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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer översiktligt granskat Karlshamns kom-
muns delårsrapport per 2019-08-31 . Granskningen har genomförts i enlighet med rekom-
mendationerfrån normgivande organ och med beaktande av god revisionssed.

Efter genomförd granskning bedömer vi;

att den finansiella redovisningen i allt väsentligt har tagits fram i enlighet med Lag
om kommunalboKöring och redovisning, god redovisningssed och kommunens
riktlinjer, med undantag av de som anges i årsredovisning 2018,

att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet för perioden
och ställningen per 2019-08-31 och att räkenskaperna därmed utgör ett vederhäftigt
underlag för uttalad prognosbedömning av 2019 års resultat,

att lämnade rekommendationer gällande bokslutsprocessen från föregående i stor
utsträckn ing har hörsammats,

att det inte går att utläsa någon samlad bedömning av huruvida kommunen har, el-
ler vid årsbokslutet kommer att ha, en god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten
går det endast att utläsa sammanfattande bedömning för två av fem inriktningsmå|.
Då rapportering av målen huvudsakligen sker i årsbokslutet kan vi inte heller göra
en bedömning av varken periodens måluppfyllelse eller huruvida målen kommer att
uppnås för 2019

att årets resultat efter balanskravsavstämning prognosticeras till-9,3 mnkr, vilket
innebär att balanskravet för är 2019 inte uppnås.
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2 lnledning
Ernst & Young har på uppdrag av Karlshamns kommuns revisorer översiktligt granskat Karls-
hamnskommuns delårsrapport per 201 9-08-31.

2.1 Bakgrund

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvi-
sande och om den interna kontrollen ärtillräcklig.

Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlin-
jer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i delårsrapporten.

Enligt de riktlinjer som gäller ska revisorernas granskning av kommunens delårsrap-
port och verksamhetsberättelse söka svaret till följande frågor:

1 . Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av fullmäktige beslutade inrikt-
ningsmål?

2. Är det troligt att kommunfullmäktiges målför god ekonomisk hushållning kom-
mer att uppnås?

3. Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte, finns åtgär-
der för att nå balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorema vägledning för att kunna uttala sig om frå-
geställningarna i ovanstående stycke.

Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om delårsrapporten ger en rättvi-
sande bild av kommunens resultat för årets första åtta månader och ställning per 2019-08-
31, samt om rapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR). Detta arbete utförs med främsta syfte att pröva huruvida upprättat delårsrapport ut-
gör ett vederhäftigt underlag för uttalad prognosbedömning av 2019 års verksamhetsresultat.

Följande revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:

> Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning?

> Ar rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning?

> Ger delårsrapporten svar på frågan om det är troligt att kommunfullmäktiges målför god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås?

> Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut?

> Om inte, redovisas i delårsrapporten tydliga åtgärderför att nå balans?

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar
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2.3 Avgränsning och ansvar

Granskningen ska omfatta kommunstyrelsen och samtliga verksamhetsområden inom Karls-
hamns kommun. Granskningsuppdraget ställer inte krav på att alla verksamheter skall grans-
kas ingående. Det handlar istället om en mera översiktlig granskning och bedömning av de-
lårsrapporten. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.

Ansvaret för upprättande av delårsrapporten och för att kommunen i delårsrapporten uppvi-
sar en rättvisande bild av räkenskaperna med en vederhäftig prognos för helåret, ligger på
Kommunstyrelsen.

2.4 Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision, revis-
ionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vidare har de rekom-
mendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet for Kommunal Redovisning)
och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala YrkesrevisoreQ utger varit vägledande.

Kommunstyrelsens ansvar for rättvisande räkenskaper och delårsrapporten regleras i föl-
jande lagar, mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resul-
tat värderas mot:

> Lag (2018:597)om kommunal boKöring och redovisning, kap 13

> Kommunallagen, kap 6 och 11

> Karlshamnskommuns fastställda målför god ekonomisk hushållning

> God redovisningssed

2.5 Metod och genomförande

Granskningen har genomförts ienlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge fullmäktige ledning
för den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.

Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner i bokslutsprocessen och
genom att analytiskt granska resultatutfallet med syftet att följa upp eventuellt oväntade och
oförklarliga awikelser. Den utförda granskningen syftar till att ge oss underlag för att kunna
utvärdera kommunstyrelsens gjorda bedömning huruvida det ärtroligt att kommunfullmäktiges
finansiella mål kommer att uppnås eller inte. Granskningsuppdraget ställer inte krav på att alla
verksamheter ska granskas ingående. Det handlar istället om en mera översiktlig granskning
och bedömning av delårsrapporten. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad iförhål-
lande tillen revision.

Härtill har formen på avrapporteringen och kommunstyrelsens egen analys avseende målupp-
fyllelse av kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål granskats. Syftet är att få en uppfatt-
ning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade inriktnings-
målen.

Rapporten har översänts till Karlshamns kommuns ekonomiavdelning för faktagranskning.
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3 Rättvisande räkenskaper
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Delårsrapporten skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket innebär att
samma redovisningsprinciper ska tillämpas som vid årsbokslut. Detta medför krav på boksluts-
processen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till delårsrapporten,
till exempel skall periodiseringar av väsentliga poster ske enligt samma principer som vid års-
bokslutet.

3.1 Bokslutsprocessen

I föregående års delårsrapport noterade vi ett antal förbättringsområden. De områden som
bedömdes ha mest påverkan på bokslutsprocessen var hantering av periodiseringar och doku-
mentation av bokslutet. Vi konstaterar att våra påtalanden har hörsammats och att arbetssättet
i delårsrapporten har ändrats. Periodiseringar boKörs nu i huvudboken och dokumentationen
har förbättrats.

Förutsättningar för mer precisa analyser och jämförelser mellan åren kommer med det nya
arbetssättet att öka från och med nästa år. Då periodiseringar föregående år gjordes på en
övergripande nivå och inte med enkelhet kan fördelas på respektive intäkts- och kostnadsslag
begränsas våra analyser av resultat- och balansräkningen även i år.

Vi noterar även en förbättring av uppställningsformer av den finansiella informationen i delårs-
rapporten och ser positivt på att ekonomienheten aktivt arbetar med fortsatta förbättringar i den
ekonomiska analysen.

3.2 Ny lag om kommunal bokforing och redovisning

Riksdagen beslutade i maj2018 om en ny kommunal redovisningslag, Lag (2018:597) om
kommunal boKöring och redovisning, som gällerfrån räkenskapsåret2019. Lagen behandlar
bland annat bokföring och arkivering, bestämmelser om årsredovisning, värdering, kassaflö-
desanalyser, sammanställda räkenskapsformer samt regler kring delårsrapport.

De nya reglerna innebär bland annat följande. För resultaträkningen införs nya resultatnivåer
i form av Verksamhetens resultat samt Resultat efter finansiella poster. För balansräkningen
innebär den nya lagen ingen ändring i sak avseende dess uppställningsform. Några nya krav
på notuppgifter har tillkommit. Vid värdering av tillgångar och skulder återfinns en väsentlig
förändring gällande finansiella instrument och förändringar i omräkning av utländsk valuta.
Bestämmelser om värdering av gåvor och om avsättningar införs i lagen.

I den nya lagen införs ett kapitel om drift- och investeringsredovisning. Detta motsvara reg-
lerna i den tidigare lagens 4 kapitel 2 - 3 SS, men utgör numera självständiga delar av årsre-
dovisningen. Lagtexten ger inte någon detaljerad vägledning hur uppställningen ska utfor-
mas. RKR har tagit fram ett utkast till rekommendation om Drift- och investeringsredovisning.

