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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget merker seg særskilt de forhold som er omtalt i Nummerert brev
nr. 1 – 2017.
2. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Flatanger
kommunes årsregnskap 2017.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,
for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
4. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

Vedlegg
Revisjonsberetning 2017 - Flatanger kommune
Nr brev 1-2017 - Flatanger kommune
Regnskap 2017 Flatanger
Årsmelding 2017 Flatanger kommune
Saksutredning

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de
midlene som kommunen forvalter. Årsregnskapet ses i sammenheng med
kommunens årsberetning/års-melding. Sammen utgjør disse de viktigste
dokumentene en kommune avgir i løpet av året.Bestemmelsene om årsregnskapet
og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48. Ut fra bestemmelsene i Forskrift
om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:
·
·
·
·

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni,
seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsregnskapet for 2017
Flatanger kommunes årsregnskap for 2017 er gjort opp med et overskudd
(mindreforbruk) på kr 3.166.058.-. Brutto driftsresultat for 2017 viser et overskudd på
kr. 7 178.976.- og netto driftsresultat viser et overskudd på kr. 5.957.885.-.
Driftsregnskapet for 2017 – nøkkeltall i kr.
Til fordeling drift

Regnskap
2017
86 595 770

Budsjett 2017
85 589 000

Regnskap
2016
81 860 567

Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

5 957 885
5 464 620
8 258 447
3 166 058

-1 281 000
6 164 000
4 903 000
0

3 158 800
3 458 571
3 323 160
3 294
212

I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for å forstå regnskapet.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 37 157 947.- og er avsluttet
i balanse. Tidligere års udekkede beløp på kr. 11 069 748.- er inndekket.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at
regn-skapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god
kommunal revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn.
Flatanger kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig
karakter og eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt beretning 05.04.2018. Revisjonsberetningen er avgitt med
forbehold om urealisme i investeringsbudsjettet, jfr. Vedlagte Nummerert brev nr. 1 2017.Det dreier om et totalt avvik på 42% på mindrdeforbruk mellom
investeringsregnskap og -budsjett, 5 større prosjekt som ikke er kommet i gang og 2
større prosjekt uten budsjett.
Forvøvrig er det ikke gitt andre merknader, presiseringer eller forbehold i
revisjonsberetningen.
Årsberetning/årsmelding for 2017
Flatanger kommunes årsmelding for 2017 er ett dokument med to deler; den formelle
beretningen, som oppfyller de lovpålagte krav til innhold, og en del som beskriver
virksomhet og måloppnåelse i de ulike hovedansvarsområdene.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

En viser til revisors beretning datert 05.04.2018, som er avgitt med forbehold om
urealisme i investeringsbudsjettet, men forøvrig avgitt uten andre presiseringer og
forbehold. Forholdet rundt investeringsbudsjettet og gjennomføring av
investeringsprosjekter er av en slik art at kontrollutvalget bør merke seg dette, samt
omtale dette i sin uttalelse til årsregnskapet. Kontrollutvalget skal følge opp de
forhold som er gitt i nummerert brev.
I tråd med ovenforstående følger vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet. Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp
mot årsregnskapet og årsberetningen.

