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1 Sammanfattande bedömning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014. 

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. 

Kommunens resultat för perioden januari – augusti uppgår till 21,7 mnkr (16,9 
mnkr). Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 9,3 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
delårsrapport: 

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

 Balanskravet bedöms att uppfyllas 2014. 

 Det finns förutsättningar för att ett – av kommunfullmäktige – fastställda 
finansiella målen kommer att uppnås 2014. 

 Det finns förutsättningar för att en större del – av kommunfullmäktige – 
fastställda verksamhetsmålen (resultatmål) kommer att uppnås 2014. 

Balanskrav 

Delårsresultatet t.o.m. augusti månad uppgår till 21,7 mnkr att jämföra med 16,9   
mnkr vid motsvarande period föregående år. Prognostiserat resultat för 2014 är 
beräknat till 9,3 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall inga 
realisationsvinster exkluderas.  Det finns inte något underskott från tidigare år att 
täcka in. Avstämningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgår således till 9,3 
mnkr vid årets slut.  

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har i kommunplan med budget 2014 samt ekonomisk plan 
2015 – 2016 fastställt två finansiella målsättningar som anger ambitionsnivån vad 
gäller den ekonomiska utvecklingen.  Kommunens finansiella mål är: 

 Årets resultat ska uppgå till minst 0,2 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

 Nettoinvesteringar, exklusive investeringar som görs inom 
avgiftsfinansierad verksamhet och exploateringsverksamhet, ska finansieras 
med egna medel.  

Vi instämmer i bedömningen att det finansiella målet om ett resultat om 0,2 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas uppnås.  
Prognostiserat utfall uppgår till närmare 0,9 % d.v.s. det finns förutsättningar att 
målet kommer att uppnås. I budget 2014 och ekonomisk plan 2015 – 2016 anges att 
målsättningen om 0,2 % är ett avsteg från tidigare år. För att uppnå god ekonomisk 
hushållning över tid är ambitionen ett resultat om 2 %. 
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När det gäller fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet - så instämmer vi i Kommunstyrelsens 
bedömning om att resultaten i delårsrapporten och prognos för helår visar att målet 
inte kommer att nås. 

Verksamhetsmål 

Även om Kommunstyrelsen inte avger någon sammanfattande bedömning så 
uppfattar vi att redovisningen förbättrats. Vår sammanställning visar på en 
tämligen god måluppfyllelse. Nio av 13 resultatmål prognostiseras att uppnås under 
2014.  

Med utgångspunkt avseende vad som framgår i delårsrapporten har vi inget att 
erinra mot Kommunstyrelsens bedömning. För att utveckla arbetet med 
verksamhetsmässiga mål, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling 
mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. Med tanke på att målen avser 
en planperiod om fyra år ser vi det som värdefullt att utveckling avseende 
måluppfyllelsegraden kommenteras. 

 

Rättvisande räkenskaper 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  Vi bedömer att 
Laholms kommun i allt väsentligt följer vad som anges i Kommunal redovisningslag 
(KRL) och Rådet för kommunal redovisning (RKR´s ) rekommendationer som 
gäller beträffande tillämpade redovisningsprinciper och i övrigt kan betraktas som 
god redovisningssed (gällande praxis).   
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2 Inledning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014. 

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. 

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 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 är översiktlig och 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. 

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 
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 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, RKR 22, samt god 

redovisningssed i övrigt. 

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning. 

 

2.4 Metod 

Granskningen har utförts genom: 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av relevanta dokument 

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2014-

08-31 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 26 

september 2014.   

Rapporten är faktagranskad av personal på kommunledningskontoret. 



Granskning av delårsrapport 2014 

Oktober 2014 
Laholms kommun 5 av 10 
PwC 

 

3 Granskningsresultat 

3.1 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. Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Någon sammanställd 
redovisning har inte upprättas i delårsrapporten, däremot redovisas Laholmshems 
prognos för helåret. Delårsrapporten är i stort sett utformad i enlighet med RKR:s 
rekommendation 22 (samlad bedömning av GEH saknas) som träder i kraft från 
och med räkenskapsåret 2014. 

Delårsrapporten behandlas av Kommunstyrelsen den 14 oktober och kommer att 
redovisas för Kommunfullmäktige den 28 oktober 2014. Redovisningen till 
Kommunfullmäktige infaller inom den tvåmånadersperiod som kan anses som god 
redovisningssed. 

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” uppges att Laholm 
kommun i huvudsak följer KRL och tillämpar de rekommendationer som lämnas av 
RKR. Laholms kommun uppger några avsteg från vad som betraktas som god 
redovisningssed: 

 Exploateringsverksamhetens inkomster och utgifter avslutas direkt mot 
balansräkningen. 

