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Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31

Vi har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2015-01-01 — 2015-08-31.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. I granskningen har vi
biträtts av sakkunniga från KPMG.

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 §
KL skall behandlas av fullmäktige, är förenligt med de må1 fullmäktige beslutat.
Bedömningen gäller dels de finansiella målen och dels målen för verksamheten.

I vårt arbete med att bedöma de finansiella och verksamhetsmässiga målen och riktlinjerna
har vårt uppdrag begränsats till att omfatta en bedömning av finansiella må1, mot bakgrund
av att kommunfullmäktige inte fastställt några verksamhetsmässiga må1 med anknytning
till god ekonomisk hushållning för 2015.

De finansiella målen med koppling till god ekonomisk hushållning som fullmäktige
fastställde i samband med årets budgetbehandling är följande:

• Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar ska inte överstiga 97,5
av skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden 2015 — 2017.

Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Kommunens låneskuld skall inte öka.

Kommunen redovisar ett resultat på 4,7 mkr i delårsrapporten, medan prognosen för
årsresultatet 2015 utgör 1,2 mkr före nedskrivningar av aktier. Budgeterat resultat för året
utgör 9,9 mkr.

Även om kommunens må1 avseende oförändrad skuldsättning förefaller att kunna uppnås,
är våx övergripande bedömning att resultatet i delårsbokslutet för 2015 inte är förenligt med
kommunfullmäktiges finansiella må1 för god ekonomisk hushållning.

Utöver ovanstående konstaterar vi att delårsrapportens uppställning med
förvaltningsberättelse, driftredovisning för respektive styrelse och nämnd, resultat- och
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balansräkning samt kassaflödesanalys ihuvudsak följer god redovisningssed men att
utrymme för förbättringar finns.

I övrigt hänvisar vi till de sakkunnigas rapport (bilaga).

Vi översänder härmed vårt utlåtande och emotser kommunstyrelsens svar senast den 30
december 2015, med en redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med
anledning av våra iakttagelser.
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1. Sammanfattning
Vi haz• av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2015-
08-31.Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KLI bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de må1 som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av
delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.

1.1 Finansiella må1 och god redovisningssed
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt delårsrapporten inte fullt ut är förenligt med de av
fullmäktige fastställda finansiella målen. Våra slutsatser beträffande de finansiella målen finns när-
mare beslaivna under avsnitt 10.2.

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2015 anges tre övergripande finansiella må1 för
kommunen:

• Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar skall inte överstiga 97,5% av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Enligtprognosen fär 2015 förväntas nettokostnaderna uppgå till 100,2% och därmed över-
stiga fulh~zäktiges nettokostnadsmål.

• Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av skattein-
täkteroch generella statsbidrag.
Målet konzrraer inte att uppnås zrnder 2015, enligt pi•ogizos.

• Kommunens låneskuld skall inte öka.
Konamunerr saknar långfristiga lån, målet bör kunna nås under 201 S.

För år 2015 har ett resultat på 9,9 Mkr budgeterats, delårsrapporten visar ett resultat på 4,7 Mkr.
Den lämnade prognosen för verksamhetsåret pekar på ett resultat på 1,2 Mkr före nedskrivning av
aktier i kommunala bolag. Till detta kommer i balanskraysutredningen ett underskott från tidigare
år, varav 2,5 Mla• skulle återställts under 2014. Detta innebär att kommunen inte kan förväntas nå
kommunallagens krav på en ekonomi i balans under 2015.

Kommunens redovisade värden på dotterbolagen Utveckling i NoresundAB och Va~ället Skicenter
AB har under 2015 skrivits ned med sammanlagt 11,1 Mkr.

Våra redovisningsmässiga synpunkter finns beskrivna i avsnitt 11.7.

1.2 Må1 %r verksamheten
I budgetdokumentet presenteras ett antal verksamhetsmål samt aktiviteter för att nå dessa må1. Må-
lenhar varierande karaktär och mätbarhet och ingår i budgetens respektive plan %r verksamheterna.

' Kommunallag (1991:900)
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Av dokumentet framgår inte om några av de verksamhetsmässiga målen bedöms vara av betydelse
för kommunens goda ekonomiska hushållning.

