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1. Sammanfattning

Vi har oversiktligt granskat Haninge kommuns delårsrapport per 31 augusti 2013. De våsent-
ligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt foljande:

• Delårsrapporten ger en, i alit v~sentligt, r~ttvisande bild av kommunens resultat och
st~llning per delårsbokslutet den 31 augusti 2013.

• I delårsrapporten ges en oversiktlig redovisning av n~mndernas resultat vad gåiler
verksamhet och ekonomi. Det totala underskottet for n~mnderna prognostiseras till
65,8 mkr, vilket ~r en betydande fors~mring i j~mforelse med tidigare prognoser som
låmnats under året.

• Det ~r viktigt att åtg~rder vidtas for att komma till ritta med de finansiella underskott
som prognostiseras for n~mnderna finfor årsbokslutet, samt att dessa åtgårder utformas
på ett sådant sått att uppfoljning och analys mojliggors.

• Återrapportering auseende god ekonomisk hushållning, vilket definieras som ekono-
misk hållbarhet i delårsrapporten, samt uppfoljning av ovriga mål bedoms vara tillr~ck-
lig. Det noteras dock att ett antal av de kommunovergripande måten finte har
utv~rderats i samband med delårsbokslutet.

• Kommunen bor overvåga att komplettere framtida delårsrapporter med utvurdering
samt prognos auseende det kommunale balanskravet.

2. Inledning

En oversiktlig granskning av kommunens delårsrapport per 2013-08-31 har utforts i enlighet
med god revisionssed samt med beaktande av best~mmelserna i kommunallegen och den
kommunale redovisningslagen. Granskningen ~r således begr~nsad i j~mforelse med
granskningen av ett årsbokslut.

3. Kommunens resultat och balansr~kning

Vi har granskat resultatutfallet per 31 augusti 2013 samt analyserat storre budgetavvikelser
och foråndringar mot foregående års delårsrapport. Vi har given tagit del av redovisad prog-
nos auseende helåret 2013. Med utgångspunkt från vår v~sentlighets- och riskanalys har vi
granskat delårsrapportens resultat- och balansråkning. Nedan ges kommentarer till v~sent-
liga resultat- och balansposter for vilka vi gjort iakttagelser.

3.1. Resultatrykning och prognos

Haninge kommun redovisar per 31 augusti 2013 ett positivt resultat om 84,2 mkr (156,9 mkr).
Resultatet ~r en fors~mring mot samme period foregående år med -72,7 mkr. Det
forsåmrade resultatet forklares till stor del av att foregående års resultat bestod av en
engångsint~kt om 53,5 mkr auseende återbetalning från Fora for AFA-premier. Kommunen
prognostiserer en intakt given i år men har ej bokfort int~kten i delårsbokslutet 2013. Detta då
beslut om återbetalningen fattedes forst i september månad av AFA"s styrelse. Kommunen
har dock i sin årsprognos beråknat en intakt om ca 50 mkr, h~nforlig till denne återbetalning
från AFA forsikring. Prognosen for helåret uppgår till totalt till 69,5 mkr, vilket overstiger
årsbudgeten med 14,2 mkr.
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Vid granskningen av kommunens semesterlonekostnader har vi noterat, i likhet med tidigare
år, att schablonberåkning ligger till Brund for redovisningen, dvs. finte faktiskt upparbetad
semesterritt. Detta inneber att det foreligger en viss osåkerhet i delårsbokslutet. Vår bedom-
ning ~r dock att semesterloneskulden ~r rimlig i det redovisade delårsbokslutet.

Av delårsrapporten framgår att n~mnderna prognostiserer ett underskott mot budget uppgå-
ende till 65,8 mkr. Finansforvaltningen prognostiserer dock ett overskott mot budget om 80
mkr, vilket bl.a. beror på återbetalning av AFA-premie om 50 mkr, som AFA Forsåkring
beslutat att återbetala for åren 2005 och 2006. Något exakt belopp på återbetalningen ~r
ennu finte kant men kommunen uppskattar att intåkten kommer att motsvara foregående års
premie. Premien forv~ntas att återbetalas i november/december 2013.

Delårsrapporten omfattar en sammanst~llning rorande n~mndernas utfall mot budget per
siste augusti, och n~mndernas prognostiserade utfall analyseras och kommenteres.