 Vid inköp av korttidsinventarier och inventarier av mindre värde 
tillämpas huvudsakligen direkt kostnadsföring vid lägre värde än ett 
prisbasbelopp och med en beräknad nyttjandeperiod understigande 3 år..  

 Erhållna investeringsbidrag har inte periodiserats utan intäktsförts 
direkt mot investeringsutgifterna. 

Förvaltningsberättelse  
I förvaltningsberättelsen redovisas kortfattat viktiga händelser under perioden, 
ekonomisk analys av utfall och prognos samt investeringsredovisning och 
driftredovisning. Vidare redovisas god ekonomisk hushållning såväl ur ett 
finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Härutöver finns en 
personalredovisning i vilken antal sysselsatta, etc. redovisas. Även uppgifter om 
sjukfrånvaron redovisas.  

Resultaträkning 
Kommunens resultat för perioden januari – augusti uppgår till 21,7 mnkr (16,9 
mnkr), vilket är 4,8 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen 
för helåret pekar mot ett resultat om 9,3 mnkr. Vi har granskat ett urval väsentliga 
poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten. Periodisering av statsbidrag har i huvudsak skett enligt god 
redovisningsed. Periodens skatteintäkter är beräknade utifrån SKL cirkulär 14:32. 
Slutavräkning 2013 har i sin helhet bokförts per augusti medan 2014 års prognos 
periodiserats med 8/12. 
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Investeringsredovisning 
Budgeten för 2013 uppgår till 128 mnkr och nettoinvesteringarna uppgår till 47,7 

mnkr. Totala nettoinvesteringar för året beräknas uppgå till 92,6 mnkr. Den 

beräknade utnyttjandegraden för 2014 uppgår till cirka 72 %. De största 

prognostiserade avvikelserna beror på förseningar eller att investeringsmedel 

förskjuts till Kommunfastigheter AB.   

Bedömning  
Orsak till avsteg från vad som betraktas som god redovisningssed framgår inte och 
inte heller i vilken grad de är resultatpåverkande Vi bedömer att delårsrapporten 
bör kompletteras med dessa uppgifter.  

Vi anser även att ett förtydligande bör göras när det t.ex. gäller leasingavgifter och 
ränta på lån. Redovisningsprinciperna kan lämpligen kompletteras med hur 
periodisering skett exempelvis vid årsavgifter, interkommunala ersättningar, 
statsbidrag etc.  

Vi bedömer att resultaträkningen och balansräkningen är uppställda i enlighet med 
KRL. En avstämning har gjorts gentemot grundbokföringen.  

Vi bedömer att investeringsredovisningen allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. En avstämning gentemot 
grundbokföringen har gjorts på totalnivå. I de fall det rör sig om fleråriga projekt 
bör detta framgå – redovisning som i kommunens årsredovisning är önskvärd. 

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs i ovan, 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport 
är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

3.1 Resultatanalys Laholms kommun 

Delårsresultatet uppgår till 21,7 mnkr att jämföra med 16,9 mnkr för motsvarande 
period förra året. I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta 
månaderna 2014, prognos för utfallet för året – såväl från april som augusti – samt 
avvikelsen mot budget vid respektive prognostillfälle (gråskuggat). 

 

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat om 9,3 mnkr, vilket är 9,2 mnkr 
högre än budgeterat. Orsak till överskottet beror i huvudsak på att skatteintäkterna 
beräknas bli bättre än budget.  

Verksamhetens intäkter 166,3 241,7 9,6 245,8 232,1 13,7

Verksamhetens kostnader -848,6 -1 294,1 -14,6 -1 292,0 -1 279,5 -12,5

Avskrivningar -37,7 -57,4 2,3 -57,2 -59,7 2,5

Verksamhetens nettokostnader -720,0 -1 109,8 -2,7 -1 103,4 -1 107,1 3,7

Skatteintäkter 574,3 861,0 6,8 861,9 854,2 7,7

Generella statsbidr o utjämning 166,4 249,6 -2,4 249,6 252,0 -2,4

Finansiella intäkter 2,5 3,3 -0,3 3,3 3,6 -0,3

Finansiella kostnader -1,5 -2,2 0,4 -2,1 -2,6 0,5

Årets resultat 21,7 1,9 1,8 9,3 0,1 9,2

Resultaträkning (belopp i  mnkr)

Prognos 

april

Budget-

avvikelse 

april

Budget-

avvikelse 

delår

Prognos 

augusti

Utfall 

delår 

Budget
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Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,2 % och skatteintäkter samt 
statsbidrag ökat med 2,3 %. Vi bedömer att den ekonomiska översikten ger en god 
bild av Laholms kommuns finansiella ställning, resultat och utveckling. Olika 
nyckeltal och ekonomiska begrepp redovisas på ett informativt och lättillgängligt 
sätt.  

