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Sammanfattning
PwC har pA uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer 6versiktligt
g ranskat kommunens delarsrapport fOr perioden 201 9-01 -01
- 2019-08-31
Uppdraget ing6r som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r et 2019.

.

Syftet med den oversiktliga granskningen er att ge kommunens revisorer ett
underlag fdr sin beddmning av om delArsrapporten ar upprattad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade
resultatet ar fdrenligt med de mil som kommunfullmdktige faststdllt.
Med utgdngspunkt frAn stdllda revisionsfrAgor ldmnas foljande
sammanfattande revisionella beddmning:

Har delirsrapporten upprattats enligt lagens krav och god

redovisningssed?
Vi bedomer att delarsrapporten inte er upprattad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i6vrigt. Man har i delarsrapporten inte en ekonomi i
balans, balanskravet uppfylls inte enligt lagens definition. Bed6mningen i
delarsrapporten 6r att balanskravet inte kommer att uppfyllas f6r Ar 2019.
Med de undantag som redovisas uppfyller forvaltningsberattelsen lagens krav
i allt vdsentligt.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende att kommunen inte tilldmpar
komponentavskrivningar pe samtliga anlaggningstillgengar enligt RKR.s
rekommendation R 4. Man awrker aven mot lagen nar det galler
dokumentation av redovisningssystem dA detta saknas. Efter byte av
ekonomisystem 1 januari 2018 hil detta annu inte kommit pa plats.
Det finns vissa awikelser i rekenskaperna. Totalt sett bedcimer vi att felet ar

sa stort att det bed6ms som materiellt och ddrmed piverkar periodens
resultat ivasentlig omfattning. Justeringar har inte gjorts av ingAende
balanser till foljd av overgingen till Lag om kommunal bokf6ring och
redovisning. Vi instammer i beddmningen att detta inte ir aktuellt f6r
kommunen.

Ar resultaten i delarsrapporten l6renliga med de av fullmaktige
faststallda mdlen fdr god ekonomisk hushellning, d.v.s. finns
f6rutsettningar att mAlen kommer att uppnis?
I delarsrapporten framkommer ingen uppfoljning av mAlen utdver att det

konstateras att det finansiella malet ej har uppfyllts. Vi anser darfor att
kontrollmAlet inte er uppfyllt.
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Inlednirrg
Bakgrund
Fullmaktige ska behandla manst en delArsrapport per Ar. I samband med
fullmdktiges behandling av delersrapporten ska iven revisorerna bedoma
resultatet i delArsrapporten. Denna granskning utgor underlag for det
utlatande som revisorerna ska ldmna till fullmaktige.
DelArsrapporten ska omfatta en period av minst halften och hdgst tva
tredjedelar av rdkenskapsiret och den ska innehAlla en 6versiktlig
redogdrelse fdr utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan
f6regiende rdkenskaps6rs utging.
Kommunen skall formulera verksamhetsmassiga och finansiella m6l for god
ekonomisk hushillning i budgeten. Dessa m5l ska sedan f6ljas upp i
delArsrapport och Arsredovisning.
Revisionsobjekt ar styrelsen som dr ansvarig f6r delirsrapportens
upprattande.

Syfte och RevisionsfrAgor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag f6r sin skriftliga
beddmning vilken skall bildggas delArsrapporten i samband med fullmdktiges
behandling av densamma.
Granskningen ska besvara fdljande revisionsfragor

o
o

Har deldrsrapporten upprattats enligt lagens krav och god
redovisningssed?

Ar resultaten i delirsrapporten f6renliga med de av fullmaktige faststallda
malen fdr god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns fdrutsettningar att
mAlen kommer att uppnis?

Revisionskriterier
F0ljande kriterier anvands i granskningen:

.
o
o
.
o
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Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokfdring och redovisning (LKBR)
RAdet fdr kommunal redovisnings rekommendation R'17, Delarsrapport

Fullmaktiges beslut avseende god ekonomisk hushAllning
Fullmdktiges anvisningaravseende delirsrapport
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Avgrinsning och metod
Granskningen av delersrapporten omfattar
a

OversiKlig granskning av den finansiella delen av delArsrapporten per
2019-08-3'r,

a

Forvaltningsberettelsens innehill,

a

Hur kommunen redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet ar
f6renligt med malen fdr god ekonomisk hushallning (finansiella och
verksamhetsmdssiga mal).