LKBR:s 13 kapitel behandlar delårsrapporter. I den nya lagen hartillågg gjorts som innebär
att delårsrapporten även ska innefatta kommunens ekonomi. Delårsrapporten ska innehålla
en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. För varje post
ska jämförelsetal redovisas. Enligt RKR ska en samlad, men översiktlig, beskrivning av kom-
munens drift och investeringsverksamhet ingå.
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Den nya redovisningslagstiftningen bedöms inte ha någon väsentlig påverkan vid upprät-
tande av Karlshamns kommuns delårsrapport. Anpassningar i årsredovisningen kommer att
ske i vid upprättande av densamma.

3.3 Efterfölisamhet av riktlinjer

För de fall det forekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella
redovisningen. För gjorda avsteg hänvisas till årsredovisningen 2018. lnga förändringar har
skett vid upprättande av delårsrapporten.

Följande avsteg från RKR uppges i årsredovisning 2018;

> RKR 11.4 gällande materiella anläggningstillgångar

> RKR 13.2 gällande redovisning av hyres-/leasingavtal

> RKR 22 gällande sammanställd redovisning.

Därutöver har följande avsteg redovisats:

> Värdering av förråd

> Redovisning av anslutningsavgifter

3.4 Förändraderedovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten mellan år är det av stor vikt att oförändrade redovis-
nings- och värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall för-
ändringar skett skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen.
Vidare skall, i enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i en-
lighet med den nya tillämpade principen.

I vissa fall kan byte av redovisningsprincip bli aktuellt till följd av den nya redovisningslagen. Vi
har inte identifierat några områden där detta är aktuellt.

Vår granskning har inte heller i övrigt identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.5 Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i delårs-
rapporten som behandlar de olika nämndernas och övriga verksamheters resultat för januari

- augusti 2019. Analysen har skett på en övergripande nivå. I denna har vi bedömt såväl rim-
ligheten i redovisade belopp som tillämpningen i redovisningsprinciper.

Kommunen bokforde föregående år inte periodiseringar i huvudboken, utan i ett sidoordnat
system. Dessa periodiseringar skedde på en övergripande nivå och redovisas i särskild post i

delårsrapporten, vilket försvårar vår analys och jämförelse av resultaträkningen mot föregå-
ende år på kontonivå. Då kommunen från och med i år boKör periodiseringar i huvudboken
möjliggörs en jämförelse kommande år.

Vi har genomfört en översiktligt granskning av årets resultaträkning. lnga awikelser har note-
rats.
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3.6 Utförd granskning av balansräkningen

Den genomförda översiktliga granskningen av balansräkningen hartagit sin utgångspunkt iatt
söka svar på stora och/eller oväntade awikelser jämfört med tidigare perioder samt tillämpade
redovisningsprinciper. Balansräkningens poster har härefter iallt väsentligt substansgranskats
mot dokumenterade underlag.

Karlshamns kommun påbörjade föregående år en digitalisering av bokslutsprocessen. Detta
har lett till en forbättrad dokumentation av delårsrapporten. Fortsatta förbättringsmöjligheter
finns i avstämningar mot försystem och externa underlag för vissa balansposter. Konton som
är automatgenererade såsom ankomstregistrerade fakturor har inte stämts av iden meningen
att specifikation av innehållet i bokfört saldo upprättats. För vissa poster görs bedömning end-
ast i årsbokslut, såsom osäkra kundfordringar. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen påver-
kar inte eventuella förändringar i delårsrapporten resultatet i väsentlig omfattning.

M ate rie I Ia a n Iägg n in g sti Ilg å n g a r

Materiella anläggningstillgångars boKdrda värde uppgår 2019-08-31 till 1 092 mnkr, en minsk-
ning jämfört med årsskiftet med 179,4 mnkr. Förändringen beror av årets avskrivningar samt
försäljning i samband med överlåtelse av VA-verksamheten.

Pågående investeringar uppgår till 78,0 mnkr. Vi har under hösten genomfört en fördjupad
granskning av pågående projekt vilken avrapporteras i särskild ordning. Enligt kommentarer
från projektledare foreligger inget nedskrivningsbehov, förutsatt att projekten genomförs i pla-
nerad utsträckning.