I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Delårsresultatet 
t.o.m. augusti månad uppgår till 21,7 mnkr att jämföra med 16,9   mnkr vid 
motsvarande period föregående år. Prognostiserat resultat för 2014 är beräknat till 
9,3 mnkr. Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster exkluderas. 
Några reavinster redovisas ej. Det finns inte något underskott från tidigare år att 
täcka in. Avstämningen gentemot lagstadgat balanskrav beräknas således till 9,3 
mnkr vid årets slut.  

Bedömning 

Laholms kommun uppfyller lagstadgat balanskrav i delårsresultatet samt att 
balanskravet beräknas uppfyllas för helår 2014. 

3.2 Nämndernas budgetuppföljning och prognos 

Nedan följer en sammanställning avseende delårsutfall, prognos upprättad efter 

augusti månad samt budget och prognosavvikelse för april och augusti. 

Budgetavvikelse (gråskuggad) utgörs av skillnaden mellan aktuell budget och 

lämnad prognos.  

 

Per april månad prognostiserades ett sammanlagt underskott för nämnderna om 
4,0 mnkr. Som framgår ovan svarande Socialnämnden för majoriteten 4,9 mnkr.  

Under året har Kommunfullmäktige beslutat om omdisponering av budget 
avseende lönrevision samt större poster enligt nedan: 

 Barn- och ungdomsnämnden, 5 mnkr särskilda anslag för kvalitet. 

 Kultur- och utvecklingsnämnden, 2 mnkr för flytt av turismverksamheten 
och ungdomssamordnare. 

Nämnd  (belopp i mnkr)

Utfall 

augusti

Prognos-

avvikelse 

april

Reviderad 

budget

Prognos 

augusti

Prgnos-

avvikelse 

augusti

Kommunfullmäktige 1,3 0,0 2,1 2,1 0,0

Kommunsty relse, skattefin * 52,9 -1 ,2 81,1 82,3 -1 ,2

Kommunsty relse, avgiftsfin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- och utvecklingsnämnd 133,2 -2,5 203,4 206,4 -3,0

Serv icenämnden, skattefin 34,5 0,2 46,0 46,5 -0,5

Serv icenämnden, avgiftsfin -1 ,5 1 ,1 1 ,8 0,1 1 ,7

Miljö- och by ggnadsnämnd 5,1 0,0 8,9 8,4 0,5

Barn- och ungdomsnämnd 241,8 3,3 380,3 37 5,3 5,0

Socialnämnd 254,4 -4,9 37 8,8 382,8 -4,1

Överförmy ndarnämnd 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0

Revision 0,6 0,0 1,1 1 ,1 0,0

Summa nämnderna 7 23,9 -4,0 1 105,1 1 106,6 -1,6
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Efter augusti månads redovisning har nämndernas sammanlagda underskott 
minskat till 1,6 mnkr.  

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4,1 mnkr. Underskotten beror 
till stor del på att verksamheterna äldre, vuxna samt barn och unga beräknar ett 
underskott motsvarande 5 mnkr. Socialnämnden har tagit fram åtgärdsplan för 
2014, 1,1 mnkr och för 2015 ytterligare 6,2 mnkr. 

Barn- ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott med 5 mnkr. Avvikelsen 
beror i huvudsak beror på överskott avseende skolskjutskostnader, lokalkostnader 
samt ej förbrukade medel avseende kompetensförstärkning.  

Kultur- och utvecklingsnämnden prognostiserar ett underskott på 3 mnkr, 
vilket helt relateras till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Bedömning  

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. En avstämning gentemot 
grundbokföringen har gjorts på nämndsnivå. 

3.3 God ekonomisk hushållning 

3.3.1 Finansiella mål   

I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som 
fastställts av Kommunfullmäktige i kommunplan med budget 2014 samt ekonomisk 
plan 2015 – 2016.   

Finansiella mål, fastställda 
av fullmäktige i budget 2014, 
plan 2015-2016 

Prognos 2014 Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsens 
bedömning 

Årets resultat ska uppgå till minst 
0,2 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 
uppgår till 1 111,5 mnkr i 
prognos för helår. 0,2 % kräver 
ett resultat om cirka 2,2 mnkr. 
Prognostiserat resultat uppgår 
till 9,3 mnkr, d.v.s. närmare 0,9 
%. 

Prognosen pekar på att 
målet kommer att uppnås.  
 
 
 

Nettoinvesteringar, exklusive 
investeringar som görs inom 
avgiftsfinansierad verksamhet 
och exploateringsverksamhet, 
ska finansieras med egna medel. 

