
Granskningsrapport

Anna Carlénius

Revisionskonsult

Per Ståhlberg

Certifierad kommunal

revisor

Oktober 2014

Granskning av
delårsrapport
2014

Lapplands
kommunalförbund



Granskning av delårsrapport 2014

Oktober 2014
Lapplands kommunalförbund
PwC

Innehållsförteckning
Sammanfattande bedömning 1

1. Inledning 2

1.1 Bakgrund 2

1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2

1.3 Revisionskriterier 2

1.4 Metod 3

2 Granskningsresultat 4

2.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 4

2.2 Resultatanalys 4

2.3 Verksamheternas budgetuppföljning och prognos 5

2.4 God ekonomisk hushållning 5

2.4.1 Finansiella mål 5

2.4.2 Mål för verksamheten 6

2014-10-10

__________________________ ___________________________
Per Ståhlberg Hans Forsström
Projektledare Uppdragsledare



Granskning av delårsrapport 2014

Oktober 2014
Lapplands kommunalförbund 1 av 7
PwC

Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av Lapplands kommunalförbunds förtroendevalda revisorer

översiktligt granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2014-01-01 –

2014-06-30. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år

2014.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer

ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med

lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål

som direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de

avlämnar till direktionen i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är -5,4 mnkr, vilket är 5,8 mnkr bättre än motsvarande

period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 0,5 mnkr.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas då

ackumulerat underskott från föregående år är -3,6 mnkr. Enligt prognosen kommer

det återstående balanskravsunderskottet att uppgå till 3,1 mnkr.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets

delårsrapport:

 I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter

som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och

god redovisningssed i övrigt.

 Vår bedömning är att det redovisade resultatet är förenligt med god

ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då samtliga

finansiella mål beräknas att uppnås under 2014.

 Även i verksamhetsperspektivet är måluppfyllelsen mycket god. Därför

bedömer vi är att verksamhetens prognostiserade utfall för 2014 är förenligt

med god ekonomisk hushållning.

För att vidareutveckla delårsrapporten lämnas följande rekommendationer:

 Anpassa delårsrapporten enligt RKR:s rekommendation 22 Delårsrapport

genom att redovisa balansräkningen från närmaste föregående

räkenskapsårs utgång som jämförelseår.

 Utvärderingen av målen kan redovisas i tabellformat för att ge läsaren en

tydligare bild av den samlade måluppfyllelsen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att

minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för

verksamheten från årets början.

KL 9 kap 9 a §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a §

skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål

fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas

delårsrapporten och årsbokslutet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska

resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på

följande revisionsfrågor.

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv

för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen

för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan

förekomma.

1.3 Revisionskriterier
Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a §

KL ska behandlas av direktionen.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god

redovisningssed i övrigt

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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1.4 Metod
Granskningen har utförts genom:

 Intervjuer med berörda tjänstemän

 Analys av relevanta dokument

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per

2014-06-30 samt av resultatprognosen för året

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda

målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan

mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än

på substansgranskning.

Rapporten är faktagranskad av personal på förbundskansliet.
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2 Granskningsresultat

2.1 Rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed

Delårsrapporten omfattar perioden januari – juni. Resultatet för perioden uppgår

till -5,4 mnkr och prognosen pekar mot ett positivt resultat på 0,5 mnkr för helåret.

Kommunalförbundets delårsrapport består förutom av förvaltningsberättelse av

resultaträkning, balansräkning samt notupplysningar. Enligt RKR:s

rekommendation för delårsrapporter så ska balansräkningens jämförelseår vara

närmast föregående räkenskapsårs utgång (2013-12-31) och inte balansräkningen

per 2013-06-30.

Förvaltningsberättelsen domineras av avrapporteringen kring direktionens mål.

Den innehåller också en analys om vad som hänt under året, finansiell analys,

personalförhållanden samt statistik över sjukfrånvaro och åldersstruktur.

Förvaltningsberättelsen innehåller också en redogörelse för hur utfall och prognos

förhåller sig till fullmäktiges budget (driftredovisning) samt redovisning av

investeringsverksamheten.

Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med

delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt.

Enligt RKR:s information om delårsrapport bör en delårsrapport, för att vara

aktuell, avlämnas inom två månader från bokslutsdagen och därefter föreläggas

beslutsfattarna. Granskningen visar att förbundet delårsrapport avlämnas tre

månader efter bokslutsdagen.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som

tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens

krav och god redovisningssed i övrigt.

2.2 Resultatanalys
Delårsresultatet uppgår till -5,4 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än föregående år.

