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Granskning av delårsrapport 2013

1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten
behandlas.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens
delårsrapport:
-

Balanskravet bedöms att uppfyllas 2013.

-

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att två – av
kommunfullmäktige – fastställda finansiella målen kommer att uppnås
under 2013.

-

Vi kan inte uttala oss huruvida de – av kommunfullmäktige – fastställda
verksamhetsmålen kommer att uppnås 2013.

-

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad enligt lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

Balanskrav

Delårsresultatet t.o.m. augusti månad uppgår till 86,9 mnkr att jämföra med 140
mnkr vid motsvarande period föregående år. Prognostiserat resultat för 2013 är
beräknat till 59,1 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster
om 4,1 mnkr exkluderas. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka
in. Avstämningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgår således till 55 mnkr vid
årets slut.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella målsättningar som anger
ambitionsnivån vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Kommunens finansiella
mål är


Gällande budgetramar ska hållas.



Verksamheten i kommunen ska präglas av hög produktivitet och effektivitet.



Kommunens ekonomi ska planeras lågsiktigt och vara i balans.
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Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att två av kommunens
finansiella mål kommer att uppnås. Budgetramarna hålls på totalnivå (dock ej för
samtliga nämnder) för Falkenbergs kommun och ekonomin kommer att vara i
balans.
Målet avseende produktivitet och effektivitet är kortfattat kommenterat i
nämndsredovisningarna för Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Huruvida målet beräknas att uppnås eller ej framgår inte.

Verksamhetsmål
Under respektive styrelse/nämnd redovisas åtgärder som vidtagits/planeras i syfte
att nå de övergripande målen. Förutom de övergripande målen finns ett antal
nyckeltal som redovisas i enlighet med fullmäktiges direktiv. Huruvida åtgärderna
bedöms som tillräckliga eller ej framgår inte.
Med ledning av vad som anges i delårsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida
målen kommer att uppnås eller ej. Vi saknar en sammafattande bedömning från
Kommunstyrelsens sida.
För att utveckla arbetet med verksamhetsmässiga mål, rekommenderar vi att det
sker en tydligare koppling mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter.

Delårsrapportens upprättande

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de uppgifter som anges i
Kommunal redovisningslag (KRL) och vad god redovisningssed (gällande praxis)
anger.
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2 Inledning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013.

2.1 Bakgrund
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten
från årets början.
KL 9 kap 9 a §
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a §
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas
delårsrapporten och årsbokslutet.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.
Rådet för kommunal redovisning har tagit fram en ny rekommendation, RKR 22,
som anger minikraven för innehållet i en delårsrapport samt principerna för
bedömning av vilka poster som ska tas med och hur dessa ska värderas.
Rekommendation gäller från och med räkenskapsåret 2014. Tidigare tillämpning
uppmuntras. Vår granskning har genomförts med denna rekommendation som
utgångspunkt.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på
följande revisionsfrågor.


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen
planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild.
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig
utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
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2.3 Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen och lag om kommunal redovisning



God redovisningssed



Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning.

2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:
-

Intervjuer med berörda tjänstemän

-

Analys av relevanta dokument

-

Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den
omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande
resultat

-

Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året

-

Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda
målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än
på substansgranskning.
Vår granskning är i huvudsak baserad på utkast till delårsrapport oss tillhanda 10
oktober och till viss del delårsrapport oss tillhanda 24 oktober 2013.
Rapporten är sakgranskad av personal på ekonomikontoret.
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3 Granskningsresultat
3.1 Förvaltningsberättelsens innehåll och
struktur
I RKR 22 anges att förvaltningsrapporten ska innehålla
-

händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter
delårsperiodens slut

-

förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet

-

en samlad investeringsredovisning

-

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

-

en samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att kunna uppnås

-

en bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognos

-

upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras och vilka
juridiska personer den består av m. m.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller det stora flertalet av ovanstående
punkter. En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att kunna uppnås saknas. Vi rekommenderar att delårsrapporten utvecklas
med dessa upplysningar.
Som tidigare nämnts gäller RKR 22 från och med räkenskapsåret 2014, men
tidigare tillämpning uppmuntras. Rekommendationen är att betrakta som ett
minimikrav.
Nedan kommenteras några delar närmare.