Vår bedomning år att kommunens redovisade delårsresultat, i allt våsentligt, Ber en råttvi-
sande bild av kommunens verksamhet.

3.2. Balansråkningen

Materielle anlåggningstillgångar

Periodens investeringar uppgår till 47,3 mkr, vilket utgor ca 17 grocent av årets totala inve-
steringsbudget. Periodens investeringar år bland ennat h~nforliga till VA-investeringar inom
stadsbyggnadsn~mnden samt investeringar i verksamhetssystem inom kommunstyrelsen.
Prognosen visar att endast 48 grocent av årets investeringsbudget kommer att forbrukes,
vilket forklares av forseningar i ett ental storre investeringsprojekt samt given helt uteblivna
investeringar. Det år av vikt att kommunen ur ett styrningsperspektiv i sin årlige
budgetprocess bedomer rimligheten i den investeringsbudget som antas av fullm~ktige.

Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken overensstemmer med anl~ggnings-
registret. Stickprovsvis granskning har genomforts av periodens investeringar mot verifie-
rande underlag och avskrivninger har rimlighetsbedomts. Granskningen som utforts med
auseende på rorelse- och balansgillhet har finte foranlett några anm~rkningar. Vid
granskningen har vi noterat att kommunen har genomfort vissa åtg~rder i syfte att forb~ttra
och tydliggora anl~ggningsredovisningen.

Ytterligere granskningsinsatser av pågående projekt samt redovisning av kommunens mate-
riella anlåggningstillgångar kommer att genomforas i samband med granskningen av års-
bokslutet.

Finansielle anlåggningstillgångar

Det har ej skett någon foråndring i j~mforelse med foregående år gallande kommunens
redovisade fordran om ca 14 mkr mot ett ental fastighetsågare Tområdet Skogs-Ekeby
auseende fakturerade gatukostnadsersåttningar vilka fastighets~garna bestrider. Med
utgångspunkt ifrån tidigare rettsfall bedomer kommunen att dessa fordringar finte bor redovi-
sas som os~kra. Vi vill uppmårksamma kommunen på att det ~r av vikt att genomfora
fornyad bedomning årligen av substansen i dessa fordringar. Revisjonen har for aysikt att
folja upp utvecklingen av denne tvist, samt av kommunens bedomning hur fordringarna ska
v~rderas, i samband med granskningen av kommande årsbokslut.

Merparten av de finansielle tillgångarna avser utlåning till det kommunal~gda bolaget
Tornberget Fastighetsforvaltning AB vilket år ofor~ndrat mot foregående årsbokslut.
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Resterande del av kommunens finansiella anl~ggningstillgångar utgors av aktier i dotterbolag
och endelar i foreninger.

Ovriga kortfristiga fordringar

Storre balansposter utgors av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringer samt
ovriga kortfristiga fordringar. De kortsiktige fordringarna har minsket med 68,7 mkr sedan
årsbokslutet 2012. Minskningen forklares huvudsakligen av att momsfordringer reglerats
under året, samt periodisering av upplupna skatteintåkter.

Kassa och bank

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 164 mkr i delårsbokslutet vilket innebår en
okning med 65,9 mkr mot årsbokslutet 2012. Okningen beror bland ennat på att kommunen
finte gjort lika store investeringar i år i j~mforelse med foregående år. Vi har stickprovsvis
stmt av redovisade seldon mot bankkontoutdrag. Inga differenser har noterats.

Avsiittningar

Avs~ttningar utgors i huvudsak av kommunens pensionsåtaganden. Vi har stmt av redovi-
sade belopp mot beråkningsunderlag och prognos från KPA.

Långfristiga skulder

Kommunen startade forgående år upp en internbank. I samband med detta tog kommunen
over Torvberget Fastighetsforvaltning ABs externs lån mot Kommuninvest, Nordea och
Swedbank uppgående i år till 975,5 mkr. I år har amorteringar på lånet skett med 7,6 mkr.
Upplupna r~ntor bedoms vara beråknade på ett rimligt sitt i delårsbokslutet.

