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§

101

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019

SR-2019-127
Sammanfattning

Fredrik Edler informerar om granskning av Malmö stads delårsrapport 2019. Revisorerna
har översiktligt granskat delårsrapportens innehåll, god ekonomisk hushållning,
redovisningsprinciper, drift- och investeringsredovisning, balanskrav, verksamhetsmål
och finansiellt mål.
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella mål
som fullmäktige har beslutat om.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt delårsrapporten inte är fullt ut förenligt med de mål
för verksamheten fullmäktige beslutat om. Revisorerna är, i likhet med föregående år, kritiska
till att målen inte kommer att uppfyllas.

Beslut

1. Revisorskollegiet överlämnar revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 och
revisionsrapport delårsrapport 2019 Malmö stad till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Revisorskollegiet 2019-10-21
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040 - 34 19 55

Hemsida:

www.malmo.se/stadsrevisionen

Email: malmostadsrevision@malmo.se

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att
granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att
genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.
Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början.
Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning,
en balansräkning, och en förenklad förvaltningsberättelse. Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning 13 kap. 1–2 §§.
Den förenklade förvaltningsberättelsen ska minst innehålla händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men
innan delårsrapporten upprättas, upplysningar om kommunens 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 samt noter. Rådet för kommunal
redovisning (RKR) rekommendation R17 Delårsrapport.
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13
kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen
ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som
delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Kommunallag (2017:725) 11 kap. 16 §.
Revisorerna ska bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap.
16 § ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de
mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till
fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen.
Kommunallag (2017:725) 12 kap. 2 §.
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Malmö stad prognostiserar för helåret 2019 ett positivt resultat om 788 Mkr,
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 591 Mkr. Överskottet förklaras
till stor del av större intäkter från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster än budgeterat samt högre skatteintäkter.
Överskottet kan huvudsakligen härledas till tekniska nämndens exploateringsverksamhet och realisationsvinster samt kommunstyrelsens finansieringsverksamhet (skatter och generella bidrag) som redovisar ett större överskott i förhållande till budget medan underskott framförallt redovisas i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Kommunstyrelsen redovisar vidare att utvecklingen av kommunfullmäktigmålen går i positiv riktning mot måluppfyllelse. Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut under 2019, med
undantag av kommunfullmäktiges finansiella mål som visar att staden har en
hållbar ekonomisk utveckling. Kommunfullmäktigemålen bedöms av styrelsen delvis uppnås under året, med undantag för målet En ung global och modern
stad som anses ha en svårbedömd måluppfyllelse. Resultatet enligt delårsrapporten bedöms således inte fullt ut vara förenligt med de mål för verksamheten fullmäktige beslutat om.
Malmö stads drift- och investeringsredovisning har granskats och bedöms
överensstämma med gällande normering. Vid jämförelse mellan redovisade
investeringsutgifter i delårsrapporteringen och investeringsplan i budget 2019
har dock noterats att utgifterna avviker med ca. 2,4 miljarder kr mot planen.
Sammantaget bedöms Malmö stad ha en god ekonomisk hushållning då stadens redovisar ett tillfredsställande ekonomiskt resultat, verksamhetsmålen
delvis har uppfyllts och att kommunfullmäktiges finansiella mål har uppnåtts.
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Revision av Malmö stads delårsrapport 2019 omfattar granskning och bedömning inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•

Delårsrapportens innehåll
God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål
Finansiellt mål
Balanskrav
Redovisningsprinciper
Drift- och investeringsredovisning

Revisionen sker i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt RKR:s rekommendationer. Revisionsarbetet bedrivs enligt god revisionssed för yrkesrevisorer
som den uttrycks i SKYREV:s vägledningar och rekommendationer.
Sakkunnig revisor är Fredrik Edler certifierad kommunal yrkesrevisor vid revisionskontoret i Malmö stad. Revisorn har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med SKYREV:s rekommendation R2 och inte funnit något hinder att
utföra granskningen.

