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Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2011-06-30
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2011-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vid granskningen har framkommit att:

• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.

• Balanskravet bedöms inte komma att bli uppfyllt för helåret 2011.

• Prognosen tyder på att resultatet av verksamheten inte kommer att hålla sig inom de
ramar som de finansiella målen anger. Det prognostiserade resultatet uppgår till -6,6 Mkr
innebärande en negativ budgetavvikelse på 9,3 Mkr. I delårsrapporten bedöms att ett av
de finansiella målen, amorteringsmålet, uppnås för helåret. Amortering har skett med 0,6
Mkr samtidigt som nyupplåning skett med 30 Mkr varför det enligt vår uppfattning är
tveksamt om amorteringsmålet uppnåtts. Atgärder för att nå målen har ej angivits.

• Kommunen har i budgeten 2011 antagit 23 verksamhetsmål. Av dessa bedöms 19 vara
uppfyllda eller på väg att uppfyllas medan 4 ej är uppfyllda. Detta indikerar på att
verksamheten har bedrivits utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och att de
verksamhetsmässiga målen till övervägande del kan uppnås vid en bedömning av hela
räkenskapsåret.

Enligt den samlade bedömningen i delårsrapporten bedrivs verksamheten enligt god
ekonomisk hushållning, trots att inga av de finansiella målen uppnåtts. Enligt vår
bedömning kan det finnas risk för att god ekonomisk hushållning ej kommer att
uppnås för 2011. Vi delar därför kommunstyrelsens uppfattning att det är av största
vikt att åtgärder tas fram och genomförs för att förbättra måluppfyllelsen av de
finansiella målen.
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Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en översiktlig granskning
av delårsrapporten per 2011-06-30. Enligt kommunallagen ska fullmäktige ange mål och rikt-
linjer för verksamheten och finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. En upp-
följning av dessa ska redovisas i delårsrapporten och årsredovisningen. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som full-
mäktige beslutat. Denna bedömning ska ske skriftligen.

Följande kan konstateras i bedömningen av delårsrapporten:

God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.

Vi anser att delårsrapporten i huvudsak kan anses upprättad utifrån de krav som rimligen
kan ställas på en kommun i Hyltes storlek.

För delårsperioden uppgick resultatet för kommunen till -6,2 Mkr. Föregående år blev
resultatet för delårsperioden +1,2 Mkr.

Kommunens prognos utvisar ett resultat på -6,6 Mkr. Detta innebär att balanskravet för
2011 inte kommer att uppnås.

Fullmäktige har i budget resp Styr- och ledningsdokument angett finansiella mål som
utgör de ramar verksamheten ska hålla sig inom. Målen får anses vara satta på helårs-
basis varför det enligt vår uppfattning är bedömningen av måluppfyllelsen vid årets slut
som är av intresse. Om ett mål är uppfyllt eller ej per 2011-06-30 bör tillmätas mindre be-
tydelse. Uppföljningen av mål i delårsrapporten bör inriktas mot att bedöma måluppfyllel-
sen för helåret.

Kommunens uppföljning visar att endast ett av de av fullmäktige antagna fem finansiella
målen har uppnåtts/kommer att uppnås. I delårsrapporten görs bedömningen att amorte-
ringsmålet är uppfyllt då amortering skett med 0,6 Mkr. Samtidigt har nya lån upptagits
med 30 Mkr varför det finns anledning att ifrågasätta om amorteringsmålet uppnåtts. Re-
sultatet är negativt, låneskulden ökar och soliditeten sjunker. Med beaktande av progno-
sen för investeringarna, totalt 69,5 Mkr, kan nya lån komma att behöva upptas under
året.

I delårsrapporten anges inga åtgärder/förslag till åtgärder som ska vidtas för att öka möj-
ligheten till att uppnå de finansiella målen.

Av totalt 23 verksamhetsmässiga mål uppges 19 mål antingen vara uppfyllda eller att
arbete pågår. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda. Detta indikerar att verksamheten har
bedrivits utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och att de verksamhetsmässiga målen till
övervägande del kan uppnås vid en bedömning av hela räkenskapsåret.

