Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
12.04.2018

Saksnr

Einar Sandlund
FE - 216
18/236-1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2017 til
orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til samkommunestyret
vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2017.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes samkommunestyret for fremleggelse i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
MNS - Utkast til kontrollutvalgets uttalelse
Revisjonsberetning MNS 2017
Regnskap 2017 MNS
Årsberetning MNS 2017

Saksutredning

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med
samkommunens årsberetning - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året
og hva som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste dokumentene en
kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2017
Årsregnskapet for 2017 er gjort opp med kr 3 020 238.- i mindreforbruk og viser kr.
109 636 771.- til fordeling drift.
Driftsregnskapet – nøkkeltall
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års
avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig overskudd
/ mindreforbruk

Regnskap 2017
109 636 771
- 2 075 938
5 160 408
- 64 231
3 020 238

Budsjett 2017
108 846 000
965 000
275 300
-

1 240 300
0

Regnskap 2016
102 604 000
182 300
157 000
-

339 300
0

Investeringsregnskapet 2017
Dette regnskapet viser et finansieringsbehov på kr 3 176 288.- og er gjort opp i
balanse. Tidligere års udekket finansiering på kr. 1 588 865.- er inndekket.
Årsberetningen for 2017
I årsberetning for 2017 blir det redegjort for samkommunens drift og aktivitet gjennom
året.
Revisjon
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan
foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Midtre Namdal samkommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Revisor tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Revisors beretning 2017
For 2017 har revisjonen avgitt beretning 03.04.2018. Beretningen er avgitt uten
merknader og forbehold.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til
forskrift om kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet / kommunerådet eller fylkesutvalget / fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret / fylkestinget.
Vurdering
Saksbehandler viser til revisor sin avgitte beretning. Revisjonsberetningen er avgitt
uten forbehold og presiseringer.
Saksbehandler ber kontrollutvalget merke seg at driftsregnskapet er gjort opp med et
mindreforbruk og at tidligere års udekket finansering av investeringer er dekket inn.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg.
Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp mot
årsregnskapet og årsberetningen.

