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Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap 2018.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Saksutredning
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til lov
om kommuner og fylkeskommuner samt forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget avgi
sin uttalelse om årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de avgir sin innstilling
til kommunestyret.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført revisjonen i samsvar med kommuneloven, med
tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er
datert 8. April 2019 og revisor har ikke funnet avvik av en størrelsesorden som må påpekes.
Revisor bekrefter at Verdal kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister
som er fastsatt i lov og forskrift. Verdal kommune har for 2018 utarbeidet årsregnskap med
noter samt årsberetning. Dokumentene følger standarder gitt av kommuneloven med
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.
Kontrollutvalget er forelagt årsregnskapet med noter samt årsberetning, i tråd med
kommunelovens bestemmelser.
Regnskapet for Verdal kommune er gjort opp med en total ramme til fordeling drift med 795,2
millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 9,6 millioner kroner i følge revisor.
Årsregnskapet viser etter at justeringer for selvkostområdet medfører et regnskapsmessig
mindreforbruk på ca. 10,4 millioner kroner.
Driftsinntektene til Verdal er på ca. 1,193 milliarder kroner, mens utgiftene er på ca. 1,200
milliarder kroner. Brutto driftsresultat blir da ca. minus 7 millioner kroner.
Finansinntektene er på ca. 8,5 millioner kroner, mens finansutgiftene er på 76,6 millioner
kroner. Sum finanstransaksjoner blir da minus 68 millioner kroner.
Motpost avskrivninger er på 66,8 millioner kroner, noe som gjør at netto driftsresultat ender
på minus 8,6 millioner kroner. Dette utgjør ca. minus 0,72 % av brutto driftsinntekter og er
under anbefalt måltall på 1,75 %.
Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om årsregnskapet samt årsberetning.
Oppdragsansvarlig revisor vil også være tilstede for å orientere og besvare spørsmål fra
utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Regnskap med noter, årsrapport og revisjonsberetning for 2018 er presentert gjennom
oversiktlige og informative dokumenter. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring.
Med mindre det fremkommer nye opplysninger under orienteringen av årsregnskapet, kan
kontrollutvalget oversende uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet.
Om det fremkommer opplysninger som må omtales særskilt i uttalelsen vil sekretariatet i
samråd med utvalget innarbeide disse før endelig uttalelse oversendes til kommunestyret