Förutbetalda intäkter

I boksluten för 2017 och 2018 valde kommunstyrelsen att skuldföra intäkter gällande erhållen
byggbonus. Detta i motsats till SKLs tolkning av hur dessa skulle redovisas. Skulderna kvarstår
och uppgår idelårsrapporten till 4,4 mnkr.

Övriga noteringar

Vi har noterat att kommunens huvudbok fortsatt innehåller transaktioner och tillgångs- och
skuldkonton, avräkningskonton, som tillhör en annan juridisk. Detta har påtalats tidigare år.

3.7 Bedömning

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara upprättat i enlighet med lagen om kommunal
boKoring och redovisning och, med ovan givna undantag, i överensstämmelse med god re-
dovisningssed. Vi gör bedömningen att delårsrapporten utgör ett vederhäftigt underlag för ut-
talad prognosbedömning av 2019 års resultat.
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4 Resultatanalys

4.1 Översiktlig sammanställning av resultat och prognos per nämnd

I kommunens delårsrapport återfinns nedanstående sammanställning med tillhörande
kommentarer.
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Kommunen redovisar ett resultat per 201 9-08-31 på 28 mnkr. Vid en linjär fördelning av bud-
get innebär detta en positiv budgetawikelse om 22 mnkr.

En orsak som förklarar awikelserna är att nämnderna i likhet med tidigare år av försiktighets-
skäl inte budgeterar samtliga intäkter, såsom statsbidrag. De ökade intäkterna medför även
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kostnader, varför awikelserna på kontonivå blir högre. En översiktlig analys av budgetavvi-
kelserna visar att dessa på intäktssidan hänförs till bidrag och på kostnadssidan till personal-
kostnader. För vidare kommentarer kring budget- och prognosawikelser se avsnitt nedan
kring nämndernas resultat.

4. 2 Utfall för delåret l januari - 31 augusti 201 9

ItrIFJIEETEIrI IIIEIIEFIEF:] EtrL, i9 EEI'EIII P
Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 41 79

Hyror och arrenden 30 28

769Bidrag 142

Försätjning av verksamhet och varor och
tjänster 58 50

Manuella periodis€ringar 0 AA

Övriga intäkter 2

lnterna intäkter 253 259

61 1 804 78A .Summa intåkter 524

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -7 024 1 038

Köp av verksamhet -162 -t6a
-6tLokaF och markhyror -64

Lämnade bidrag -45 -59

övriga kostnader -184 192

Manuella periodiseringar exkl personal 0 -44

lnterna kostnader -253 259
-67Av- och nedskrivningår -61 -91

-1 953

-90

-L 927Summa nettokostnader -r 269 -L 277

Skatteintäkter 999 985 7 497 7 497

Generella statsbidrag och utiämning 292 276 438 438

Finansiella intäkter och kostnader 1 4

Periodens/Årets resuft at 2A -15

Vi har granskat resultaträkningen på en övergripande och analytisk nivå.

Resultatförbättringen jämfört med samma period föregående år uppgår till43 mnkr. Som
nämnts tidigare fdrsvåras analysen av tidigare års redovisningsprincip av manuella periodise-
ringar. Då kommunen ändrat detta sätt i år kommer jämförelsen och analys att vara möjliga
kommande år.

I stort noterar vi sänkta intäkter främst till följd av övergång av VA-verksamheten samt mins-
kade ersättningar från Migrationsersättningar. Personalkostnaderna minskar i jämförelse
med föregående år, vilket också kan härledas till övergång av verksamhet. Vår analys visar
att lönekostnader hos nämnd för Arbete och Välfärd och kommunstyrelsen ökar mer än kom-
munens genomsnitt, emedan personalkostnaderna nämnden för barn, ungdom och skola lig-
ger på samma nivå som föregående år. Övriga kostnader ligger på samma nivå (hänsyn inte
tagen till föregående års periodiseringar).
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Sammantaget minskar nettokostnaderna med 8 mnkr eller 0,6 % och skatteintäkter och ge-
nerella bidrag och utjämning ökar med 30 mnkr eller 2,3 o/o.