3.1.1 Investeringsredovisning
Av investeringsredovisningen framgår utfall delår, budget, prognos och
prognosavvikelse för helår. Av totalt 200,7 mnkr har netto 76,2 mnkr förbrukats.
Prognos för helår lyder på 159,2 mnkr. Orsak till budgetavvikelser framgår av
kommentarer till investeringsredovisningen.
Bedömning och iakttagelser

En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts på övergripande nivå. Vi
bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.
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Som framgår ovan har endast drygt 76 mnkr (38 %) av investeringsbudgeten
utnyttjats. I prognosen anges att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 159,2
mnkr, d.v.s. att ytterligare drygt 83 mnkr kommer att utnyttjas under årets sista fyra
månader. Det skulle ge en utnyttjandegrad om 79 %.

3.1.2 Exploateringsredovisning
Delårsrapporten innehåller även en exploateringsredovisning. För olika områden
anges utfall för delåret, budget och prognos för helår. Exploateringsredovisningen
är kortfattat kommenterad.
Bedömning och iakttagelser
En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts på totalnivå. Budgeterat
belopp är 12,9 mnkr, men utfallet hitintills i år uppgår till 2,2 mnkr. För hela
exploateringsverksamheten prognostiseras ett underskott om 10,3 mnkr. Vi
efterlyser en mer realistisk exploateringsbudget.

3.1.3 Driftredovisning
Delårsrapporten innehåller en sammanfattande driftredovisning med uppgift om
resultatavvikelse för delår 2013 samt prognosavvikelse för helår.
Driftredovisningen visar på ett positivt delårsresultat om 24,5 mnkr. I princip alla
nämnder redovisar större avvikelser, vilka kortfattat kommenteras.
För respektive styrelse/nämnd finns även en redovisning där följande uppgifter
framgår: utfall och budget för delår 2013, delårsutfall 2012, prognos, budget och
budgetavvikelse för helår 2013. Här följer mer utförliga kommentarer om orsak till
avvikelser.
Bedömning och iakttagelser
Nedan följer en sammanställning avseende delårsutfall, prognos upprättad efter
april respektive augusti månad samt budget och avvikelse. Budgetavvikelse utgörs
av skillnaden mellan aktuell budget och lämnad prognos.

Nämnd (belopp i mnkr)
Kommunstyrelsen
Revisionen
Bygglovsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden exkl försörjn.s
Soc. Försörjningsstöd
Miljö-o hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnd
Centralt budg. nämndsmedel
Summa nämnderna

Utfall
delår
88,5
0,3
2,7
64,9
548,6
33,5
479,5
24,6
3,2
2,8
0,0
1 248,6

Reviderad Avvikelse Prognos Avvikelse
budget*
april
aug
aug
144,3
-3,4
137,2
7,1
1,3
0,0
1,3
0,0
5,9
0,3
5,6
0,3
97,7
0,3
97,1
0,6
878,1
-6,8
878,1
0.0
61,7
-2,4
66,3
-4,6
745,9
1,3
744,6
1,3
30,0
-5,0
36,0
-6,0
6,8
0,0
6,8
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
20,0
11,0
0,0
20,0
1 994,9
-4,7
1976,2
18,7