I kommunstyrelsens samlade bedömning som görs i delårsrapporten anges att verksam-
heten bedrivs enligt god ekonomisk hushållning. Denna bedömning görs trots att, enligt
vår uppfattning, inga finansiella mål har uppnåtts. Vi anser att det finns risk för att god
ekonomisk hushållning ej kommer att uppnås för 2011. Kraftfulla åtgärder behöver vidtas
för att möjliggöra att de finansiella målen och även god ekonomisk hushållning ska kunna
uppnås för 2011.
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1. Inledning

1.1. Uppdrag och syfte

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en översiktlig granskning
av delårsrapporten per 2011-06-30.

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat. En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en
bedömning är att kommunfullmäktige i budget/planer har fastställt mål och riktlinjer som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskningen av delårsrapporten har syftet att
bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed för kommuner och ger en rätt-
visande bild av resultat och ställning,
bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut,
bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnås samt
bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för
verksamheten kan nås

1.2. Avgränsning och metod

Granskningen utgår från den delårsrapport med helårsprognos som är upprättad per
2011-06-30 samt från budgeten som kommunfullmäktige antagit som styrdokument för år
2011 och perioden 2012 - 2013.

Granskningen har varit översiktlig och bygger huvudsakligen på intervjuer samt en genom-
gång och avstämning av balansräkningens väsentligaste poster och prognosunderlag. Upp-
följning har gjorts av processen för framtagandet av delårsbokslut med prognos samt de an-
taganden som ligger till grund för prognosen.

Som utgångspunkt för planeringen av granskningen har använts FAR:s vägledning "Översikt-
lig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter".
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2. Analys av resultat och prognos

2.1.1. Kommentarer till utfall för perioden

Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat per 2011-06-30 till -6,2
Mkr, vilket kan jämföras med resultatet för delårsbokslutet föregående år som uppgick till 1,2
Mkr. Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgår till 237,0 Mkr mot 230,3 Mkr före-
gående år, vilket innebär en ökning med 6,7 Mkr eller 2,9%. Skatter, generella statsbidrag
och utjämning har ökat 1,5 Mkr eller 0,6% till 233,4 Mkr. Således har verksamheternas net-
tokostnader ökat mer än skatter och utjämning. Det finansiella nettot har dessutom försäm-
rats 2,2 Mkr jämfört med f å beroende på ökad upplåning samt det högre ränteläget.

Jämfört med budget är resultatet 10,2 Mkr sämre varav verksamheternas nettokostnader
överstiger budget med 12,8 Mkr. Nämnderna exkl finans redovisar sammantaget ett under-
skott jämfört med budget för perioden uppgående till -5,2 Mkr. Största avvikelserna redovisar
samhällsbyggnadsnämnden med -4,0 Mkr i negativ budgetavvikelse. Orsaken, liksom före-
gående år, uppges vara att fastighetsförvaltningen genomfört större delen av planerade un-
derhållsarbeten under första halvåret. Dessutom redovisar VA en negativ avvikelse jämfört
med budget på 1,3 Mkr. Endast omsorgsnämnden redovisar positiv avvikelse, 1,5 Mkr.

Finans (främst pensioner, semesterskuld) redovisar ett underskott i förhållande till budget
med 4,9 Mkr varav ökning av semesterskulden utgör 3,6 Mkr och pensioner 2,3 Mkr.

Av delårsrapporten framgår ej resultat eller prognos för den helägda Bostadsstiftelsen Hylte-
bostäder. Vi anser att även utfall och resultat för Hyltebostäder bör redovisas i delårsrappor-
ten.
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2.2. Prognos för helåret

Prognosen för helåret 2011 pekar på ett resultat på -6,6 Mkr (f å utfall 11,8 Mkr). I förhållan-
de till budget (2,7 Mkr) innebär prognosen en avvikelse på -9,3 Mkr. Avvikelsen beror främst
på att nämnderna sammanlagt överskrider budget med 6,7 Mkr. Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning beräknas bli 6,6 Mkr bättre än budget. Finansnetto är 1,1 Mkr
sämre än budget. De finansiella posterna överskrider budget med totalt 7,9 Mkr varav pen-
sioner överskrider budget med 4,6 Mkr.