Granskningen utgar fran Vdgledning 4, Granskning av delarsrapport, utgiven
av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker
genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som ar
ansvariga for delArsrapportens upprattande.
Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och
riskperspektiv fdr att i rimlig grad kunna beddma om delarsrapporten ger en
rettvisande bild. Granskningen ar oversiktlig och omfattar darfor att bedoma
ett urval av underlagen till den information som ingir i delArsrapporten. Detta
utesluter inte att andra an her framf6rda felaktigheter kan fdrekomma.
En Oversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jdmfort med den inriktning och omfattning som en revision enligt
ISA och god revisionssed i dvrigt har.
Den granskade delarsrapporten faststalldes av kommunstyrelsen 201 9-1 0-14
och f ullmdktige behandlar delarsrapporten 201 9-1 0-28.
Rapportens innehall har sakgranskats av ekonomichef och
redovisningsekonom.
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Iakttagelser och
bedomningar
Lagens krav och god redovisningssed

Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti.
Resultatet fdr perioden uppgAr till -8,3 mnkr. Styrelsen har dverlamnat
rapporten inom lagstadgad tid till fullmaktige.

Forvaltningsberattelse
F6rvaltningsberdttelsen innehiller uppgift om hindelser av vasentlig
betydelse som intraffat under eller efter del6rsperiodens slut, men innan
delarsrapporten upprattats.
Upplysningar om kommunens fOrvantade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrAn god ekonomisk hushillning beskrivs.
En redovisning av hur helarsprognosen forhAller sig till den budget som
faststellts fOr den lOpande verksamheten g0rs. Det prognostiserade resultatet
uppgar till - 13,8 mnkr vilkel er 21,5 mnkr samre an budgeterat. Periodens
resultat redovisar ett underskott med -8,3 mnkr f6re balanskravsutredning.
Kommunen gor justering som inte dr forenlig med hur balanskravet ska
berdknas enligt lagen om kommunal bokfdring och redovisning. Om
kommunfullmaktige beslutar att reglering inte ska ske av negativa
balanskravsresultat ska ske, ska en upplysning om skalen for detta lamnas.

Finansiella rapporter
Delarsrapporten innehiller resultat- och balansrdkning samt de noter som
kravs enligt RKR:s rekommendation R17. Rikenskaperna omfattar periodens
utfall samt jamfOrelsetal i enlighet med rekommendationen. Kommunen
upprattar ej sammanstdlld redovisning vilket inte dr nigot krav i
delarsrapporten enligt Lag om kommunal bokforing och redovisning som
gdller fr.o.m. 2019.
En samlad, dversiktlig beskrivning av kommunens drift- och
investeringsverksamhet finns i delirsrapporten.

Justeringar har inte gjorts av ing6ende balanser till fdljd av overgingen till
Lag om kommunal boKoring och redovisning, vilket heller inte ar aktuellt fdr
kommunen.
Vid granskningen av periodens resultat- och balansrikning fdr kommunen
har foljande vesentliga awikelser noterats:
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lntakter for migration har balanserats som skuldpost, vilket medf6r f6r lAgt
redovisade intdkter hos Socialnemnden. Medel som avser
ensamkommande barn har minskat nAgot under perioden, men uppgAr
fortfarande till ca 20 mnkr. Enligt RKR R2 lntdkter ska detta belopp ska
intaktsforas under utbetalningsaret, men dessa medel har inkommit under
flera 5r. Vi kommenterade detta generellt for alla statsbidrag i
granskningen av irsredovisningen. Beloppet totalt sett ar se stort att man
behover se 6ver sa att hanteringen stammer med RKR R 2 inf6r
bokslutet. Vi har inte bed6mt hur stor intekten borde varit under perioden.

a

Fastighetsskatten har inte bokats per 190831 vilket ger en
resultatp6verkan pA ca 2,2 mnkr for ligt upptagen intdkt.

a

NAgon justering har inte gjorts av tidigare uppbokad preliminar slutskatt

f6r 2018 eller preliminera slutavrakningen fdr 2019, totalt blir
resultateffekten att man har 2,6 mnkr f6r hdgt bokad intakt.
a

I balansrakningen ar fastighetsavg iften ca 950 tkr f6r h6gt upptagen som
fordran och slutskatten pa skuldsidan ar ca 500 tkr f6r h6gt upptagen.

a

Kommunen har inte fatt det underlag som behovs f6r fakturering av hyror
s5 att bokforingen sker korrekt frAn ett av de kommunala bolagen.
Kommunen har erbjudit hjdlp till bolaget f6r att itgdrda problemet, men
bolaget har avbojt.

Totalt sett bedomer vi att er materiellt och att hanteringen beh6ver ses over.