Årets investeringar beräknas till 
92,6 mnkr. Exkluderas 
avgiftsfinansierad verksamhet 
och exploateringsverksamhet, 
netto cirka 20 mnkr, rör det sig 
om cirka 72 mnkr. 
Avskrivningarna beräknas till 
57,2 mnkr och årets resultat till 
9,3 mnkr, d.v.s. ett totalt 
utrymme om 66,5 mnkr. 

Prognosen pekar på att 
målet inte kommer att 
uppnås för 2014.  

 
Bedömning  

Vi instämmer i bedömningen att det finansiella målet om ett resultat om 0,2 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås.  Prognostiserat utfall 
uppgår till närmare 0,9 % d.v.s. det finns förutsättningar att målet kommer att 
uppnås. I budget 2014 och ekonomisk plan 2015 – 2016 anges att målsättningen om 
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0,2 % är ett avsteg från tidigare år. För att uppnå god ekonomisk hushållning över 
tid är ambitionen ett resultat om 2 %. 

När det gäller fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar 
inom skattefinansierad verksamhet - så bedömer vi att resultaten i delårsrapporten 
och prognos för helår inte kommer att nås. Vi instämmer således även här i 
Kommunstyrelsens bedömning. 

3.3.2 Mål för verksamheten 

Fullmäktige har antagit en vision och inriktningsmål för kommunens verksamheter.  
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska de 
gemensamma inriktningsmålen även utgöra mål för god ekonomisk hushållning. De 
olika inriktningsmålen är i sin tur indelade i ett antal prioriterade resultatmål som i 
sin tur har ett varierat antal indikatorer.   

Bedömning  

Nedan följer rubrikområde för respektive inriktningsmål och därefter prioriterade 
resultatmål samt – vad vi uppfattar vara – en sammanfattad prognos avseende 
måluppfyllelse.  

 Målet 
nått  

Målet 
beräknas 
att nås  

Oklart 
om 
målet 
nås 

Prognos 
kan inte 
lämnas 

Målet 
nås 
inte 

Verksamhetsidé      

Andelen medborgare och brukare som 
upplever god tillgänglighet och gott 
bemötande ska öka.  

 X    

Under året ska utbudet av e-tjänster öka.  X     

Samhällsbyggnad 
 

     

Skapa förutsättningar för nybyggnation för 
näringsliv och bostäder med olika 
boendeformer och upplåtelseformer med 
särskilt fokus på unga familjer.  
 

 X    

Byggklar mark för bostäder och näringsliv ska 
finnas i de områden som efterfrågas 

  X   

Boende      
Antalet invånare ska öka till 25 000 år 2025 
vilket innebär en ökning om 120 invånare per 
år.  
 

X     

Näringsliv och företagsamhet 
 

     

Det lokala näringslivet ska även fortsätt-
ningsvis uppfatta kommunen som stödjande 
och med hög servicenivå.  
 

 X    

Antal företag inom handels- och tjänst-sektor 
samt besöksnäringen ska öka.  
 

 X    
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Ovanstående sammanställning visar på en tämligen god måluppfyllelse. Även om 
Kommunstyrelsen inte avger någon sammanfattande bedömning så uppfattar vi att 
redovisningen förbättrats.  

Med utgångspunkt avseende vad som framgår i delårsrapporten har vi inget att 
erinra mot Kommunstyrelsens bedömning. För att utveckla arbetet med 
verksamhetsmässiga mål, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling 
mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. Med tanke på att målen avser 
en planperiod om fyra år ser vi det som värdefullt att utveckling avseende 
måluppfyllelsegraden kommenteras samt eventuella vilka åtgärder som vidtas. Vi 
rekommenderar också att bedömningen om respektive mål uppfylls eller inte 
tydliggörs.  

 

Hållbar miljö och natur 
 

     

Stranden ska uppnå kriterierna för 
miljöutmärkelsen Blå flagg vilket ska bidra till 
bättre service och fler besökare.  
 

    X 

Medborgarkunskap och trygghet 
 

     

Medborgarnas och brukarnas upplevelse av 
inflytande och delaktighet ska öka.  
 

 X    

Andelen medborgare och brukare som 
upplever att de är trygga ska öka.   
 

 X    

Barn- och unga 
 

     

Andel unga som är positiva till att växa upp i 
kommunen ska öka. 
 

    X 

En utvecklad, individuell och aktiv väg-ledning 
ska erbjudas till ungdomar för att bidra till 
högre mål-uppfyllelse i skolan och bättre 
möjligheter till arbete och därmed minskad 
ungdomsarbetslöshet. 
 

 X    

Barn och unga som hamnar i ogynnsam social 
utveckling, kriminalitet, missbruk eller som 
drabbas av psykisk ohälsa ska minska.  
 

   X  

Summa: 2 7 1 1 2 
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