 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

 

 
TKR 
 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

 

 
Nämnder  
Barn- och utbildningsnämnden -643,7 -593,3 -616,2 -27,5 
Byggnadsnämnden -1,7 -1,4 -1,8 0,1 
Kommunstyrelsen -99,7 -98,8 -105,9 6,2 
Kompetens- och arbetslivsnämnden -54,1 -45,1 -54,6 0,5 
Kultur- och fritidsnämnden -41,6 -38,8 -41,7 0,0 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -30,7 -31,5 -30,7 0,1 
Socialnämnden -761,7 -736,5 -773,8 12,1 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -574,8 -559,5 -604,4 29,5 
Individ- och familjeomsorg -186,8 -177,0 -169,4 -17,4 

Samhällsbyggnadsnämnden -375,9 -374,9 -378,4 2,4 
Kommunrevisionen -1,7 -1,2 -1,3 -0,4 
Valnämnden -0,5 -0,8 -0,9 0,4 
Summa nämnder -2 011,1 -1 922,3 -2 005,2 -6,0 
Centralt  

Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivar- 
avg, pensioner o särsk löneskatt -75,0 12,5 -24,8 -50,2 
Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk 
löneskatt 46,1 -42,1 0,0 46,1 
Förändring av semesterlöneskuld 2,7 -0,9 3,0 -0,3 
Förändring av timlöneskuld 4,0 -0,1 0,0 4,0 
Löneutrymme -8,1 0,0 -2,4 -5,7 
Moms omsorgsboende 5,7 5,7 5,0 0,7 
Fastighetsskatt 0,3 -0,6 0,0 0,3 
SIR -1,3 -1,4 0,0 -1,3 
Vinst vid avyttring av tillgångar 24,0 17,0 0,0 24,0 
Förlust vid avyttring av tillgångar -3,9 -2,0 0,0 -3,9 
Försäkringsersättning 0,0 15,0 0,0 0,0 
Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7,2 -7,0 -7,0 -0,2 
Avsättning deponier 0,0 -36,5 0,0 0,0 
Internleasing byte redovisnprincip 0,0 -4,6 0,0 0,0 
Övrigt finansverksamheten 0,3 0,0 0,0 0,3 

Summa centralt -12,4 -45,0 -26,2 13,9 
SUMMA SKATTEFIN. VERKSAMHET -2 023,5 -1 967,3 -2 031,4 7,9 
TAXEFIN. VERKSAMHET  
Vatten och avlopp -1,7 -3,8 0,0 -1,7 
Biogas 0,5 0,9 -0,3 0,8 
SUMMA TAXEFIN. VERKSAMHET -1,2 -3,0 -0,3 -0,9 
TOTALT -2 025,6 -1 970,2 -2 031,7 6,1 

 

                                                                                                    2019                                     2018 
 

BUDGET 2019 
 

AVVIKELSE 
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Driftredovisning
Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med rekommendationer. Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter.

De största budgetavvikelserna har Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden (BU) enligt följande:

- Kommunstyrelsens överskott om 6,2 mnkr förklaras främst av ett överskott hos kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsavdelning, 
beroende på att utfallet  av intäkter från förrättnings- och granskningsavgifter från kommunens kunder/medborgare är högre än budget. Detta är 
kopplat till utbyggnad och exploatering som pågår i Falköpings kommun. Vidare beror överskottet även på en periodisering av investerings-
bidrag till Floby Ryttare samt att budgeterat oförutsett om 2 mnkr inom Politik endast använts till hälften.

- Socialnämnden gör ett överskott om totalt 12,1 mnkr, vilket dels förklaras av ett underskott om 17,4 mnkr i Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
och dels pga ett överskott om 29,5 mnkr i Äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Underskottet i IFO beror framför allt på verksamhetskostnader för barn och unga som varit höga och överskrider budgeterade medel. Det 
handlar i stort sett om alla former av placeringar, men de mest kostsamma är HVB-placeringar och konsulentstödda familjehem.

