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Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2016-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att:
•

kommunens delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav
som lagen och rekommendationen ställer gällande uppställningsformer för
resultat- och balansräkningar i delårsrapporten.

•

kommunens delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet med lagens
krav, god redovisningssed och gällande riktlinjer.

•

samtliga kommunens leasingavtal redovisas som operationella
leasingavtal. Vi har noterat att en individuell bedömning av respektive
leasingkontrakt ej genomförts.

•

kommunen inte gjort någon övergripande avstämning av att samtliga
konton är avstämda för att säkerställa att inga differenser återfinns på
kontona. Vi har därför inte kunnat säkerställa att inga differenser kvarstår.

•

de avvikelser som kommunen gör från gällande rekommendationer
avseende redovisningsprinciper redovisas på ett öppet sätt i
delårsrapporten.

•

prognosen för måluppfyllelsen för de finansiella målen tyder på att
kommunen bedriver verksamheten i linje med god ekonomisk hushållning.

•

per delår har vi noterat att två av 33 verksamhetsmål har uppfyllts, ett har
ej uppfyllts och resterande har ej mätts. Det framgår inte någon prognos
för måluppfyllelse av verksamhetsmålen i delårsrapporten. Av denna
anledning kan vi inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är
tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamheten i linje med
god ekonomisk hushållning.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de finansiella mål fullmäktige beslutat om. Revisorerna kan inte bedöma
resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen, eftersom
det saknas redovisning av utfallet.
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