* justeringar har skett mellan prognostillfällena.
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Efter april månad prognostiserades ett underskott om 4,7 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden svarade för ett underskott om 6,8 mnkr, Kommunstyrelsen
3,4 mnkr och Tekniska nämnden 2,4 mnkr. Försörjningsstöd beräknades
överskrida budgeten med 5 mnkr (för 2013 sänktes budgeten med 3 mnkr). Övriga
nämnder redovisade ett mindre överskott alternativt ett 0-resultat. Det skall
noteras att Socialnämndens positiva avvikelse om 1,3 mnkr är en följd av att
Tekniska nämnden fr.o.m. årsskiftet ansvarar för färdtjänsten. Orsak till varför
budgetmedel inte flyttats över framgår ej. Tekniska nämnden redovisar underskott
för denna verksamhet. Av centralt budgeterade medel förutspåddes att 11 mnkr inte
skulle förbrukas.
I augustiprognosen redovisas istället ett överskott om sammanlagt 18,7 mnkr.
Främsta orsaken är att av de centralt budgeterade medlen beräknas 20 mnkr att ej
användas. Kommunstyrelsen har en skillnad om drygt 10 mnkr sedan föregående
prognos. Orsak till att det nu anges ett överskott är företrädesvis ej budgeterade
markförsäljningar om 5,5 mnkr samt att budgeten förstärkts med 8 mnkr avseende
räddningstjänsten. Sedan föregående prognos har Tekniska nämndens underskott
ökats på med 2,2 mnkr. 1,9 mnkr anges vara ”Gator o vägar samt parkering”.
Noterbart är att vinterväghållningsinsatserna beräknas uppgå till 1,2 mnkr mer än
budgeterat. Denna post var ej kommenterad i aprilprognosen. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit viss budgetjustering och beräknas nu
sammantaget visa ett 0-resultat.

3.1.4 God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen skall kommuner besluta om mål för god ekonomisk
hushållning såväl ur ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv.
Kommunfullmäktige antog i juni 2007 en långsiktig vision för Falkenbergs kommun
och fastställde övergripande mål. I april 2011 reviderades de övergripande målen
som nu gäller 2011 – 2015.. Det är fem olika områden – Medborgare, Verksamhet,
Ekonomi, Medarbetare samt Hållbarhet och tillväxt – som i sin tur har 17
övergripande mål.
I budget 2013, budgetramar 2014 & Kommunplan 2015 anges vad respektive
styrelse/nämnd ska göra för att kommunen ska nå de övergripande målen.
Falkenbergs kommun har inte klart uttalat att dessa övergripande mål är att
betrakta som god ekonomisk hushållning. Vi har dock i vår granskning utgått ifrån
att dessa mål utgör fullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning.

3.1.4.1 Mål för verksamheten
Under respektive styrelse/nämnd redovisas åtgärder som vidtagits/planeras i syfte
att nå de övergripande målen. Förutom de övergripande målen finns ett antal
nyckeltal som redovisas i enlighet med fullmäktiges direktiv.
Bedömning och iakttagelser
Huruvida åtgärderna bedöms som tillräckliga eller ej framgår inte. Med ledning av
vad som anges i delårsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida målen kommer
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att uppnås eller ej. Vi saknar en sammafattande bedömning från
Kommunstyrelsens sida.
För att utveckla arbetet med verksamhetsmässiga mål, rekommenderar vi att det
sker en tydligare koppling mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter.

3.1.4.2 Finansiella mål
I delårsrapporten kommenteras två av de finansiella mål som fastställts av
fullmäktige.
Finansiella mål, fastställda av Utfall i prognos 2013
fullmäktige i budget 2013,
Budgetramar 2014 &
Kommunplan 2015
Gällande budgetramar ska hållas. Budget för Falkenbergs
kommun uppgår till 13,2 mnkr.
Mäts via: årets resultat jämfört
Prognosen lyder på 59,1 mnkr.
med budgeterat resultat.
Exkluderas jämförelsestörande
poster uppgår prognostiserat
resultat till 22,4.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsens
bedömning
Prognosen pekar på att
målet uppnås för kommunen
totalt sett.

Försörjningsstöd, Tekniska
nämnden och Elförsörjning
vind- och vattenkraftverk
prognostiserar underskott.
Verksamheten i kommunen ska
präglas av hög produktivitet och
effektivitet.

