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Revisionens granskning av delårsrapporten per 2019-08-31 
 
Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har översiktligt granskat förbundets 
delårsrapport per 2019-08-31. 

Granskningen har syftat till att översiktligt bedöma om:  

• Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting  

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning  

 

Det finansiella målet för 2019 är att förbundet ska generera ett överskott om minst 50 tkr 
för året.  
Förbundet redovisar ett negativt resultat för perioden om -12 474 tkr. Resultatet i 
delårsrapporten är således inte förenligt med det finansiella målet. För helåret 
prognostiseras ett negativt resultat om -12 928 tkr vilket är -12 978 tkr sämre än budget. 
 
Vi har dock noterat att periodens resultat borde uppgå till -3 704 tkr samt prognosticerat 
resultat till -4 228 tkr då en skuld till VafabMiljö Kommunalförbund felaktigt bokats mot 
resultatet. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med 
det av förbundsdirektionens fastställda finansiella mål och vår bedömning är att det 
finansiella målet inte kommer att uppnås för 2019.  
 
Vi bedömer att balanskravet ej kommer att uppnås 2019. Vi har noterat att det inte finns 
några förslag på åtgärder med anledning av underskottet. Med anledning av det negativa 
balanskravsresultat bör en åtgärdsplan snarast upprättas som innehåller vilka åtgärder som 
ska vidtas för att täcka hela underskottet. I åtgärdsplanen ska också anges när åtgärderna ska 
vara genomförda.  
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Vår bedömning är att:  
 

• Förbundet har i avsnittet ”Redovisningsprinciper” hänvisat till den gamla lagen, 
vilket har påtalats men ingen ändring har gjorts. Detta har dock ingen 
redovisningsmässig påverkan utan endast en felaktig upplysning. I övrigt bedömer 
vi att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de upplysningar som framgår av 
RKR R17 Delårsrapport. Det finns dock utvecklingsmöjligheter gällande 
redovisningsprinciperna.  

• Det finansiella målet är inte uppfyllt. 
• Trots att revisionen har påpekat sedan 2014 att delårsrapporten saknar en samlad 

bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen har åtgärder fortfarande 
inte vidtagits. Vi förutsätter att det i årsredovisningen 2019 kommer att finnas en 
samlad utvärdering av de fyra övergripande verksamhetsmålen. 

 

Vi anser att förbundsdirektionen ska se över sin process för att bedöma måluppfyllelsen 
kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för förbundsdirektionen i 
dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut. 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 
 
Vi emotser direktionens yttrande över bifogad rapport senast 2020-01-31. 

 
 
 
 
 
 
 
Köping 2019-10-21 
 
 
 
 
Bertil Bresell    Göran Nilsson 
Revisor    Revisor 
Arboga kommun   Köpings kommun 
 
 
 
 
 
 
Per Jörgensen    Lars Wigström 
Revisor    Revisor 
Surahammars kommun   Kungsörs kommun 
 



  

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

KPMG AB 

 2019-10-21 

Översiktlig granskning 
av delårsrapport per 
2019-08-31 
 
Revisionsrapport 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMG AB 

2019-10-21 

Antal sidor 13 

 

 



  

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

KPMG AB 

 2019-10-21 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 1 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 1 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål 1 

2 Inledning 3 

2.1 Syfte och revisionsfråga 3 

2.2 Avgränsning 4 

2.3 Revisionskriterier 4 

2.4 Ansvarig nämnd 5 

2.5 Metod 5 

3 Resultat av granskningen 6 

3.1 Innehåll i delårsrapporten 6 

3.2 Mål för god ekonomisk hushållning 7 

3.2.1 Finansiella mål 8 

3.2.2 Verksamhetsmål 8 

3.3 Balanskravet 9 

3.4 Resultaträkning 10 

3.5 Balansräkning 11 

 

 

 



  

 1 
 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 

 
Document classification: KPMG Public 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 

KPMG AB 

 2019-10-21 

1 Sammanfattning 

Vi har av Västra Mälardalens Kommunalförbunds (VMKF) revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska delårsrapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet 
i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsordningen beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

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

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Förbundets resultat för delåret enligt delårsrapporten uppgår till -12,5 mnkr men 
borde uppgå till -3,7 mnkr eftersom en skuld till VafabMiljö Kommunalförbund felaktigt 
bokats mot resultatet istället för eget kapital. Se avsnitt 3.4.  

