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Revisionen

Revisorernas redogörelse 2015
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då prövat om:
 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
 räkenskaperna är rättvisande
 den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig
För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en
väsentlighets- och riskbedömning gjorts.
Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2015 och efterhand
överlämnats till respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom.
Nedan återges i sammanfattande form de iakttagelser som revisorerna gjort i de genomförda
revisionsprojekten:

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015
Vi har granskat förbundets delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-07-31.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har
vi biträtts av KPMG.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten
är förenligt med de mål som direktionen beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i
revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vi anser att delårsrapportens innehåll i allt väsentligt motsvarar de krav som ställs i lagen
om kommunal redovisning samt god sed inom området.
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Kommunallag (1991:900)

Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut 2015
Revisionen i kommunalförbundet har granskat förbundets årsredovisning och bokslut 2015.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har
vi biträtts av KPMG.
Förbundet redovisar för 2015 ett negativt resultat omfattande 850 tkr för verksamheten.
Samtidigt kvarstår ett negativt resultat med 14 tkr från fjolåret. Enligt kommunallagens
balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för att förbundet ska klara
kommunallagens krav på ekonomi i balans. Totalt finns det alltså underskott på 864 tkr som
måste täckas de kommande tre åren.
Som nämns i Årsredovisningen så beror underskottet till stor del på oklara rutiner kring hur
medel från Länsstyrelsen söks. Vi ser även att förbundet och Länsstyrelsen har upptäckt
problemet och att man kommande år kommer att arbeta på ett annat sätt.
Vi anser att det är av stor vikt att så sker så att förbundets verksamhet bedrivs inom de
ekonomiska ramar som finns tillgängliga.
Vår övergripande bedömning är att förbundet arbetat i enlighet med de mål som anges. Året
har Värmlands Läns Kalkningsförbund formulerat ett antal finansiella och
verksamhetsmässiga mål som gäller för verksamheten och som därmed möjliggör en
tydligare uppföljning av måluppfyllelsen.
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats och presenterats i enlighet med lagen om
kommunal redovisning. Resultaträkningen och balansräkningen, bedöms ge en rättvisande
bild av förbundets finansiella resultat och den ekonomiska ställningen vid årets utgång.