Resultatet är en positiv avvikelse med 0,7 mnkr mot delårsbudgeten och det

motsvarar 0,2 %. I nedanstående tabell redovisas delårsutfallen 2013 och 2014:

Resultaträkning mnkr
Utfall

delår 2014
Utfall

delår 2013

Verksamhetens intäkter 142,6 129,3

Verksamhetens kostnader -147,6 -140,3

Avskrivningar -0,5 -0,1

Verksamhetens nettokostnader -5,4 -11,2

Finansiella intäkter 0,1 0,1

Finansiella kostnader -0,1 -0,1

Årets resultat -5,4 -11,2
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Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 0,5 mnkr, vilket är 1 mnkr

sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på att förbundet inte lyckats effektuera de

besparingar som beslutades med anledning av föregående års negativa resultat.

Enligt prognosen kommer årets balanskravsresultat uppgå till 0,5 mnkr.

Bedömningen i delårsrapporten är att förbundet inte kommer redovisa en ekonomi

i balans vid årets slut eftersom ackumulerat underskott uppgår till ca -3,6 mnkr. Det

prognostiserade balanskravsunderskottet, -3,1 mnkr, ska vara återställt senast vid

utgången av 2015.

2.3 Verksamheternas budgetuppföljning och
prognos

I förvaltningsberättelsen presenteras driftsredovisningen, med andra ord hur

helårsprognosen förhåller sig till den fastställda budgeten.

Driftredovisning per verksamhet, tkr
(Netto)

Utfall
augusti

Budget
2014

Prognos
helår

Budget
avvikelse

Kansli -130 250 250 0

Lapplands Gymnasium -4 300 0 400 400

Lapplands lärcentra -937 -250 -150 100

Summa -5 367 0 -500 500

De prognostiserade avvikelserna för gymnasiet och lärcentra beror på att

statsbidrag inkommit för förstelärarreformen samt för lönekostnader för

specialpedagoger. Vidare har de interkommunala kostnaderna sjunkit något på

grund av att fler elever läser på hemmaplan.

Budgetavvikelsen för kansliet beror på kostnader för extra personal.

Det ligger viss osäkerhet i prognosen på grund av ett nytt beslut angående

finansiering av SFI-undervisningen. Istället för dagsersättning för eleven blir det en

terminsersättning per elev. Detta skulle minska intäkterna för SFI-undervisningen

med ca 400 tkr, vilket i sin tur skulle medföra att prognosen för året ändras till

+100 tkr.

2.4 God ekonomisk hushållning

2.4.1 Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunalförbundets

finansiella mål som fastställts i budget 2014:
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Finansiella mål, fastställda i budget 2014
Prognostiserad
måluppfyllelse

Budgeten skall hållas
Ja

Prognossäkerheten skall vara god och rapporter skall
regelbundet lämnas till direktionen

Ja

Inget kapitaltillskott från medlemskommunerna under
budgetåret

Ja

Investeringar skall finansieras med egna medel
Ja

Ingen låneskuld skall förekomma exkl. för beslutade
investeringar

Ja

Långsiktig kapitalplacering skall ske i räntefonder
Ja

Betalningsberedskapen skall motsvara en månads löpande
utgifter

Ja

Vi delar direktionens samlade bedömning att de finansiella målen kommer att

kunna uppnås.

Bedömning

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med de

finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2014.

2.4.2 Mål för verksamheten

Förbundsdirektionen har fastställt ett antal allmänna mål samt mål att gälla för de

olika verksamheterna. Uppföljning och utvärdering av verksamhetsmålen sker i

förvaltningsberättelsen.

Verksamhetsmål, fastställt i
budget 2014

Prognostiserad måluppfyllelse

All verksamhet  Samma möjligheter att utvecklas √

 Extern finansiering √

 Utveckla administrativa rutiner √ 

Lapplands lärcentra  Utbildningsuppstart -

 Utvecklingsarbete √

 Kvalitetsarbete √

 Kompetensutveckling √

 Utveckla SFI √

 Samverkan √

 Anordna seminarium √

Samverkansområden  Kartlägga samverkansmöjligheter √

 Utarbeta förslag till samverkan √

Lapplands gymnasium  Utvecklingsplan √

 Uppföljning √
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Av utvärderingen går att utläsa att i princip samtliga mål uppnås undantaget målet

om att erbjuda och starta minst 8 lärlingsplatser som kan läsas från lärcentra,

bedömningen är att det målet delvis kommer att uppnås detta på grund av att

samtliga lärlingsplatser inte är tillsatta.

Bedömning

Vi delar direktionens sammantagna bedömning att utfallet är förenligt med god

ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet.