— Förbundets prognos för helåret enligt delårsrapporten uppgår till -12,9 mnkr men 
borde uppgå till -4,2 mnkr (se punkten ovan). Budgeterat resultat uppgår till +0,05 
mnkr. Den prognosticerade budgetavvikelser beror främst på att räddningstjänsten 
visar ett underskott på -1,9 mnkr och även IT-avdelningen med -1 mnkr. Se avsnitt 
3.4.  

— Förbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till -4,2 mnkr för 2019 och vår 
bedömning är att förbundet inte kommer att klara balanskravet för helåret. Vi har 
noterat att det i delårsrapporten inte finns några förslag på åtgärder med anledning 
av underskottet.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål  

Enligt bestämmelser i kommunallagen2 ska förbundsdirektionen i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av 
direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

  

                                                
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 

Direktionen har fastställt ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Vi noterar att förbundet inte når det finansiella målet varken per delåret eller i prognosen 
för helår 2019, då resultatet beräknas bli negativt.  

Verksamhetsmål 

Direktionen har fastslagit fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, 
Personal och Miljö för god ekonomisk hushållning.  

Förbundet har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive avdelning. De 
har 28 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt förbundets egen 
bedömning kommer 15 (54 %) att uppfyllas, 11 (39 %) delvis uppfyllas/ej uppfyllas samt 
2 (7 %) har inte kunnat bedömas. Vår tidigare notering om avsaknad av en samlad 
bedömning av måluppfyllelsen kvarstår.  
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2 Inledning 

Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund fått i uppdrag att granska 
delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 augusti 2019. Vårt uppdrag är att granska 
delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.  

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning3 framgår att kommunalförbund ska 
upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.  

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet 
i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Lag om kommunal bokföring och redovisning trädde ikraft den 1 januari 2019.  

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning och god redo-
visningssed i kommuner och landsting 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till direktionen. 

  

                                                
3 Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), kap 13 1§ 
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2.2 Avgränsning 

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2019-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning 
av direktionens finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan 
säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
fullständig revision utförts.   

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

I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över 
kommunalförbundets kostnader och intäkter. 

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

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att 
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi 
granskar inte alla siffror på nämnda sidor.  

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

 Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

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

 Interna regelverk och instruktioner 

 Direktionsbeslut 

                                                
5 Sveriges Kommuner och Landsting 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser delårsrapporten som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska 
behandlas av förbundsdirektionen.  

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen beslutade målen 

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande underlag 
för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs 
som underlag för bedömning av direktionens finansiella mål 

 Översiktlig analys av resultaträkningen 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Innehåll i delårsrapporten 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 13 kap 2§ ska delårsrapporten 
innehålla resultaträkning, balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse.  

I enlighet med RKRs rekommendation R17 Delårsrapport ska en delårsrapport även 
innehålla en samlad men översiktlig beskrivning av kommunalförbundets drift- och 
investeringsverksamhet.  

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla 
följande avsnitt: 

 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter 
dess slut men innan delårsrapporten upprättas 

 Upplysningar om kommunalförbundets förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning 

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

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 

RKR R17 Delårsrapport skriver vidare att en delårsrapport ska innehålla upplysningar 
om: 

 Att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av 
förändringen 

 Säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten 

 Karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt 
deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 

 Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under 
tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella 
rapportperioden 

 Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter 
räkenskapsårets början 
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Kommentar 

Förbundet har i avsnittet ”Redovisningsprinciper” hänvisat till den gamla lagen, vilket 
har påtalats men ingen ändring har gjorts. Detta har dock ingen redovisningsmässig 
påverkan utan endast en felaktig upplysning. Det finns information om att förbundet 
tillämpar RKR´s rekommendationer men det saknas information om vilka 
rekommendationer som tillämpats. 

Vår bedömning är att delårsrapporten, bedömt utifrån ovanstående, i allt väsentligt 
innehåller de upplysningar som framgår av RKR R17 Delårsrapport. Det finns dock 
utvecklingsmöjligheter gällande redovisningsprinciperna.  