Ökningen jämfört med 2010 av verksamheternas nettokostnader uppgår till 3,4% medan ök-
ningen av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 0,2%. Bland skatteintäkter och
generella statsbidrag ingick 2010 tillfälligt konjunkturstöd 10 Mkr.

Pro noserna tidi are under året har haft förande utveckling:
Pro nostillfälle

Största budgetavvikelsen svarar barn- och ungdomsnämnden för med en avvikelse på -4
Mkr. Underskottet är till största delen hänförbart till gymnasieskolan -1,9 Mkr och grundsko-
lan -1,7 Mkr. Samhällsbyggnadsnämndens underskott -2 Mkr beror på ökade kostnader för
gator och vägar med en budgetavvikelse på -0,4 Mkr, VA -0,4 Mkr samt kostförsörjningen
-0,4 Mkr. Övriga nämnder uppvisar endast mindre avvikelser.

2.2.1. Bedömning av prognos

Kommunens prognoser visar att ett negativt resultat på 6,6 Mkr kommer att uppnås. Vår
genomgång av prognoserna tyder på att avskrivningarna, baserat på anläggningsregistrets
beräkning av helårskostnaden, kan vara ca 1,2 Mkr högre än prognos. Däremot kan reserve-
ringen för semesterskuldökningen 2 Mkr vara för hög baserat på tidigare års ökning 0,4 Mkr.

Osäkerhet bedöms även finnas inom barn- och ungdomsnämnden och avser främst kostna-
den för gymnasieskolan och osäkerheten kring de interkommunala ersättningarna.

Av delårsrapporten framgår inte vilka åtgärder som föreslås eller beslutats med avseende på
de befarade underskott som prognostiseras. Vi anser det vara av stor vikt att åtgärder vidtas
för att undvika budgetöverskridanden och uppnå de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning. Det är också väsentligt att åtgärder sätts in i tid för att de ska kunna få effekt.

Någon prognos för balansräkningen har ej lämnats vilket bör övervägas.

Prognostiserade investeringar uppgår till 69,5 Mkr. Per 2011-06-30 har 21,6 Mkr investerats.
Med nuvarande investeringstakt kan det föreligga en risk att prognosen för investeringar inte
kommer att uppfyllas. Investeringarna överstiger investeringsutrymmet som anges i delårs-
rapporten.
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3. Rättvisande räkenskaper
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Delårsbokslutet ska upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket innebär att sam-
ma redovisningsprinciper ska tillämpas som vid årsbokslut. Detta medför krav på boksluts-
processen att rutinerna anpassas så det är möjligt att få fram uppgifter till delårsbokslutet
samt att föra ut rättvisande resultatmätning på förvaltningar och deras undernivåer. T ex ska
periodiseringar av väsentliga poster ske enligt samma principer som vid årsbokslut.

3.1. Nyheter för året

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har under våren presenterat ett konceptuellt ramverk
för finansiell rapportering i kommuner och landsting. Ramverket definierar grundläggande
begrepp och diskuterar grundläggande principer för framtagande och utformning av finansiel-
la rapporter. Syftet är att vägleda intressenter med tolkning och bedömning av RKR:s re-
kommendationer. Dokumentet är inte en rekommendation och behandlar inte frågor som
avser klassificering, värdering, och upplysningar.

3.2. Gjorda iakttagelser

3.2.1. Skatteintäkter

Skatteprognosen från SKL 2011-05-03 för slutavräkningen 2010 medför en förbättring jäm-
fört med tidigare prognoser på 1,5 Mkr. Hälften har beaktats i utfallet i delårsbokslutet. Då
korrigeringen avser tidigare år borde hela beloppet bokförts i delårsbokslutet. Hela beloppet
har beaktats i prognosen.

3.2.2. Kortfristiga skulder

Semesterskulden per 2011-06-30 uppgår till 24,1 Mkr, en ökning med 7,4 Mkr sedan årsskif-
tet. I delårsbokslutet har, i likhet med tidigare år, endast 50% av ökningen eller ca 3,7 Mkr
beaktats varför kostnaden i delårsbokslutet är 3,7 Mkr för låg. Orsaken uppges vara att uttag
av semester sker under sommaren och skuldökningen och därmed kostnaden blir orimligt
hög. I prognosen har semesterskulden bedömts öka 2 Mkr jämfört med 2010-12-31 vilket
medför att skulden bedöms vara 1,7 Mkr lägre 2011-12-31 jämfört med 2011-06-30 men 2
Mkr högre än per 2010-12-31. Föregående år var skuldökningen ca 0,4 Mkr.