En redovisning av målen görs i delårsrapportens redogörelse för respektive verksamhet men någon
samlad bedömning av målen har inte intagits i delårsrappoi~tens avsnitt om helårsprognos och av-
stämning av må1. Vi har därför avgränsat vår bedömning av kommunens må1 för god ekonomisk
hushållning till att omfatta de finansiella målen.

2. Bakgrund
KPMG har av Eda kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per
2015-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KLZ bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de må1 som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning
av delårsrapporten.

Våi~ uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.

3. Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med
kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed ikommuner och landsting.
Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande delårs-
rapporten.

4. Avgränsning
Granskningen omfattar delårsrappoi~ten 2015-08-31.

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av full-
mäktiges finansiella må1.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårs-
rapporten.

I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna konhollen över kommunens kostnader
och intäkter.

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

Då några verlcsamhetsmässiga må1 med uttalad koppling till god ekonomisk hushållning inte pre-
senteras ibudget och delårsrapport begränsas vår bedömning av måluppfyllelsen till de finansiella
målen.

2 Kommunallag (1991:900)
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5. Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten iallt väsentligt följer

• Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRI_,

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKI,

• Interna regelverk och instruktioner

• Fullmäktigebeslut

Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de må1 lcommunfiillinäktige
beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

6. Ansvarig styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § KI, ska behandlas av
kommunfullmäktige.

Denna rapport är saklighetgranskad av personal i kommunens ekonomistab.

7. Metod
Granslaiingen har genomförts genom:

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten

• Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

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 avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifikationer med
tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av fullmäktiges finansiella må1.

• Översiktlig analys av resultaträkningen

8. Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Marcus Persson, auktoriserad revisor och Anders Naeslund, cer-
tifierad kommunal revisor.

9. Anvisningar och styrdokument
I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v shögst åtta månader. Det är även den
rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som reviso-
rerna ska göra enbedömning av.

fc3
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Eda kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti.

10. Bedömning utifrån fullmäktiges må1

10.1 Bakgrund
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella må1 och verk-
satnhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resul-
tatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

10.2 Finansiella må1
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2015 anges tre övergripande finansiella mål utöver
det budgeterade resultatet för verksamhetsåret 2015:

• Under perioden 2015 — 2017 skall verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar
inte överstiga 97,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Resultatnivån för respektive år under• planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av slcattein-
täkter och generella statsbidrag.

• Kommunens låneskuld skall inte öka.

• Det budgeterade resultatet för verksamhetsåret 2015 uppgår ti119,9 Mkr.

Av delårsrapportens avstämning av de finansiella målen framgår bl a följande:

• Det prognostiserade resultatet på 1,2 Mlcr för 2015 före nedskrivningar, innebär att det
övergripande målet med ett resultat som inte understiger 1,5 % av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag sannolikt inte kommer uppnås,

• liksom även gäller det budgeterade resultatet på 9,0 Mkr för år 2015.

• Kommunen har inte tagit upp några 1ån under 2015, vilket innebär att det övergripande
målet avseende låneskulden förväntas bli uppfyllt.

Kommentar

Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen.

Den övergripande finansiella målsättningen att verksamheternas nettokostnader inte ska överstiga
97,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för planperioden 2015 — 2017, kommenteras inte
närmare i delårsrapportens avstämning mot kommunens finansiella må1. Enligt prognosen för 2015
uppgår verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar till 100,2 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
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10.3 Verksamhetsmål
I budgetdokumentet presenteras ett antal verksamhetsmål samt aktiviteter för att nå dessa måL Må-
len redovisas i budgetens verksamhetsplan för respektive verksamhet och är av varierande karaktär
och mätbarhet. Verksamhetsmål följs upp i delårsrapportens verksamhetsberättelser för respektive
verksamhet.

Vi har inte kunnat identifiera om några av de verksamhetsmässiga målen anses vara av betydelse
för kommunens arbete för en god ekonomisk hushållning. Vi har därför inte uttalat oss om målupp-
fyllelsen för verksamhetsmässiga må1 kopplade till god ekonomisk hushållning.

