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Revisorerna

Kommunfullmäktige
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2014-10-24
Vi skall som revisorer bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om.
Vi har översiktligt granskat Övertorneå kommuns delårsrapport per 2014-08-31. En översiktlig
granskning är väsentligt begränsad. Den är mer inriktad på analys och mindre på detaljgranskning.
Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen beräknas klara kommunallagens krav på
en ekonomi i balans.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:
o

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att
delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Däremot
visar granskningen att kommunen gör avsteg från god redovisningssed i samband med
upprättandet vilket också framgår av delårsrapporten. Vår bedömning är att dessa avsteg inte är
av avgörande betydelse utan delårsrapporten kan fungera som ett beslutsunderlag i fullmäktiges
ekonomiska styrning.

o

Vår bedömning är att det redovisade resultatet är förenligt med god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. Detta då fyra finansiella mål beräknas att uppnås och två mål beräknas
delvis uppnås under 2014.

o

I verksamhetsperspektivet är måluppfyllelsen delvis uppfylld. Därför bedömer vi är att
verksamhetens prognostiserade utfall för 2014 delvis är förenligt med god ekonomisk
hushållning.

Följande rekommendationer lämnas:
 Kommunen bör senast till årsredovisningen 2014 utreda vad ersättningarna från
Migrationsverket på konto 29940 Övriga Förutbetalda Intäkter består av och därefter enligt god
redovisningssed pröva om dessa skall kvarstå som skuld eller helt eller delvis intäktsföras under
2014. Ur revisionssynpunkt är denna post svår att granska då specifikation saknas. På grund av
beloppets storlek (16,7 mnkr) har vi svårt att uttala oss om detta, men kan konstatera att ett
eventuellt periodiseringsfel kan uppgå till belopp som förändrar den rättvisande bilden av årets
resultat i den ekonomiska redovisningen. En eventuell rättning ökar årets resultat i positiv
riktning.
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