3.2.3. Avsättningar

Avsättning för åtgärder mot arbetslöshet 4 Mkr gjordes i bokslutet 2009-12-31. 0,9 Mkr av
avsättningen har använts under 2011. Bland avsättningarna ingår även en post avseende
omstruktureringskostnader avsatt i bokslutet 2006. Av denna kvarstår 2,6 Mkr outnyttjat, var-
av 0,1 Mkr använts 2011. Enligt vår bedömning uppfyller inte några av dessa poster kraven
för avsättning och borde därför återföras i sin helhet.

Bland avsättningar finns 1,6 Mkr (f å 2,9 Mkr) avseende återställande av deponi. Utredning
bör ske för att säkerställa att redovisningen sker enligt rekommendation 10 från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).
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3.2.4. Löneskatt

Vid kontroll av beräkningen av särskild löneskatt konstateras att för hög kostnad har redovi-
sats med 1,7 Mkr. Orsaken är att de preliminära skattebetalningar som görs månadsvis kost-
nadsförs i stället för att bokföras som acontobetalning av skulden i balansräkningen. Felet
påverkar utfallet i delårsbokslutet men bedöms ej påverka prognosen.

3.2.5. Redovisning av noter

Notapparaten bör ses över och uppdateras t ex utifrån Rådet för kommunal redovisnings
exempelsamling som tagits fram under 2010. Detta gäller bland annat anläggningstillgångar,
avsättningar, specifikation av förändringar av pensionsförpliktelser, utveckling av pensions-
redovisningen utifrån RKRs krav mm.

3.3. Bedömning

Vi har tagit del av kommunens delårsbokslut och översiktligt granskat dokumentationen av
avstämningar av balanskonton. Granskningen påvisar att dokumentation för de konton som
avstämts i huvudsak är god. Vid vår översiktliga granskning har vi, med undantag för ovan-
stående noteringar, inte funnit några väsentliga fel utan anser att utfallet för perioden kan
ligga till grund för helårsprognosen.
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4. Intern kontroll
Ett arbete pågår med att ta fram rutiner för intern kontroll. Arbete med förslag till reglemente
och riktlinjer pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2011/2012.

Vår bedömning är att den interna kontrollen i samband med framtagande av delårsbokslutet
inkl prognoser är tillfredsstäHande. En uppföljning av arbetet med intern kontrollplanen kom-
mer att ske i samband med årsbokslutet.

4.1. Bedömning

Vi noterar att arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för intern kontroll pågår. Vi anser att
det är väsentligt att uppföljning av den interna kontrollen kommer igång snarast.

Vi har tagit del av kommunens delårsbokslut och översiktligt granskat dokumentationen av
avstämningar av balanskonton. Granskningen påvisar att dokumentation för de konton som
avstämts i huvudsak är god.

Granskning av Hylte kommuns delårsrapport per den 30 juni 2011 8
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5. God ekonomisk hushållning

5.1. Finansiella mål

1 budgeten förs i enlighet med kommunallagen, ett resonemang om "god ekonomisk hushåll-
ning" samtidigt som finansiella mål och verksamhetsmål med anknytning till detta begrepp
definieras. Målen ska enligt lagen följas upp och bedömas i förvaltningsberättelsen. Det är
kommunstyrelsen som utifrån de uppgifter man får in från nämnderna, ska göra en uppfölj-
ning av de fastställda målen och en bedömning av i vilken mån målen kommer att kunna
uppfyllas under räkenskapsåret. Om så behövs ska även förslag till åtgärder anges. Det är
över denna kommunstyrelsens uppföljning och bedömning som sedan revisorerna ska avge
ett särskilt yttrande till fullmäktige.

