
 

 

 
     Bilaga 1 § 12 
 
 
     
BEKRÄFTELSEBREV TILL REVISORN (KPMG Oy Ab)  
 
I anslutning till revisionen av Kvarnen samkommuns räkenskapsår 1.1. – 31.12.2019 bekräftar vi utifrån 
vår bästa kunskap och uppfattning följande: 
 

• Vi har uppfyllt de förpliktelser som avses i uppdragsbrevet 6.9.2018 gällande 
informationsgivning till revisorn samt vårt ansvar för upprättandet av bokslutet i enlighet med 
kommunallagen, speciellt med hänsyn till att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter. 
 

• Affärstransaktionerna har bokats i bokföringen och de är upptagna i bokslutet.  
 

• De antagande av väsentlig betydelse som vi har använt för att göra bokföringsmässiga 
uppskattningar är rimliga. 
 

• Enligt vår uppfattning är effekterna av felaktigheter som inte korrigerats såväl till enskilda som 
sammanlagda belopp oväsentliga för bokslutet som helhet. 

 
• Vi har inte kännedom om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som berör 

samkommunen eller överträdelser eller misstänkta överträdelser av stadganden eller 
bestämmelser som inverkar på 

o förvaltningens lagenlighet och lagenligheten i stämmans beslut; 
o att samkommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om 

upprättande av bokslut och att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska 
ansvar; 

o att grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga; eller 
o att samkommunens interna kontroll är ordnade på behörigt sätt. 

 
• Vi känner inte till beslut, förfaranden eller affärstransaktioner som strider mot bestämmelserna 

för jäv. 
 

• Uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga. 
 

• Vi har gett redogörelser i verksamhetsberättelsen för ordnandet av samkommunens interna 
kontroll. I redogörelserna har beskrivits de brister vi känner till om samkommunens interna 
kontroll och presenterats åtgärder för utvecklande av samkommunens interna kontroll samt 
givits andra uppgifter enligt direktiven för upprättande av verksamhetsberättelsen.  

 
Denna bekräftelse påverkar inte de skyldigheter eller ansvar som samkommunstyrelsen, 
redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller revisorn har enligt rådande lagstiftning. 
Revisorns sekretessbestämmelser tillämpas på detta bekräftelsebrev. 
 
Vi förbinder oss att informera revisorn, om det kommer till vår kännedom förändringar i omständigheter 
som beskrives i detta bekräftelsebrev, innan revisionsberättelse avges. 
 
Detta brev ges även revisionsnämnden till kännedom.  

 
Kronoby den 8.4.2020 
På samkommunstyrelsens vägnar 
 
Hans-Erik Lindgren   Tom Hansén 
Samkommunstyrelsens ordförande  Rektor 