Malmö stad har upprättat delårsrapport 2019. Av lag om kommunal bokföring och redovisning 13 kap. 2 § framgår att delårsrapporten ska innehålla en
resultaträkning, en balansräkning, och en förenklad förvaltningsberättelse.
Den förenklade förvaltningsberättelsen ska enligt rådet för kommunal redovisning rekommendation R17 Delårsrapport minst innehålla:
➢ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller
efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
➢ Upplysningar om kommunens 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 samt innehålla upplysningar i not.
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Dessutom ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens
drift- och investeringsverksamhet ingå. Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten.
Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen.
Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att
möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk
hushållning.
Malmö stads delårsrapport 2019 bedöms i allt väsentligt innehålla de delar
och upplysningar som ska finnas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendation från rådet för kommunal redovisning.

Malmö stad prognostiserar för helåret 2019 ett positivt resultat om 788 Mkr,
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 591 Mkr. Överskottet förklaras
till stor del av större intäkter från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster än budgeterar samt högre skatteintäkter.
Överskottet kan huvudsakligen härledas till tekniska nämndens exploateringsverksamhet och realisationsvinster samt kommunstyrelsens finansieringsverksamhet (skatter och generella bidrag) som redovisar ett större överskott i förhållande till budget medan underskott framförallt redovisas i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Malmö stad redovisar för perioden ett positivt resultat (utfall) om 995 Mkr.
Kommunstyrelsen redovisar vidare att utvecklingen av kommunfullmäktigmålen går i positiv riktning mot måluppfyllelse. Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut under 2019, med
undantag av kommunfullmäktiges finansiella mål som visar att staden har en
hållbar ekonomisk utveckling. Kommunfullmäktigemålen bedöms av styrelsen delvis uppnås under året, med undantag för målet En ung global och modern
stad som anses ha en svårbedömd måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms Malmö stad ha en god ekonomisk hushållning då stadens redovisar ett tillfredsställande ekonomiskt resultat, verksamhetsmålen
delvis har uppfyllts och att kommunfullmäktiges finansiella mål har uppnåtts.
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Kommunfullmäktigemålen beskrivs som långsiktiga i sin karaktär och uppföljningen består därför huvudsakligen av en bedömning huruvida utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse vid året slut. Av Budget 2019 framgår
också att kommunfullmäktiges mål är långsiktiga och ska gälla för innevarande mandatperiod, men ska samtidigt uppnås så fort som möjligt.
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelse görs i två steg. Först görs
en analys av hur väl nämndernas/bolagens mål sammantaget lever upp till
den ambition som uttrycks i kommunfullmäktigemålet. Detta innebär en bedömning av träffbilden för att avgöra hur väl nämnds- och bolagsmålen täcker
alla delar av kommunfullmäktigemålet.
Med utgångspunkt i träffbilden görs i nästa steg en kvalitativ bedömning av
måluppfyllelse för varje kommunfullmäktigemål utifrån i vilken utsträckning
nämnds- och bolagsmålen bedöms uppfyllas under året. Måluppfyllelse uppnås endast om träffbilden bedöms vara god samtidigt som nämnder och bolag bedömer att de kommer att uppfylla målen kopplade till respektive kommunfullmäktigemål under året.
Kommunstyrelsen har i Malmö stads delårsrapport 2019 följt upp samtliga
tio kommunfullmäktigemål (verksamhetsmål). Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen beskrivs i termer såsom positiv riktning, positiv förflyttning, positiv utveckling, högre måluppfyllelse, ökad måluppfyllelse, bidra till
måluppfyllelse, riktning mot måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har utvärderat om respektive verksamhetsmål förväntas uppfyllas under året och bedömt
att inget av kommunfullmäktiges verksamhetsmål kommer att uppfyllas fullt
ut under 2019.
Sammantaget bedöms resultatet enligt delårsrapporten inte fullt ut vara förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat, då det i delårsrapporten redovisas att inget av kommunfullmäktiges verksamhetsmål kommer att uppfyllas fullt ut under 2019.
Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad ska ha en
hållbar ekonomisk utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar
ekonomisk utveckling över tid.
Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer.
1. Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. (Resultat)
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Indikatorn har stämts av och visar att Malmö stads prognostiserade resultat
för helåret 2019 uppgår till 788 Mkr och skatter/statsbidrag/utjämning uppgår till 19 905 Mkr, vilket ger en resultatnivå om 4,0 %.
Indikatorn har stämts av och visar att Malmö stads budgeterade resultat för
helåret 2019 uppgår till 197 Mkr och skatter/statsbidrag/utjämning uppgår
till 19 725 Mkr, vilket ger en resultatnivå om 1,0 %.
2. Räntebärande nettolån ska för år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. (Lånekvot)
Indikatorn har stämts av och visar att Malmö stads räntebärande nettotillgång
prognostiseras för 2019 uppgå till 345 Mkr och skatter/statsbidrag/utjämning uppgår till 19 905 Mkr, vilket ger en lånekvot om +1,7 %. Indikatorn
visar på hållbarhet i ekonomin då lånekvoten understiger 30 %.
För 2019 har Malmö stads räntebärande nettolån budgeterats till 2 175 Mkr,
vilket ger en lånekvot på -11 %. Ett högre resultat och lägre investeringsnivåer under 2018 och 2019 innebär att skulden inte har ökat som budgeterat.
3. Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning skall följas (Kapitalkostnadsnivå)
Indikatorn har stämts av och visar att Malmö stads finansnetto för 2019 prognostiseras uppgå till 108 Mkr (finansiella intäkter 643 Mkr - finansiella kostnader 535 Mkr), avskrivningar till -1 153 Mkr och skatter/statsbidrag/utjämning uppgår till 19 905 Mkr, vilket ger en kapitalkostnadsnivå (räntor och
avskrivningar) om 5,2 %. Indikatorn visar på hållbarhet i ekonomin då denna
har följts och understiger budgeterad kapitalkostnadsnivå för 2019 om 5,3%.
Kommunfullmäktiges finansiella mål har granskats och utifrån den förväntade utvecklingen av indikatorerna bedöms stadens ekonomiska utveckling
som hållbar. Årets prognostiserade utveckling av indikatorerna visar således
att Malmö stad kommer att uppnå fullmäktiges finansiella mål vid årets slut.