1 budgeten (Mål och resursplan) 2011 och flerårsplanen 2012-2013 har intagits ett resone-
mang om god ekonomisk hushållning utifrån situationen för Hylte kommun. Finansiella mål
finns angivna avseende:

• Resultat (2 st)
• Soliditet
• Investeringar
• Långfristig låneskuld

Följande mål anges:

• Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bör upp-
gå till minst 2%

• Nämnderna ska hålla anvisad budget
• Soliditeten ska bör uppgå till minst 30% för perioden
• Nettoinvesteringar bör helt finansieras med egna medel, undantag kan bl a göras för

taxefinansierad verksamhet och lönsamma investeringar, där frigjort driftsutrymme
används för amortering

• Amorteringen för 2011 bör utgå

5.1.1. Resultatmål

Målet är kommenterat i delårsrapporten och enligt prognosen kommer resultatet att bli nega-
tivt. Nämnderna beräknas i prognosen överskrida budget med 6,7 Mkr. Målen bedöms ej
uppfylIda.

5.1.2. Soliditet

Målet är kommenterat i delårsrapporten och bedöms i förvaltningsberättelsen  ej uppfyllt.
Någon prognos för balansräkningen per 2011-12-31 görs ej varför något prognostiserat mått
på soliditeten ej anges. Utfallet per 2011-06-30 visar på en soliditet på 29,2% exkl pensions-
förpliktelser och -20,1% inkl pensionsförpliktelser.

5.1.3. Investeringar

Målet är kommenterat i delårsrapporten och bedöms  ej uppfyllt.  Uppföljning görs bara på
utfallet per 2011-06-30 då investeringsutrymmet uppgår till 5,9 Mkr och investeringarna exkl
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VA och Renhållning uppgår till 17,7 Mkr. Enligt prognosen kommer investeringarna exkl VA
och Renhållning att uppgå till 55,2 Mkr medan utrymmet uppgår till 16,4 Mkr.

5.1.4. Långfristig låneskuld

Målet om amortering av låneskulden bör enligt beslut i KF utgå för 2011. I delårsrapporten
kommenteras dock målet och bedöms  uppfyllt.  Som motiv anges att amortering har skett
med 0,6 Mkr. Samtidigt som 30 Mkr har nyupplånats.

5.2. Bedömning av finansiella mål

Uppföljningen av mål i delårsrapporten bör inriktas mot att bedöma måluppfyllelsen för hel-
året. Fullmäktige har i budget resp Styr- och ledningsdokument angett finansiella mål som
utgör de ramar verksamheten ska hålla sig inom. Målen får anses vara satta på helårsbasis
varför det enligt vår uppfattning är bedömningen av måluppfyllelsen vid årets slut som är av
intresse. Att ett mål är uppfyllt eller ej per 2011-06-30 bör tillmätas mindre betydelse.

Kommunens uppföljning utvisar att endast ett av de av fullmäktige antagna finansiella målen
kommer att uppnås. Balanskravet bedöms heller inte komma att bli uppfyllt. Resultatet i pro-
gnosen är negativt, -6,6 Mkr, med en budgetavvikelse på -9,3 Mkr. Under delårsperioden har
nyupplåning om 30 Mkr skett samtidigt som den utnyttjade checkkrediten ökat med 23,9 Mkr.
Med beaktande av prognosen för investeringarna, totalt 69,5 Mkr, kan nya lån komma att
behöva upptas under året.

Att amorteringsmålet uppnåtts grundas på att amortering skett med 0,6 Mkr. Nyupplåning har
samtidigt skett varför nettoupplåningen uppgår till 29,4 Mkr. Vi anser därför att amorterings-
målet ej uppfyllts.

I delårsrapporten görs en samlad bedömning angående de finansiella målen att verksamhe-
ten bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Bedömningen grundar sig på att ar-
bete pågår med att ta fram åtgärder för att förbättra resultatet. Delårsrapporten saknar kom-
mentar om vilka åtgärder som föreslås/beslutats för att nå de finansiella målen. Enligt vår
bedömning finns risk för att god ekonomisk hushållning ej kommer att uppnås för 2011. I vår
bedömning har vi beaktat såväl uppfyllelsen av de finansiella målen som övriga finansiella
nyckeltal som följs upp i den finansiella analysen i delårsrapporten.