11. Delårsrapporten iövrigt

11.1 Innehåll
Enligt KRL 9:2 och RKR 223 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utveckl-
ingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. Delårsrappoi~ten ska
som minimum innehålla en förkortad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt vissa
andra upplysningar. Uppgift ska lämnas om:

• Sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning

• Sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inriäffat under rapportpe-
rioden eller efter dennes slut

11.2 Förvaltningsberättelsen
Enligt I~RL 9:2 och RKR 224 ska delårsrapportens förkortade förvaltningsberättelse innehålla en
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående
års utgång. RI~Rs rekommendation skall tillämpas från och med år 2014. Uppgift ska lämnas om:

• Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men
innan delårsrapporten upprättas, och som inte på annat sätt beaktas i delårsrapporten.

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet.

• En samlad, men övergripande, redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

• En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten.

• En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning ]commer att
kunna uppnås.

• Enbedömning av balanskraysresultatet utifrån helårsprognosen.

3 Rådet för kommunal redovisning, rekommendation 22
4 Rådet för kommunal redovisning, rekommendation 22
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• Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska
personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden.

En samlad bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning skall kunna uppnås och
hur helårsprognosen förhåller sig till fastställd budget lämnas i delårsrapporten i aysnittet "Helårs-
prognos för kommunen", där en avstämning av de finansiella målen mot prognostiserat resultat
görs. I avsnittet görs även en samlad bedömning av hur helårsprognosen förhåller sig till fastställd
budget för respektive verksamhet och kommunen totalt. En avstämning av balanskravet görs också
i avsnittet.

11.3 God ekonomisk hushållning
I kommunallagen finns de fi~.o.m. år 2000 gällande reglerna om balanskravet, vilka innebär att
kommunens intäkter slca överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska
enligt lagens 8 kap § Sa regleras inom tre år. I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska
ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt
urholkar kommunernas ekonomi.

De finansiella må1 som fastställts i Eda kommuns budget far antas utgöra kommunens definition på
god ekonomisk hushållning även om detta inte tydligt uthycks i budget eller delårsrapport. De fi-
nansiella målen innebär, som tidigare beskrivits i avsnitt 10.2, att kommunens resultat skall mot-
svara viss andel av erhållna skatteintäkter och generella statsbidrag samt att kommunen inte skall
ta upp 1ån.

11.4 Balanskravet
Kommunallagens s k balanskraysregler får anses utgöra en miniminivå för vad som kan betraktas
som god ekonomisk hushållning. Enligt vår bedömning kommer kommunen inte att uppnå kom-
munallagens krav på en ekonomi i balans per 2015-12-31.

Kommunens delårsrapport innehåller en prognos för 2015 på 1,2 Mkr vilket i sig innebär ett över-
skott. Enligt vår bedömning borde dock tidigare underskott som kommunen enligt komunallagen
inte har kunna återställa, 2,5 Mkr, beaktas i balanskraysutredningen.

11.5 Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för åren 2009 — 2014.

Tabellen och diagrammet nedan visar utvecklingen av verksamheternas nettokostnad samt kom-
munens skatteintäkter. Uppgifter avseende åren 2009 — 2013 har hämtats från årsredovisningen för
respektive år. Beloppen för 2014 är hämtade ur kommunens delårsrapport.

Den streckade linjen som visar nettokostnad exclusive engångsbelopp har för år 2012 och 2013
justerats för en intäkt på 7,3 mkr respektive 7,2 mkr avseende återbetalning från AFA försäkring.
Avseende 2014 har ännu inget beslut fattats om eventuell återbetalning från AFA försäkring. Den
streckade linjen har lagts in för att tydliggöra verksamheternas faktiska nettokostnadsutveckling.
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Pt~og~tos

2013 2014 Prognos
2015

(rnkr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 S
Nettokostnad 387,1 388,4 398,0 397,5 416,6 430,6 453,1

Nettokost. e~cl. engångsbelopp 387,1 388,4 398,0 404,8 423,8 430,6 456,6

Skatteintäkter/statsbidrag 380,5 391,0 393,3 397,7 412,4 426,5 453,6

Intäkter och nettokostnad
480

460

440

420

400

380

360

340

320

300
2009 2010 2011 2012

■ Nettokost. exkl. engångsbelopp o Skatteintäkter/statsbidrag

Nettokostnaden för 2015 förväntas enligt årsprognosen att öka från 430,6 Mkr 2014 ti11456,1 Mkr
vilket motsvarar en ökning med 6,0 % från 2014 års nettokostnader. Diagrammets staplar för net-
tokostnad rensad för engångsbelopp visar att nettokostnaderna från 2011 och framåt överstiger
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Utvecklingen av nettokostnaderna gör det svårt för kommunen att uppnå sina finansiella må1 ayse-
ende resultatet.