Noter
Redovisningsprinciper fdr delarsrapporten anges som ett eget avsnitt i
delarsrapporten. Det framgar inte att principerna er densamma som vid
f0regaende irs Srsbokslut.
Karaktdren och storleken pA jdmf6relsestdrande poster lamnas
resultatrdkningen.

i

Vi bed6mer att delarsrapporten inte ar upprattad ienlighet med lagens krav
och god redovisningssed i 6vrigt. Bedomningen i delarsrapporten ar att
balanskravet inte kommer att uppfyllas fdr dr 2019, men i delarsrapporten har
man per 190831 en ekonomi i balans. Det finns vissa poster som ar felaktigt
redovisade och som totalt sett beddms p5verka resultatet, men att
periodiseringen av statsbidrag even avser tidigare perioder

Awikelse mot lag och god sed sker avseende att kommunen inte tillempar
komponentavskrivningar pA samtliga anldggningstillgingar enligt RKR:s
rekommendation R 4. Detta galler utover flera eldre tillgangar aven en nyare
ddr ekonomiavdelningen inte har fitt underlag fran fOwaltningen i tillracklig
omfattning. Man awiker aven mot lagen nir det gdller dokumentation av
redovisningssystem
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kommunen inte har n5gon sAdan dokumentation.
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Efter byte av ekonomisystem 1 januari 2018 har detta ennu inte kommit
plats.

pi

Det forekommer vissa differenser avseende redovisningen av

skatteintakterna, resultateffekterna av dessa bedoms inte som vasentliga.
prognosen har rett arsbelopp tagits med.

I

God ekonomisk hushallning
Kommunfullmdktige har faststallt ett maldokument f6r perioden 2019 med
flerarsplan fOr 2O2O-2021 innehAllande ett antal finansiella mal och
verksamhetsmal. Kommunplanen faststdlldes av kommunfullmaktige 201 812-18.
lakttagelse

gors ingen djupare uppfoljning avseende kommunens
finansiella mAl som faststallts i budget 2019, forutom att de konstaterar att ett
malet avseende att resultatet minst ska uppga till 1 % av skatteintakter och
generella statsbidrag inte kommer att uppnis utifr6n helArsprog nosen.
I delArsrapporten

Mil f6r verksamheten
I delirsrapporten gors inte nagon uppfoljning av de mAl som fullmaktige
faststallt f0r verksamheten.

Vi noterar att man i Kommunplanen staller sig fragande till vilken betydelse
de sju uppsatta milen egentligen har iverksamheten. I delArsrapporten per
augusti 2019 ges ingen fdrklaring till utebliven uppfdljning och redovisning
utan man konstaterar enbart att ingen uppfdljning g6rs utover att lyfta fram att
det finansiella malet ej nes.
Beddmning
Utifren ovanstaende iakttagelser anser vi att det ej gir att bedoma huruvida
det prognostiserade resultatet ar forenligt med de finansiella mdl som
fullmiktige faststallt i budget 2019. Samma bed6mning galler f6r huruvida
verksamhetens prognostiserade utfall ar forenligt med de av fullmdktige
faststallda malen i budget 2019. Enligt RKR R 17 delirsrapport ska
f0rvaltningsberattelsen innehalla upplysningar om forvantad utveckling
avseende ekonomi och verksamhet utifran milen om god ekonomisk
hushillning.
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Kommentar

Har
delarsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och
god
redovisningssed?

Ej uppfyllt

Ar resultaten

i

del6rsrapporten
forenliga med de
av fullmdktige
faststdllda milen
for god ekonomisk
hushallning, d.v.s.
fin ns
fOrutsattningar att
malen kommer att
uppnAs?
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Delarsrapporten
uppfyller inte lagens krav
och god
redovisningssed. Det
finns vissa poster som ar
felaktigt redovisade och
som peverkar resultatoch balansrikningen
sammanlagt med
vasentligt belopp.
Kommunen saknar
systemdokumentation
for ekonomisystemet och
komponentavskrivning dr
inte genomford fullt ut.
Prognos fOr balanskravet
lamnas men bedoms
inte uppnis under dret.
Utover detta uppfyller
forvaltningsberettelsen
uppfyller i allt vasentligt
kraven.

Ej uppfyllt
I del6rsrapporten

framkommer ingen
uppf6ljning av mSlen
utover att konstatera att
det finansiella mAlet ej
har uppfyllts.

o
o
o

o
o
o
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ilryw,&aAnnika Hansson
Uppdragsledare

Denna rapport har upprattats av Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) pe uppdrag av Vingakers kommun enligt de villkor och under de fdrutsattningar som framgar
av projektplan fr6n den 17 september 2019. PwC ansvarar inte utan sarskilt atagande, gentemot
annan som tar del av och fdrlitar sig pe hela eller delar av denna rappoit.

-L
pwc

10