Överskottet i Äldreomsorg och funktionsnedsättning förklaras av flera delar, bl a kommunens kostnader för hemtjänst där beställda timmar 
sjunkit jämfört med budgeten samt att ersättningen sänktes under 2019,  att förväntade flyttkostnader inte uppstått samt att kostnaden för 
delegerad HSL (hälso- och sjukvård) liksom personalkostnader för sjuksköterskor har avvikit positivt, vilket har sin grund i att färre  personer är 
inskrivna i kommunal HSL. Vidare beror överskottet dels även på 

- BU överskrider budget med 27,5 mnkr. Nämndens negativa avvikelse mot budget beror i huvudsak på kraftigt minskade externa intäkter jämfört 
med tidigare år. En lång ihållande trend med ökande externa intäkter bröts 2019. Externa intäkter innefattar riktade statsbidrag samt försäljning 
av skolplats, dvs elever/barn från andra kommuner. Även på kostnadssidan finns en avvikelse mot budget, exempelvis har skolskjuts ökat med 
12% och fler elever blivit inskrivna i särskolan jämfört med föregående år samt att grundskolan haft högre personalkostnader än budgeterat.
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Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 
redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.  

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs rekom-
mendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska utformningen av utfall 
kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för investeringsverk-
samheten. Vidare står det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna avstämmas samt att den även ska omfatta 
kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 

Vi har granskat om: 

 Investeringsredovisningen visar kommunens totala investerings-
verksamhet 

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed 

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med bokföring 

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning och 
kassaflödesanalys 

 Avvikelser i förhållande till budget har analyserats och kommenterats 

 Investeringsredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen.

Kommentar
Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med LKBR och 
rekommendation.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter.

 
NÄMND (TKR)  

NETTOKOSTNAD 
TOM 31 DECEM- 

BER 2019 
 

BUDGET 
2019 

DIFFERENS 
BUDGET 
NETTO- 

KOSTNAD 
SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET    
Barn- och utbildnings- 
nämnden 

-10 586 -13 250 -2 664 

Byggnadsnämnden 0 0 0 
Kommunstyrelsen -40 119 -106 840 -66 721 
Kommunledning -8 622 -17 800 0 
Exploateringsbudget -31 496 -89 040 0 
Kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

-575 -800 -225 

Kultur- och fritidsnämnden -1 242 -1 300 -58 
Samhällsskyddsnämnden -2 116 -5 220 -3 104 
Socialnämnden -8 215 -16 200 -7 985 
Tekniska nämnden -319 558 -568 030 -248 472 
Summa skattefinansie- 
rad verksamhet 

 
-382 410  

-711 640  
-329 230 

    
TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET    
Vatten och avlopp -30 585 -32 340 -1 755 
Biogas -15 392 -15 610 -218 
Summa taxefinansierad 
verksamhet 

 
-45 977  

-47 950  
-1 973 

    
TOTALT -428 387 -759 590 -331 203 
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser 
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller 
regionens och de kommunala koncernföretagens resultaträk-
ningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

Vi har granskat om:

 Den sammanställda räkenskapen är uppställd enligt RKR R16 
Sammanställda räkenskaper

 Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild 
ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för 
kommunens verksamhet. 

 Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har 
tillämpats vid konsolideringen 

 Beloppen överensstämmer med den sammanställda 
räkenskaper och de ingående bolagens redovisningar 

 Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett 

 Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda 
räkenskaper

Kommentar

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-
kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur: 

 Falköpings hyresbostäder AB, som ägs till 100% och som i sin 
tur äger det 100 % ägda dotterbolaget Fastighets AB 
Mösseberg.

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, 
vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i 
företaget.

Övriga av kommunen ägda företag bedöms vara för små för att 
ingå i de sammanställda räkenskaperna, vilket synes rimligt.

Det har enligt erhållen information 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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