3.2 Mål för god ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade 
målen.  

Vi har granskat om: 

 Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen fattade finansiella mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen fattade verksamhetsmål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Kommunalförbundet har gjort uttalande om målen kommer att uppnås på helår 

 I de fall det finns avvikelser har vi granskat att det finns en beskrivning av 
åtgärdsförslag 

 

Kommunalförbundet har i sin budget för 2019 antagit övergripande verksamhetsmål 
inom de fyra områden: 

 Kvalitet  

 Medarbetare 

 Miljö 

 Ekonomi 

I budgeten framgår även verksamhetsmål för respektive avdelning samt ett finansiellt 
mål. Till de fyra strategiska målen har förbundet kopplat indikatorer för att kunna mäta 
måluppfyllelsen och det är direktionen som fattar beslut om de övergripande fyra 
målen, strategiska målen och indikatorerna.  
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3.2.1 Finansiella mål 

Direktionen har för 2019 fastställt ett finansiellt mål med betydelse för god hushållning. 
Nedan framgår kommunalförbundets bedömning av måluppfyllelsen  

Mål fastställda av 

direktionen 

Måltal  Utfall 

190831 

Prognostiserad 

måluppfyllelse enligt 

delårsrapport 

Överskott på minst 50 tkr 50 tkr -12 474 tkr -12 928 tkr 

Vi har noterat att periodens resultat borde uppgå till -3 704 tkr samt prognosticerat 
resultat till -4 228 tkr. Hänvisar till avsnitt 3.4. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt 
med det av förbundsdirektionens fastställda finansiella mål och vår bedömning är att det 
finansiella målet inte kommer att uppnås för 2019 och det bygger på prognosen för 2019.  

3.2.2 Verksamhetsmål 

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och 
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.  

Förbundet har fastslagit fyra övergripande verksamhetsmål; Ekonomi, Kvalitet, Personal 
och Miljö. De har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive avdelning 
genom att markera målen med grön, gul, röd eller vit symbol. I delårsrapporten finns 
också en tydlig beskrivning av vad respektive färg i måluppfyllelsen innebär. 
Verksamhetsmålen redovisas var för sig under respektive avdelning, vilket ger en tydlig 
överblick över måluppfyllelse för respektive avdelnings mål. Förbundet har 28 
verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt förbundets egen bedömning 
kommer 15 (54 %) att uppfyllas, 11 (39 %) delvis uppfyllas/ej uppfyllas samt 2 (7 %) har 
inte kunnat bedömas.  

Kommentar 

Vår bedömning är att det saknas uppgifter för att läsaren av rapporten ska kunna göra 
en egen bedömning av hur förbundet kommit fram till redovisad bedömning av 
måluppfyllelsen. Vår notering sedan tidigare avseende avsaknad av direktionens 
samlade bedömning kvarstår. Det bör finnas en samlad analys och bedömning av 
måluppfyllelsen för de fyra övergripande verksamhetsmålen. Så gott som samtliga 
resultatmått bör i sin mätbarhet kunna stämmas av i samband med delårsbokslutet. 
Syftet är att förbundet ska kunna få signaler i god tid om målen kommer att uppnås eller 
inte.  
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Vår sammanfattande bedömning är således att vi inte kan uttala oss om de av 
direktionen beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019. 

3.3 Balanskravet 

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet 
och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras 
senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Förbundsdirektionen ska 
anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå förlorad bör 
åtgärder sättas in så snart som möjligt. Enligt prop. 2003/04:105 bör det åtminstone 
översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet.  
 
Vi har granskat att: 
 

 Kommunalförbundet uppfyller balanskravet 
 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket sätt 

kommunalförbundet avser att reglera detta 
 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har reglerats 
 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat framgår, i det fall 

direktionen beslutat om att sådan reglering inte ska ske 
 
Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunallagen i 
förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten anges att kommunalförbundets 
prognosticerade balanskravsresultat uppgår till -3,7 mnkr. I delårsrapportens 
balanskravsutredning utgår förbundet från ett felaktigt resultat samt en felaktig 
återläggning av två resultatregleringsfonder. Periodens balanskravsresultat uppgår 
dock, efter justering av dessa felaktiga belopp, till samma resultat (-3,7 mnkr). Se vidare 
under avsnitt 3.4. Förbundet har inga tidigare underskott att återställa.  
 
Prognosen är således att balanskravet inte kommer att uppnås 2019. Vi har noterat att 
det inte finns några förslag på åtgärder med anledning av underskottet.  

Kommentar 

Med anledning av ett negativt balanskravsresultat bör en åtgärdsplan snarast upprättas 
som innehåller vilka åtgärder som ska vidtas för att täcka hela underskottet. I 
åtgärdsplanen ska också anges när åtgärderna ska vara genomförda.  

