I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.
Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla åtta
månader av helåret och kända händelser ska vara bokförda. Bolagen rapporterar utan några koncernelimineringar.
Utöver inrapporterade siffror behöver vi få information enligt nedanstående punkter.
1. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut.
Nybyggnationen på Räveskalla 1:25 pågår.
Tecknat nya avtal gällande administrativ förvaltning och teknisk förvaltning.
2. En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den fastställda budgeten.
Kommentera stora avvikelser mellan utfall och budget samt om prognosen skiljer sig mycket från budget.
Verksamhetens kostnader är ca 800 000 högre i prognosen jämfört med budgeten. Underhållskostnaderna är högre än beräknat, samt att det var en högre kostnad för snöröjning 2018.
Räntor för lånen var för högt budgeterat.
3. Ett uttalande om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen.
Det är samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts i både delårsrapporten samt i senaste årsredovisningen.
Redovisning enligt K2-regelverket.
4. Kommentarer som förklarar betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten.
Finns inga
5. Uppgifter om de effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår om
ändringarna har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden.
Finns inga
6. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början.
Finns inga
7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden.
OBS! Ny punkt
Styrelsen har haft ett protokollfört möte under tertialet. Diskussioner om planering för fler lägenheter i en andra etapp i Sjömarken har påbörjats.
8. Fr o m år 2019 ska även revisionskostnader anges i boksluten och vi börjar tillämpa regeln redan fr o m delårsbokslut aug-18 så att vi har med oss
jämförelsetalen för år 2018-08-31 vid nästa års delårsbokslut aug-19.
OBS! Ny punkt