Ej redovisat i delårsrapporten.

Ingen bedömning ges.

Mäts via: Vad kostar
verksamheten i din kommun
tabell 11. Avvikelser från
standardkostnader (%), fem
delmål redovisas (barnomsorg,
grundskola, gymnasieskola,
äldreomsorg och
individ/familjeomsorg).
Kommunens ekonomi ska
planeras långsiktigt och vara i
balans.
Mäts via: Resultatet ska uppgå
till minst 1 % av skatteintäkter
och statsbidrag.

Skatteintäkter och generella
stats- och utjämningsbidrag
prognostiseras till 2 024,6
mnkr. 1 % är 20 mnkr att
jämföra med prognostiserat
resultat om 59,1 mnkr.

Prognosen pekar på att
målet kommer att uppnås.

Bedömning och iakttagelser
Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att två av kommunens
finansiella mål kommer att uppnås.
Oktober 2013
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Målet avseende produktivitet och effektivitet är endast kommenterat i
nämndsredovisningarna för Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Huruvida målet att beräknas att uppnås eller ej framgår inte.
Vi saknar en sammafattande bedömning från Kommunstyrelsens sida.

3.2

Rättvisande räkenskaper och god
redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är i
överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex
och högst åtta månader.
I syfte att redovisa en så aktuell rapport som möjligt bör Kommunstyrelsen snarast
ta ställning till upprättad delårsrapport för att därefter förelägga den för
fullmäktige.
Delårsrapporten behandlas av Kommunstyrelsen den 5 november och kommer att
redovisas för Kommunfullmäktige den 26 november 2013.
Arbetet med delårsrapporten skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed.
Detta innebär bland annat att olika redovisningsprinciper måste beaktas vid
upprättandet. Upplysning om avvikelser från god redovisningssed samt skälen för
avvikelsen skall anges.
Under rubriken ”Redovisningsprinciper” hänvisas till att dessa är oförändrade från
årsredovisning 2012, där det i sin tur anges några avsteg från de rekommendationer
som lämnas av RKR.
Bedömning och iakttagelser
Redovisningen till Kommunfullmäktige infaller utanför den tvåmånadersperiod
som kan anses som god redovisningssed.
Vi bedömer att kommunen i allt väsentligt följer vad som anges i KRL samt vad som
i övrigt kan betraktas som god redovisningssed. Som nämnts ovan görs vissa
avvikelser, men dessa redovisas öppet och torde inte vara resultatpåverkande av
väsentlig betydelse. Redovisningsprinciperna kan lämpligen kompletteras med hur
periodisering skett exempelvis vid årsavgifter, interkommunala ersättningar,
statsbidrag etc.
Vår bedömning är vidare att de föreskrifter och anvisningar som finns ger
förutsättningar för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer.
Vi har i samband med genomförd granskning inte funnit något som tyder på att
kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
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3.3 Resultaträkning
I delårsrapporten redovisas en resultaträkning innehållande uppgift om utfall för
aktuell delårsperiod, budget och prognos helår. Jämförelse görs även med
delårsresultat och bokslut 2012. Resultaträkningen är kommenterad samt
kompletterad med nothänvisning.
Bedömning och iakttagelser
Vi har noterat att resultaträkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:1. En
avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot
grundbokföringen.
Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt.
Beträffande några väsentliga poster kan noteras att:


I delårsbokslutets skatteintäkter ingår preliminär slutlig avräkning för 2012
(+562 kr/invånare) samt beräknad slutavräkning för 2013 (-268 kr/
invånare). Uppgifterna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 13:40 augusti månad. Slutavräkning för 2012 har korrekt i sin
helhet (23,2 mnkr) bokförts på delårsbokslutets resultat. 2013 års beräknade
avräkning har korrekt bokförts med 8/12 (-7,4 mnkr).



Fastighetsavgiften är korrekt periodiserad med 8/12, vilket ger ett utgående
saldo om närmare 45,2 mnkr. Uppgifterna är hämtade från Sveriges
Kommuner och Landstings cirkulär 12:75



För pensionskostnad-/avsättning har ny uppgift från KPA tagits fram.