Vi har tagit del av resultatrapporter per nämnd och gör följande noteringar.

Nämnd för barn, ungdom och skola redovisar ett underskott i delårsrapporten på -21 mnkr,
med en prognos pä -20 mnkr i förhållande till budget. Nämndens underskott förklaras främst
av att verksamheten inte kunnat verkställa effektiviseringar i planerad utsträckning. Vissa åt-
gärder i form av minskad bemanning har enligt delårsrapporten åtgärdats. Nämnden ger yt-
terligare förklaringar till underskottet; ökade ersättningar till friskolor, ej genomförda organi-
sationsförändringar, ekonomiskt ineffektiva små förskole- och skolenheter, placeringar ge-
nom socialtjänsten samt löneglidning.

Nämnd för arbete och välfärd redovisar för perioden ett överskott gentemot budget på 3
mnkr, med en prognos på -2 mnkr. Prognosticerat resultat för 2019 är en kraftig resultatför-
bättring jämfört med föregående år. Denna härleds till ett budgettillskott på 23 mnkr samt att
Barn och familj i år har sänkt sina kostnader och beräknas redovisa ett underskott om 19,6
mnkr, att jämföras med föregående års underskott om 41,2 mnkr. Förklaringen till de mins-
kade kostnaderna är hemtagande av insatser som nu görs i egen regi istället för via externa
placeringar. Det väsentliga underskottet i enheten Barn och familjtäcks av ett överskott på
centrala enheter dit ovan nämnda budgettillskott allokerats.

Gymnasienämnden prognosticerar ett underskott för 2019 pä -11 mnkr och härleds till be-
sparingskrav där beslutade åtgärder saknas (5 mnkr) samt lägre interkommunala ersätt-
ningar (6,0 mnkr).

4.3 Resultatprognos för helåret 2O19

Karlshamns kommun prognosticerar ett underskott för 2019 om -9 mnkr. Detta är en avvi-
kelse gentemot budget med 17 mnkr. Förklaringar till prognoserna följer nämndernas be-
skrivn i ngar i föregående stycke.

Föregående år awek kommunens utfallför helåret kraftigt från den prognos som lämnades i

augusti. Awikelsen hänfördes till nedskrivningar av materiella och finansiella anläggningstill-
gångar samt tveksamheter i prognosen for nämnd för Arbete och Välfärd.

4.4 Bedömning

Nämndernas totala resultat prognosticeras med en negativ budgetawikelse. Hänförligt till
verksamheternas egna prognoser är det vår bedömning att kommunens samlade verksamhet
under 2019 inte bedrivs i ekonomisk balans.

Vid en övergripande analys av årets prognoser som lämnats av de största nämnderna torde
årets prognos vara mer realistisk än föregående år. Detta forutsätter dock att kostnader för
externa placeringar återigen inte ökar samt att nämnderna vidmakthåller en minskad beman-
ning iverksamheterna.
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5 Uppfölning av mäl för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunlagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och att kommunen för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Fullmäktige skall
fastställa dessa mål och uppfoljning skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Reviso-
rerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar
både finansiella mål samt inriktningsmå|.

Av budgeten för år 2019 framgår vilka inriktningsmål som fastställts för Karlshamns kommun.
Det framgår av budgeten att uppnådda resultat ska redovisas i delårsrapport. Dessa mål är
underförstått av betydelse för god ekonomisk hushållning. I delårsrapporten går det endast att
utläsa sammanfattande bedömning för två av fem inriktningsmå|. Det går inte att i delårsrap-
porten utläsa någon samlad bedömning av huruvida kommunen har, eller vid årsbokslutet
kommer att ha, en god ekonomisk hushållning.