5.3. Avstämning av balanskravet

Inga justeringsposter bedöms föreligga varför bedömningen i förvaltningsberättelsen är att
balanskravet  inte kommer att kunna uppfyllas  med nuvarande prognos. Det finns inga
underskott från tidigare år som ska återläggas.

5.4. Verksamhetsmål

När det gäller begreppet "God ekonomisk hushållning" definieras det för varje kommun just
genom de mål som fullmäktige sätter upp för uppdragsåret i budgeten eller vid separat tillfäl-
le. De finansiella målen anger ramarna som verksamheten ska hålla sig inom och verksam-
hetsmålen ska utvisa vad som ska uppnås utav verksamheten.

Hylte kommun har antagit verksamhetsmässiga mål (strategiska fokusområden) utifrån fo-
kusområdena Hållbar utveckling och miljö, personal, samhällsutveckling samt styrning och
ledning. Det pågår ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av resurser kopplat till fokus-
områden.
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Måluppfyllelsen sammanfattas i följande tabell.

Pers ektiv Antal mål U Ilda På vä E u llt
Hållbar utvecklin milb 3 2 1 0
Personal 10 4 3 3
Samhällsutveckling 5 1 3 1
St rnin och lednin 5  3 2 0
Summa: 23 10 9 4

Nämnderna har därutöver antagit serviceåtaganden, totalt 98 stycken, vilka följs upp i re-
spektive nämnds verksamhetsuppföljning. Serviceåtagandena är inte fullt ut kopplade till fo-
kusområdena och ingår heller inte i KFs definition av god ekonomisk hushållning. I Kvalitets-
analys 2011 ingår serviceåtagandena samt nämndernas utvecklingsmål (totalt 50 stycken)
tillsammans med fokusområdena (23 stycken) i den sammanvägda bedömningen av god
ekonomisk hushållning.

5.5. Bedömning av verksamhetsmål

Av totalt 23 verksamhetsmässiga mål uppges 19 mål antingen vara uppfyllda eller att arbete
pågår. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda. För nämndernas serviceåtaganden och utveck-
lingsmål (totalt 148 stycken) redovisas i Kvalitetsanalys 2011 att 136 stycken antingen vara
uppfyllda eller att arbete pågår. Sammantaget indikerar detta att verksamheten har bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och att de verksamhetsmäs-
siga målen till övervägande del kan uppnås vid en bedömning av hela räkenskapsåret.
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6. Delårsrapportens utformning
Delårsrapporten innefattar

• Förvaltningsberättelse med kommunövergripande mål, finansiell analys inkl uppfölj-
ning av finansiella mål och balanskrav, personalredovisning, kommentar till prognos
per nämnd/bolag.

• De ekonomiska rapporterna i form av resultaträkning, balansräkning och finansie-
ringsanalys för kommunen samt resultat- och investeringsredovisning för verksamhe-
tema. Särredovisning av VA-verksamheten i enlighet med VA-lagen.

De uppgifter om utfall som redovisas i delårsrapporten omfattar kommunen men inte koncer-
nen. Något krav att upprätta sammanställd redovisning finns inte för delårsbokslutet. Det är
positivt att noter och finansieringsanalys finns med, även om det inte är obligatoriskt.

6.1. Bedömning

Vi anser att delårsrapporten i huvudsak kan anses upprättad utifrån de krav som rimligen kan
ställas på en kommun i Hyltes storlek. För att ytterligare förbättra delårsrapporten bör delårs-
rapporten kompletteras med bl a följande:

förvaltningsberättelsen med beskrivning av viktiga händelser, analys av omvärld mm.
Eventuellt kan den finansiella delen kortas ner för att öka läsbarheten,
i de fall mål eller budget ej bedöms kunna uppnås bör förslag till åtgärder lämnas,
prognos av balansräkning samt kassaflöde,
kommentar om utfall och till prognos samt utvecklingen på Bostadsstiftelsen Hyltebo-
städer. Uppgifter bör även lämnas i förvaltningsberättelsen för annan av kommunens
verksamhet som drivs i annan form.

Hyltebruk den 14 september 2011

nus Helmfrid
Certifierad/auktori rad revisor

/
Alexander Carlsson
Godkänd revisor

Granskning av Hylte kommuns delårsrapport per den 30 juni 2011 12