11.6 Jämförelsestörande poster
Enligt RKRs rekommendation om extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål är
det väsentligt att kommentera viktiga händelser eller transaktioner för att kunna analysera och göra
jämförelser.

Under 2012, 2013 och 2015 ingår återbetalningar från AFA med 7,3 Mkr, 7,2 Mkr respektive 3,5
Mkr. Då posterna är av engångskaraktär och inte hänförliga till kommunens ordinarie verksamhet
betraktas de som jämförelsestörande poster. Ytterligare utbetalningar från AFA Försäkring kommer
inte att göras inom överskådlig tid.

11.7 Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för perioden 2014-08-31-2015-08-31.
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11.8

11.9

Belopp i Mkr 2015-08-31 2014-12-31 2014-08-31
Balansomslutning 504,6 520,0 513,1
Redovisat eget kapital 418,0 413,3 425,6
Soliditet redovisad 82, 8 ° 0 79, 5 % 82, 9

Omsättningstillgångar 99,4 111,7 104,1
Kortfristiga skulder 60,8 81,4 63,0
Balanslikviditet 163, S % 137, 2 % 165, 2

Den översiktliga granskningen utgår från att periodiseringar har skett i enlighet med god redovis-
ningssed och på den nivå som är rimligt i ett delårsbokslut.

I kommunens redovisning värderas, efter nedskrivning, aktieinnehavet i dotterbolaget Utveckling i
NoresirndAB ti111,2 Mla• och i dotterbolaget ValfjälletSkicenterAB.ti114,0 Mkr. Vi bedömer denna
värdering som rimlig.

Semesterskulden har beräknats per 2015-08-31.

Pensionsskulden har• beräknats utifrån KPA:s prognos för 2015.

Kommentar

Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort
några iakttagelser av sådan art att bedömningen av kommunens resultat och ställning per den 31
augusti skulle kunna påverkas väsentligt.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamheten och investeringar/finansiering har inverkat på
verksamhetens likvida ställning.

I kommunens delårsrapport ingår en kassaflödesanalys som omfattar kommunen och kommunkon-
cernen.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen innehåller kommentarer om det ekonomiska läget för respektive verksam-
het. Nedanstående tabell återger helårsprognosen för respektive verksamhet i förhållande ti112014
års budget. Förklaringarna till prognostiserade avvikelser mot budget bygger på de uppgifter som
kommunen lämnat i sin delårsrapport.

8
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Prognos Bzrdget Avvikelse b~dget-
Verksarnhet., resultat i Mkr 201 S 2015 rognos

Kommunledningsstab -49,9 -49,8 -0,1

Bildning -191,3 -188,0 -3,3

Vård och stöd -176,5 -164,6 -11,9

Samhällsbyggnad -36,4 -43,1 6,6

Finansförvaltning 455,4 455,4 0

S~nvna 1, 2 9, 9 -8, 7

Stöi7•e avvikelser föreligger främst i verksamheten Vård och stöd. Ett flertal områden bidrar till den
prognostiserade negativa budgetavvikelsen, bl a placeringar, ekonomisk bistånd, LSS och hem-
tj änsten.

Inom Bildning bidrar bl a tillkomsten av en förberedelseklass till avvikelsen liksom behov av sär-
skilt stöd.

Den positiva avvikelsen inom Samhällsbyggnad är hänförlig till återhållsamhet i verksamheten
samt till flyktingverksamhet.

I respektive verksamhets berättelse återfinns ett avsnitt om den närmaste fi•amtiden inom respektive
område. Däremot saknas en sairunanhållen redogörelse för hur kommunstyrelsen analyserar och
avser att agera för att minska årets underskott samt kunna återställa tidigare års underskott enligt
balanskraysreglerna.

KPMG, dag som ovan

~,. V "

Anders Naeslund
Auktoriserad revisor
Certifrerad komn~zmal revisor
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