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Utlåtande avseende delårsrapport 2013-06-30

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
förbundsdirektionen beslutat om.

Vi har översiktligt granskat Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per 2013-06-30. En
översiktlig granskning är väsentligt begränsad. Den är mer inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad Powerpoint-presentation som
utarbetats av PwC.

Vi har i samband med genomförd granskning inte funnit något som tyder på att
kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid med kommunallagens respektive
lagen om kommunal redovisnings krav. Däremot har förbundet under året inte helt levt upp
till bokföringslagens krav och därmed inte i alla avseenden till god redovisningssed.

Av utvärdering i delårsrapporten framgår att resultatet är förenligt med de finansiella målen
för god ekonomisk hushållning. Däremot ifrågasätter vi om förbundet kommer att kunna
redovisa en ekonomi i balans vid årets slut p g a tidigare års underskott som inte med
säkerhet kommer att återställas under 2013. Vi noterar att någon plan för återställandet av
underskottet ännu inte är upprättad.

Av delårsrapporten framgår att kommunalförbundet bedömer att 6 av 7 finansiella mål
kommer att uppnås under året. Beträffande verksamhetsmålen för God Ekonomisk
Hushållning är bedömningen att nio av elva mål beräknas att uppnås för 2013.

Vi bedömer slutligen att delårsrapporten delvis uppfyller syftet att ge förbundsdirektionen
underlag för styrning, ledning och kontroll av kommunalförbundets samlade verksamhet.
Behov finns dock att inför kommande år utveckla förvaltingsberättelsen avseende
bedömningar om framtida utveckling för förbundet respektive helårsprognos för förbundets
olika verksamheter. Även investeringsredovisningen bör till kommande år utvecklas.
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