För semesterlöneskulden har ny beräkning gjorts. Utgående saldo 31 augusti
uppgår till 67 mnkr att jämföra med föregående årsbokslut 113 mnkr.

Återbetalning (32,6 mnkr) av 2005 och 2006 års premier för avtalsförsäkring är
korrekt endast upptagen i prognos för helår.

3.4

Falkenbergs kommuns resultat och
prognos

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2013, prognos
för utfallet för året – såväl från april som augusti – samt avvikelsen mot budget.
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Resultaträkning (belopp i mnkr)

Verksamhetens intäkter

Utfall
delår
2013

Prognos
april

Prognos
augusti

Budget

Budgetavvikelse

215,1

Verksamhetens kostnader

-1 436,0

-1 946,10

-1 892,3

-1940,4

48,1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-45,3
-1 266,2

-72,9
-2 019,0

-71,2
-1 963,50

-72,9
-2 013,3

1,7
49,8

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter

1 023,80

1 531,90

1 533,40

1 524,0

9,4

325,8

491,2

491,2

496,7

-5,5

26,2

38,5

38,5

43,3

-4,8

-22,7

-37,0

-40,5

-37,5

-3,0

86,9

5,6

59,1

13,2

45,9

Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognostiserat resultat för 2013 är beräknat till 59,1 mnkr. Vid avstämning mot
balanskravet skall realisationsvinster om 4,1 mnkr exkluderas. Kommunen har
inget tidigare underskott att täcka in. Avstämningen gentemot lagstadgat
balanskrav uppgår således till 55 mnkr vid årets slut.
Prognosen om 59,1 mnkr är 45,9 mnkr mer än i budget. Största enskilda orsaken
utgörs av återbetalning av AFA Försäkring (32,6 mnkr). Beslut om återbetalning
kom först efter rapportperiodens slut, varför den endast är med i augustiprognosen.
Vidare beräknas 20 mnkr att inte tas i anspråk avseende centrala ofördelade medel.
Motsvarande belopp i aprilprognosen var 11 mnkr. Även skatteintäkterna redovisar
en positiv avvikelse. Orsak till minskade finansiella intäkter är en följd av att
kommunens reverser mot de kommunägda bolagen löses in mot aktier. Den
negativa avvikelsen för finansiella kostnader beror på nedskrivning av elcertifikat
(aktuellt värde vid bokslutstillfälle).

3.5 Balansräkning
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen på balansdagen den 31
augusti 2013 samt vid samma tidpunkt 2012 och bokslut 2012. Balansräkningen är
kompletterad med en notförteckning.
Bedömning och iakttagelser
Balansräkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:2. En översiktlig
avstämning avseende delårsbokslutets uppgifter har gjorts gentemot
grundbokföringen.

3.6 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redovisar delårsutfall samt vid samma tidpunkt 2012 och
bokslut 2012 och är kompletterad med en notförteckning.
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Bedömning och iakttagelser
Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. En
översiktlig avstämning har gjorts.

3.7 Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen omfattar Falkenbergs kommun, Falkenbergs
Stadshus AB och dess helägda dotterbolag Falkenbergs Energi AB, Falkenbergs
Bostads AB, Falkenbergs Näringsliv AB och Falkenbergs Vatten och Renhållnings
AB.
Den sammanställda redovisningen visar ett positivt resultat om 106,8 mnkr att
jämföra med 168 mnkr vid samma tidpunkt föregående år.
Bedömning och iakttagelser.
Vi bedömer att uppgifterna i koncernenheternas resultat- och balansräkningar har
överförts korrekt till koncernredovisningen, samt att elimineringar har skett av
interna poster och att konsolidering enligt klyvningsmetoden har tillämpats.
En översiktlig granskning visar att gjorda elimineringar överensstämmer med
bolagens redovisningar.
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