Malmö stads delårsrapport 2019 innehåller en redogörelse kring balanskravet
samt en balanskravsutredning. Delårsrapporten ska enligt gällande normering
innehålla en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen och
bl.a. innefatta upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar
samt resultat justerat för förändring av resultatutjämningsreserven.
Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beaktas vid beräkningen av årets resultat:
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1. Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk
hushållning. 2. Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning. 3. Orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 4. Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.
Malmö stads resultaträkning utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Prognostiserat resultat för helåret 2019
uppgår till 788 Mkr. Efter justering för samtliga realisationsvinster om -110
Mkr uppgår 2019 års resultat efter balanskravsjusteringar till 678 Mkr. Avsättning av medel till resultatutjämningsreserv beslutas av kommunstyrelsen
i samband med årsbokslut 2019.
Malmö stads balanskravsutredning har granskats och bedöms utifrån helårets
prognostiserade resultat (balanskravsresultat) uppfylla kommunallagens krav
på ekonomisk balans.

Malmö stad redovisar i delårsrapport 2019 att kommunens redovisning följer
den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning och uppdaterade
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning om inget annat
anges.
När det gäller redovisning av gatukostnadsersättning har Malmö stad valt att
följa den tidigare normeringen enligt RKR 18.1 vilket innebär att erhållna
investeringsbidrag och gatukostnadsersättning skuldförs för att sedan lösas
upp och möta avskrivningskostnaderna för aktuell anläggningstillgång.
Övergången till den nya redovisningslagen har inte föranlett något behov av
omräkning av ingående balanser för 2019.
Malmö stad har från och med 2019 sänkt beloppsgränsen för klassificering
av anläggningstillgångar från ett basbelopp till ett halvt basbelopp exklusive
mervärdesskatt.
Malmö stads redovisningsprinciper har granskats och bedöms harmoniera
med gällande normering.
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Malmö stad har i delårarapporteringen 2019 redovisat en samlad översiktlig
beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet enligt nedan.
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Malmö stads drift- och investeringsredovisning har granskats och bedöms
överensstämma med rekommendation från rådet för kommunal redovisning
som gör gällande att en översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet bedöms behöva ingå i en delårsrapport.
Vid jämförelse mellan redovisade investeringsutgifter i delårsrapporteringen
och investeringsplan i budget 2019 har noterats att utgifterna avviker med ca.
2,4 miljarder kr mot planen. Avvikelsen mot budget förklaras huvudsakligen
av projekt som förskjutits i tid eller haft lägre utgifter.
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