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Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2019-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning,
såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
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. Granskningsresultatet framgår av bifogad
granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
•

Kommunens bedömning i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

•

Avvikelse mot lag och god sed sker då balansräkningen innehåller extra pensionsavsättningar, om 90 mnkr, gjorda under tidigare år.

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet endast till mindre del är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Ett av fyra mål uppnås.
Trots att kommunens prognos visar att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019 vill vi
peka på det allvarliga faktum att delårsrapporten samtidigt redovisar att sju nämnder uppvisar underskott per augusti 2019 och att dessa nämnder prognostiserar underskott även för
helåret 2019.
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Vi bedömer vidare, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamheternas utfall delvis är förenliga med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.
•

Det framkommer inte huruvida redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet
eller för utfall per augusti 2019.

Vi kan därför inte göra någon bedömning av verksamheternas prognosticerade utfall per den
31 december.

Vänersborg, 17 oktober 2019
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