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Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2010-06-30

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2010-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på
detaljer i redovisningen. Detaljgranskning sker i djupgranskningar och årsbokslut.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vid granskningen har framkommit att:

• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.

• Balanskravet beräknas komma att blir uppfyllt för helåret 2010.

• Prognosen tyder på att resultatet av verksamheten inte kommer att hålla sig inom de
ramar som de finansiella målen anger. I prognosen bedöms inga av finansiella målen
uppnås för helåret. Åtgärder för att nå målen har ej angivits. Resultatet är dock positivt
med en mindre budgetavvikelse (-0,6 Mkr enligt prognosen) vilket bl a uppnås genom ett
tillfälligt konjunkturstöd på 10 Mkr och soliditeten bedöms bli oförändrad. Med beaktande
av prognosen för investeringarna, totalt 62 Mkr, kan nya lån komma att behöva upptas
under året.

• Kommunen har i budgeten 2010 antagit 23 verksamhetsmål. Av dessa bedöms 19 vara
uppfyllda eller på väg att uppfyllas medan 4 ej är uppfyllda. Detta indikerar på att
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer
och att de verksamhetsmässiga målen till övervägande del kan uppnås vid en bedömning
av hela räkenskapsåret.

Någon samlad bedömning av om verksamheten bedrivs enligt god ekonomisk
hushållning görs ej i delårsrapporten. Med anledning härav kan inte revisorerna
bedöma om resultatet i delårsrapporten sammantaget är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat.

Hyltebruk den 16 september 2010
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