Förbundets egna kapital uppgår till 27 tkr, inklusive årets resultat. Förbundet har enligt 
förbundsförordningen inga riktlinjer avseende miniminivå på det egna kapitalet.  

Vår bedömning är att förbundet inte kommer att klara balanskravet för helåret.  
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3.4 Resultaträkning 

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret.  

Vi har översiktligt granskat att: 

 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 

 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar delårets samtliga externa intäkter 
och kostnader 

 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Nedan visas en översiktligt ekonomisk jämförelse för 2018-2019. 

Redovisning i mnkr jan-
aug 
2018 

jan-aug 
2019 

Helårsprognos 
2019 

Budget 
2019 

 

Avvikelse 
budget 

prognos 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

42,3 
-70,5 
-6,9 

39,0 
-76,8 
-9,7 

58,0 
-0,1 

-14,5 

68,2 
-106,6 
-14,4 

10,2 
-2,7 
-0,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-35,1 -47,5 -65 ,8 -52,8 -13,0 

Kommunbidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

34,9 
0,0 

-0,9 

36,0 
0,0 

-1,0 

54,0 
0,0 

-1,1 

54,0 
0,1 

-1 ,1 

0 
0 
0 

Periodens resultat  -1,1 -12,5 -13,0 0,05 -13,0 

 

Tidigare år låg renhållningsverksamheten i förbundet och överskotten redovisades mot 
eget kapital som en fondering. Detta belopp ska överföras till VafabMiljö 
Kommunalförbund så snart KAK-kommunerna är överens med kommunalförbundet hur 
dessa medel ska användas och särredovisas. Kommunalförbundet Västra Mälardalen 
ska hantera detta som en skuld som motbokas eget kapital. I delårsbokslutet har 
skulden, -8,7 mnkr, bokats mot resultatet istället för det egna kapitalet, vilket medför att 
det prognosticerade resultatet borde vara -4,2 mnkr och resultatet per sista augusti -3,7 
mnkr.  

Per 1 januari 2018 har det nya ekonomisystemet tagits i bruk och resultatet borde 
belastas med avskrivningar. Total investering uppgår till 10,2 mnkr. 
Kommunalförbundet och de kommuner som ingått i införandet av det nya 
ekonomisystemet har inte enats om hur fördelningen av investeringen ska ske. Detta 
medför att det ännu inte varit möjligt att bokföra några avskrivningar. Resultateffekten 
för förbundet är härmed ej känd.  

Resultatet har även påverkats av att räddningstjänsten visar ett underskott om -1,9 
mnkr. Detta beror främst på ökade material- och personalkostnader.  
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IT-avdelningen redovisar ett underskott om -1 mnkr för perioden. Förbundet har initierat 
och genomfört en omfattande inventering av medlemskommunerna bestånd av 
IT/Telefoniutrustning och många enheter har tagits bort ur befintligt register och 
därmed har intäkterna för förbundet minskat.  

Vår bedömning är att resultaträkningen inte ger en väsentligt rättvisande bild av 
delårets resultat eftersom skulden till VafabMiljö Kommunalförbund har hanterats 
felaktigt mot resultatet istället för mot det egna kapitalet.  I övrigt bedömer vi att noter 
finns i tillräcklig omfattning. 

3.5 Balansräkning  

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunalförbundets samtliga 
tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på dagen för redovisningsperiodens 
utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.  

Vi har översiktligt granskat att: 

 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 

 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör 
kommunalförbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principer i LKBR 

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkningen överensstämmer med resultaträkningen 

 

Belopp i mnkr Delår 2019-08-31 Delår 2018-08-31 Helår 2018-12-31 

Balansomslutning 119,5 117,0  119,6 

Redovisat eget kapital 0,0  13,3 12 ,5 

Redovisad soliditet, % 0 11  10  

Omsättningstillgångar 42,6  42,5  36,9 

Långfristiga skulder 44,3  36,9  34 ,1  

Kortfristiga skulder 46.6  32,4  37,9 

Balanslikviditet, % 91 131  97  
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Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Inga 
väsentliga noteringar finns att beakta. 

Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet i form av avstämning av 
balansräkningens poster är av god kvalitet.  

Vår bedömning är att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
tillgångar, skulder och eget kapital. Vi bedömer också att tillgångarna och skulderna i 
allt väsentligt existerar, är fullständigt redovisade och värderats enligt principerna i 
LKBR. Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och noter och bilagor/specifikationer 
finns i tillräcklig omfattning.  
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