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Granskning av delflrsrapport 2015

7 S arrntno;nfclttolnde

b eddrnning

pi uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer oversiktligt granskat
kommunens delirsrapport fdr perioden 2o15-o1-o1 - zor5-o8-3r. Uppdraget ingir
PwC har

som en obligatorisk del av revisionsplanen for

ir

zor5.

Syftet med den oversiktliga granskningen ir att ge kommunens revisorer ett
underlag f<ir sin beddmning av om delflrsrapporten dr upprdttad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ir forenligt med de mfll
som kommunfullmdktige faststdllt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning
som de avldmnar till kommunfullmdktige i samband med att delflrsrapporten
behandlas.
Resultatet fdr perioden ar 7,4 mnkr, vilket ar 7,5 mnkr ldgre hn motsvarande period
foregiende ir. Prognosen f<ir hellret pekar mot ett resultat om o,8 mnkr. Nflgon
bed<imning av om balanskravet uppnfls gors inte i delflrsrapporten och nflgon
uppgift om poster som ska reducera resultatet saknas.

Utifrfln vflr civersiktliga granskning gcir vi foljande beddmning av kommunens
delflrsrapport:

-

Sammanfattande beddmning tir att del&rsrapporten i allt utisentligt iir
uppriittadi enlighet medlagens krau och godredouisningssedi \urigt

-

Vi delar kommunstyrelsens beddmning om ott de finansiella mdlen inte
kommer kunnauppnds trots att det infir zot5 siinktes till t % au
sketteinttikter och g enerella statsbidrag . I granskning en noterar ui att
prognostiserat resultat inte arforenligt med definansiellamdlen som
fullmiiktigefaststiillt ibudget 2015. Vdr bediimning grundar sig pd. att de
tud.finansiella mdlen inte kommer ott nds uid &rets utgdng, enligt
prognosen.

-

I kommande del&rsrapporter onser ui att kommunstyrelsen iiuen ska
inkluder a en b alanskr au s au st iimning s amt b alansutr e dande no t s omt
upplysa om auuikelser mot regeluerk ochredouisningsprinciper mer
tU dlig t i foru altning sb eriittelsen.

Vi rekommenderar att en samlad bedomning av miluppfidlelsen f<ir
verksamhetsmfllen och finansiella mfll for god ekonomisk hushillning gcirs.
Vi konstaterar i vir granskning av delirsrapporten att det saknas itgdrdsforslag for
att nfr de ndmndmflLl som inte berdknas uppnfis.
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z Inledning
2.7 Bakgrttnd
Kommuner dr enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), slcyldiga att minst
en gAng om flret upprdtta en sfirskild redovisning (delirsrapport) f<jr verksamheten
frln flrets borjan.

I{L9kop

g aS
Reuisorerna skall bediima om resultatet i deldrsrapporten som enligt B kap. zo a 5
skallbehandlas aufullmdktige och drsbokslutet arforenligt med de mdl
fullmiiktig e b e slut at. Reuis or ernas skriftlig a b e diimning skall biliig g as
deldr srapporten och drsbokslutet.
Revisorernas bedomning av delirsrapporten ska grundas p5 det ekonomiska
resultatet och uppfyllelsen av fullmdktiges mfll for ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, reuisionsfr&gor och oogrilrz.sning
Granskningen syftar tiII att oversiktligt bedoma om delfrrsrapporten ger svar

p8r

folj ande revisionsfrfl gor.

r
.
.

Har delflrsrapporten upprdttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delfrrsrapporten fcirenliga med de av fullmlktige faststdllda
finansiella m&len, d.v.s. finns frirutshttningar att mfllen kommer att uppnfls?
Ar resultaten i del5rsrapporten fdrenliga med de av fullmdktige faststdllda
mllen for verksamheten, d.v.s. finns f<irutsittningar att mfllen kommer att
uppnis?

Granskningen har planerats och genomf<irts ur ett vdsentlighets- och riskperspektiv
i rimlig grad kunna bed6ma om delflrsrapporten ger en rdtMsande bild.
Granskningen [r <iversiktlig och omfattar d[rfor att bedcjma ett urval av underlagen
for den information som ingflr i del&rsrapporten. Dfl vflr granskning ddrfdr inte
varit fullstdndig utesluter den inte att andra dn h[r framforda felaktigheter kan
fdrekomma.
f<ir att

2.5 Reuisi onskriterier
Kommunstyrelsen dr ansvarig fdr upprdttandet av delflrsrapporten som enligt 8 kap
zo a $ KL ska behandlas av kommunfuIlmdktige.
Granskningen av del&rsrapporten innebdr en bed<imning av om rapporten foljer:

r
.
.

Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

Ridet for kommunal redovisnings rekommendation zz samt god
redovisningssed i 6wigt
Fullmhktigebeslut avseende god ekonomisk hushflllning
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2.4 Metod
Granskningen har utforts genom:

.
.
.
.