5.1 Uppföljning av mål idelärsrapporten

I delårsrapporten redogör kommunen för fullmäktiges inriktningsmå1. lnom varje inriktningsmål
lämnas en redogörelse för kommunens arbete med inriktningsmålen, dess utveckling och vilka
insatser som görs. Sammanfattningarna bygger på nämndernas och kommunstyrelsens resul-
tatrapporter för delåret. Resultatrapporterna lyfter nämndens mål, kopplade indikatorer samt
status för indikatorerna. Vi har översiktligt läst nämndernas och kommunstyrelsens resultat-
rapporter. Nedan sammanfattas status för samtliga verksamheters indikatorer för delåret. Ka-
tegorin övrigt innefattar ej redovisade mätningar och indikatorer utan förankring där vi ansett
det svårtolkat. Som cirkeldiagrammet visar är det majoritet av mätningar som ska genomföras
vid årsbokslut.

Nämnder och kommunstyrelsens indikatorer för
inriktningsmål
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I delårsrapporten görs en sammanfattande bedömning av inriktningsmålen: Karlshamn tar an-
svar för morgondagens samhälle och Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela
/lvef. Bedömningen är att inriktningsmålens måluppfyllelse ligger på en god nivå men att det
finns möjligheter tillförbättring. Bedömningen bygger enligt information främst på nämndernas
och kommunstyrelsens analyser i resultatrapporterna snarare än indikatorernas utfall.

5.2 Finansiella mål

Fullmäktige har fastställt en resultatbudget lör 201 9 på 8 mnkr. Med lämnad resultatprognos
kommer detta inte att uppnås. Mot bakgrund av tidigare års resultat med tillägg för årets pro-
gnos kommer heller inte målet för en överskottsgrad på 1 % pä en femårsperiod att uppnås.

5. 3 Balanskravet

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt Kommunal-
lagen 1 1 kap. 5 $. Avstämning av balanskravet skall ske i delårsrapporten på basis av det
prognostiserade och justerade resultatet för året.

Karlshamns kommun gör i sin delårsrapport nedanstående avstämning.

Balanskravsutredning Prognos

mnlr

Skatteintäkter inH djämning, mnkt

2018

t 890

20L7

1 819

2016

7 751

2019

1% av skätteintäkte{, utiämning och kommunal

fåstigheGavgift 18,9 ta,2 |7,5 tsA

26,5
-1,1

o.5 -2,!

1 935

125,6

Årets resultat enligt resultaträkningen

Samtliga realisationsvinster

Realisation5vinste. enligt undåntagsmöjlighet

Reali5ationsförluster enligt undåntag5möjlighet

Orealiserade vinster och fö.luster i värdepapper

Återföring av oreali5erade viNter och förluster i

värdepapper

VA verksamhet

-110,1 -92
-o,1

15,9
-1,6

-3,3

{,5

Året$ resultat efter balanskråwiusteringar -110.1 2t,t 11,O -93
Reservering av medel till resultatutjämning5reserv
Användning av medel f rån resultatutjämningsreseru

-5,1

Årets balanskrasresultat -110,1 ta,2 1l,o -9,3

Ackumulerad resery (RURI 12s,6 125,6 120,s

Kommunallagen ger kommuner en möjlighet att inte reglera ett negativt balanskravsresultat
om det finns synnerliga skäl. Kommunfullmäktige i Karlshamn hävdade synnerliga skäl för fö-
regående års negativa balanskravsresultat.

Arets negativa resultatprognos medför ett negativt balanskravsresultat för 201 9.

5. 4 Bedömning

Baserat på det prognostiserade resultatet för 201 9 gör vi bedömningen att;

o Det finansiella resultatmålet kommer inte att uppnås,

o Balanskravet för 201 9 kommer inte att uppnås.
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Då rapportering av målen huvudsakligen endast sker iårsbokslutet kan vi inte göra en bedöm-
ning av varken periodens måluppffllelse eller huruvida målen kommer att uppnås för 2019.
Det saknas även en övergripande bedömning kring måluppffllelsen idelårsrapporten.

Karlshamn den 18 oktober 2019

Kristina Lindstedt
Au ktoriserad/certifierad revisor
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