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna utgors fremst av leverantorsskulder, interimsskulder samt semes-
terloneskuld. Vi har utfort ayst~mningar mellan huvudboken och verifierande underlag. De
kortfristiga skulderna har minsket med 81,7 mkr i j~mforelse med årsbokslut 2012.
Minskningen forklares fråmst av lågre leverantorsskulder vilket ~r en effekt av att
fakturerings- och betalningscykler varierer over året. Leverantorsskulderna ligger i nivå med
samme period foregående år.

Liksom foregående år har vi noterat svårigheter att redovisa lonerelaterade skulder vid
delårsbokslut, fremst med auseende på kommunens semesterloneskuld till de anstållda.
samband med vår granskning av delårsbokslutet har vi konstaterat att dessa problem till viss
del kvarstår åven i år. I delårsbokslutet har historiske data anvånts som utgångspunkt for
berekning av de personalrelaterade skuldervas storlek. Det foreligger således fortfarande
vissa os~kerheter i kommunens redovisning av dessa skulder i delårsbokslutet. Vår bedom-
ning ~r dock att kommunens egna ber~kningar ~r rimliga.

3.3. Slutsats

Vår uppfattning ~r att redovisade resultat- och balansr~kningar i alit v~sentligt ger en r~tt-
visande bild av kommunens ekonomiska resultat och st~llning per den 31 augusti 2013. Det
bor noteras att kommunen prognostiserer att endast uppnå knappt h~lften av budgeterad
investeringsvolym under verksamhetsåret 2013.
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4. Overgripande kommentarer kring delårsrapporten

Delårsrapportens inledande del omfattar en uppfoljning och analys av fullmåktiges tre
overgripande mål. Målen år indelade i tre olika målområden,

➢ Ekologisk hållbarhet

➢ Social hållbarhet

➢ Ekonomisk hållbarhet

For varje mål redovisas en prognostiserad måluppfyllelse finfor årsbokslutet. Vid granskning
har det noterats, i likhet med tidigare år, att ett antal av kommunens overgripande mål finte
prognostiseras att uppnås till årsbokslutet. Vidare noteras att nio mål finte utv~rderas, vilket
motiveres med att analys och utvårdering endast sker i samband med kommunens
årsbokslut.

Det foljande avsnittet omfattar analyser och kommentarer kring kommunens ekonomiska
resultat, och omfattar driftsredovisning, kånslighets- och riskanalys samt
investeringsredovisning. Ett ental finansielle nyckeltal, prognostiserat resultat samt årets
investeringar redovisas och kommenteres kortfattet. Det bedoms vara positivt att status
auseende storre investeringsprojekt kommenteres separat i delårsrapporten.

Vår bedomning år att forvaltningsberåttelsen ger en, i huvudsak, tillråcklig samt overskådlig
bild av måluppfyllelsen per siste augusti 2013. I delårsrapporten finns en kortfattad
redogorelse per nemnd rorande våsentliga hendelser under perioden samt en uppfoljning av
utfall mot budget och prognos. Det ~r positivt att delårsrapporten omfattar en kortare k~ns-
lighets- och riskanalys. Delårsrapporten omfattar given en overgripande redogorelse
auseende fullm~ktiges mål rorande ekonomisk hållbarhet, vilket motsvara kommunallegens
begrepp rorande "god ekonomisk hushållning". Dock saknes i delårsrapporten en tydlig
ayståmning samt prognos auseende det kommunale balanskravet.

Det ~r positivt att kommunen, i delårsrapporten, redovisar bedomningar auseende
prognostiserad måluppfyllelse. Det hede dock varit onskv~rt med en tydligare redovisning av
åtg~rder for att komma till ritta med n~mndernas finansielle underskott. Vi ser det som
positivt att det i delårsrapporten redovisas en kånslighets- och riskanalys med korta
kommentarer per nemnd.

Vår bedomning år att delårsrapportens valda form och enhetlige struktur ~r tydlig, vilket gor
redovisningen relativt I~ttillg~nglig. Det ~r positivt att kommunen fokuserer på ett ental
målområden med återrapportering som presenteres på ett overskådligt sått. Vi ser det dock
som angel get att n~mnderna på ett tydligare sitt definierar och kompletterer
kommentarerna med åtg~rder for att uppfylla verksamhetsmålen, samt att en
sammanst~llning over nåmndernas utfall samt prognostiserade resultat inkluderes i
delårsrapporten.

Stockholm den 2 oktober 2013
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