Intervjuer med berdrda tjdnstemdn
Analys av relevanta dokument

Oversiktlig granskning och analys av det siffermdssiga bokslutet per zor5oB-31 samt av resultatprognosen f<ir &ret
Oversiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krdvs
for att bedoma om resultatet dr forenligt med de av fullm[]tige faststdllda
mfllen

Granskningen [r inte lika omfattande som granskningen av S.rsredovisningen utan
mer oversiktlig. Granskningen dr dessutom mer inriktad pfl analytisk granskning dn
pfl substansgranskning.
Rapporten dr faktagranskad av personal
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20$

S Grolnskningsresulto:t
5.7 Rcitruisantde riikenskaper

och god

redouisningrs sed
Den upprdttade delflrsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet for
perioden uppgflr ti777,4 mnkr. Med i resultatet for augusti har kommunstyrelsen
tagit upp den iterbetalning avAFA-medel som betalas ut under sista kvartalet zor5.

Del&rsrapporten best&r av en forvaltningsberittelse samt resultatrdkning och balansrikning. Nflgon sammanstdlid redovisning har inte upprdttas i del&rsrapporten,
ddremot redovisas de hel[gda bolagens prognoser for helflret i block r f<ir
koncernen. Utifrfln vad regelverk anger for ndr en sammanstiilld redovisning ska
upprdttas anges att minst ett av tvi alternativ nedan ska uppfiilas:

kommunala konc ernftr et ag ens andel au ko mmunkoncernens inttikt er,
uilket omfattar sdutiluerksamhetsintakter som skatteintiikter och statsbi&og,
uppg&r till minst So procent alt. att de kommunalakoncernfiretagens
balansomslutning trypgAr dll minst go procent au kommunkoncernens s&.dan.

De

Det borde utifrfln utfall per 2oL4-t2-Br innebdra att dven Mariestads kommun bor
upprltta den kommunala koncernens rdkenskaper jdmte kommunens. Kommunens
tidsplan dr dock mycket begr[nsad vid upprlttandet av delirsbokslutet. Dfl
ar,vikelsen inte forklaras 6r det svirt for ldsaren att g<ira en korrekt bedcimning.

Vi har granskat ett urval poster bl.a. avseende periodiseringar som dr gjorda i
samband med delflrsrapporten. Vi har i avstdmningen observerat foljande
awikelser:
o Kommunenhar periodiserat den del au semesterliineskulden som auser
anstilllda inom Utbildning sntimnden.

.

Vi har i austiimningen inte obseruerat n6gon periodisering for den
slutauriikning au skatter som auser zot4 och 2075. Orsaken anges bero pd. att
for iindring en int e b e ddmt s p du erka utfallet i n&g on u iis entlig m&n.
Ar,vikelser, justeringar eller vdsentlighetsbedomningar som skiljer sig frin de
antaganden som g6rs vid &rsbokslut kan med fordel fdrtydligas for att ge ldsaren en
st<irre f<irstflelse f<ir de antaganden och f<irutsdttningar delirsavstdmningen
uppkommit frfln.

Bed.iimning
I vir <iversiktliga granskning har det, medreseruationfir det sombeskrius i ouan,
inte framkommit nigra omstdndigheter som tyder pi att kommunens delhrsrapport
dr upprdttad i strid med lagens krav och god redovisningssed i owigt.
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5.2 Resulto,to;no,lys
Prognosen for hel5ret pekar pfl ett svagt men positir,t resultat, o,8 mnkr, vilket dr
9,9 mnkr simre 6n budgeterat. Awikelsen beror pA:

.

Verksamhetens nettokostnad alviker med 5,9 mnkr mot budget vilket till
stor del beror pfl socialndmndens svArigheter att, trots tilldggsanslag, hfrlla
verksamheterna inom tilldelad budgetram

.
.

Skatteintdkter och statsbidrag forvdntas bli 7,3 mnkr ligre [n budgeterat
Finansnettot ligger i prognosen 3,3 mnkr b[ttre 6n budgeterat, framforallt
de finansiella kostnaderna fdrvdntas bli l6gre dn budget

Kostnadsutvecklingen fortsltter oka i kommunen vilket ir alarmerande eftersom
intektsokningen inte cikar i likv?irdig mfln tillsammans med ett allvarli$ finansiellt
ldge. fuets delflrsresultat 6r svagare dn foreg6ende flr och flrets prognos hr mycket
svag. Det krdvs inte mycket for att det flterigen riskerar bli ett negati'ut resultat men
som till skillnad frin friregflende flr inte kan flterstdllas genom resultatutjdmningsreserven.

Med anledning av det anstrdngda llget 6r det av st<jrsta vikt att samtliga verksamheter strdvar efter iterhflllsamhet, effektiviseringar och noggrann analys for att i
mojligaste mfln begr[nsa risken for negativa resultat kommunen mflste Aterstdlla.

