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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse Ja  
  

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 
behandlingen av årsredovisningen. Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
regionen, hade påverkat dennes bedömning av regionen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan regioner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av regionstyrelsen 2022-04-06 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-27.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör, strateg och ekonom. 
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid granskningen av regionens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

En total översyn och tillämpning av RKR:s rekommendation R5, leasing behöver ske 
gällande hyra av fastigheter. Gällande regionens hyresavtal behöver de ses över hur de 
ska klassificeras. När det gäller hyra av verksamhetsfastigheter där hyresperioden 
omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd ska avtalen redovisas 
som finansiell leasing, vilket påverkar regionens balansräkning. 

Vid granskningen av regionens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att regionens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation 
R14. 

 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i regionen, hade påverkat dennes bedömning av regionen. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan regioner och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i regionen, hade påverkat dennes bedömning av regionen. Detta 
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan regioner och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menar regionens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  

Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s 
rekommendationer.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 3-8 och sida 90-97.   

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 3-8 samt sida 90-97 i alla väsentliga 

avseenden med övriga delar i årsredovisningen.  

 

2022-04-07 
 

 

Mats Åkerlund      
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Halland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte 
utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Hallandstrafiken AB, org.nr 556225-2998 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hallandstrafiken AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Hallandstrafiken ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Hallandstrafiken AB. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Hallandstrafiken AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen utgörs av ett dokument i vilket årsredovisningen inte ingår: Den andra informationen 
består av bolagets hållbarhetsrapport som vi inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Hallandstrafiken AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hallandstrafiken AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Falkenberg den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Thomas Widarsson 
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
 

Rebecka Alfredsson 
Auktoriserad revisor 
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