I upprdttad delArsrapport har ingen resultatavstdmning av balanskravet redovisat
utom vad som angivits avseende resultatet i balans i block r under Ekonomiskt
resultat ochBalarukrau ochfinansiellamdl.Yin bedomning dr att det ilr ett
utvecklingsomrfl de fdr del&rsrapporten.

S.S Niirnnder-nas budg eruppfrljning och
prognos
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St6rsta budgetawikelsen inom kommunen avser underskott i Socialndmnden
medan or,riga awikelser hr av mindre karaktir. Underskottet anges i hur,rrdsak
beror pi placeringar inom IFO men dven slrskilt boende och till viss del ocksi owig
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verksamhet inom ndmnden. Ndmnden anger ett antal ltgdrder som pflborjats dock
utan att ange vilken p&verkan det berdknas ffl pfl ndmndens resultat eller
verksamhet. Utveckling av att flterge fltgdrdsarbetet och forvdntat resultat av det [r
ett omrflde for utvecHing.

8.4 God ekonornislc hushd,llning
5.4.1 Finansiella mdl
I delirsrapporten gors en <iverskidlig avst[mning mot kommunens finansiella mfll
som faststdllts i budget 2o1S:

Resultat

- under zor5 ska
resultatet uppge till t,o %o

Prognos om ett resultat pi o,B mnkr.
Frir att n& m&let krivs ett resultat pi

av skatter och statsbidrag

rz mnkr.

Soliditeten ska dka varje
enskilt flr

Kommunen Harar m&let om <ikad
soliditet sett till delArsbokslutet. Det
finns en stor oshkerhet kring
soliditeten vid fl rsprognosen. Detta
beror hven i flr pfl en hog
investeringsnivfl under resten av frret
men frhmst p.g.a. den lfrga

Mhlsittningen anses inte bli
uppfylld.

Bedomningen [r att
flrsprognosen inte ger en
okad soliditet, med
jdmforelse mot bokslutet
2or4-t2-gt sker ingen

foriindring.

resultatnivin.

Vi noterar att kommunstyrelsen gor bed<imningen att balanskravet inte kommer
nAs vid utgflngen av flret.
Vi delar kommunsty,relsens bed6mning om
kunna uppnfls.

atL de

finansiella milen inte kommer

Bed.6mning
Vflr oversiktliga granskning visar pfl att prognostiserade resultat inte ilr f<irenligt
med de finansiella mfllen som fullmlktige faststiillt i budget 2015 trots att milet f<ir
zor5 slnktes till r%o av skatteintdkter och generella statsbidrag. Vflr bed<imning
grundar sig pfl att de tvi finansiella m&len inte kommer att nis vid flrets utg&ng,
enligt prognosen.
Vi rekommenderar att kommunsty,relsen i framtiden g<ira en samlad bed<imning av
kommunfullmdktiges finansiella mil fdr god ekonomisk hushflllning.
Vi noterar dven att det saknas forslag pfl itgdrder f<ir att nfl de mfll som
kommunst5,relsen bed6mer inte kommer uppfirllas. Vi rekommenderar att detta
gors i framtiden.
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2 Mdl

S. 4.

fdr u erkslmheten

Kommunfullmiiktige har faststdllt Vision 2o3o. Visionen bestir av fem byggstenar
sombryts ned till fokusomrflden avkommunstyrelsen. Fokusomrfldena dr omriden
som bedoms vara viltiga att fokusera pfl de kommande &ren fcir att nA visionen.
Fram till zo16 har foljande fokusomrflden prioriterats:

.

Boende

o

Kommunikationer

o

Ungdomar

.

Larande
Besdksmdl

Inom ovanstiende fokusomrflden ska n[mnderna varje
ndmnden ska bidra till att frirverkliga Vision 2o3o.

ir

ta fram fem mil for hur

Den prognosticerade mflluppfyllelsen fcir kommunens 6 ndmnder och
kulturavdelningen visar pi att 20 mfll uppnfrs, 7 mfll nls delvis och mfll berlknas
4
inte nfls.

vi konstaterar att samtliga

m&l som ndmnderna faststdllt foljs upp i
delirsrapporten. Redovisningen g<irs utifrin prognos for helflrsutfallet.

Bed.6mning
Vir oversiktliga granskning

visar pfl att miluppfyllelsen avseende verksamheten dr
fcirenlig de av fullmdktige faststdllda milen i budget 2o1S.

vi rekommenderar att en samlad bedomning

av mflluppfyllelsen

for

verksamhetsmilen grirs.

Vi konstaterar att det saknas fltgdrdsforslag fcir att nh de ndmndmfll som inte
beriknas uppnfls.

2o15-og-11

Fagerholm
Uppdragsledare
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