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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for
kommunes årsregnskap for 2018
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet
– for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namdalseid kommune for 2018” til
orientering.
Vedlegg
Namdalseid KU sin uttalelse årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018 - Namalseid kommune
Årsberetning 2018 Rådmannens forslag 28.03.2019
Saksutredning

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens
årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er
oppnådd. Sammen utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i
løpet av året.
Årsregnskapet for 2018
Driftsegnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 7 331 729.-. Regnskapet
viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 183,4 og 174,2
millioner kroner. Dette gir et brutto driftsresultat på 9,2 millioner kr.
Driftsregnskapet – nøkkeltall
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års
avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig
mindreforbruk

Regnskap 2018
126 175 903
7 785 762
7 309 689
7 763 722
7 331 729

Budsjett 2018
123 740 900
1 611 050
6 244 200
7 855 250
0

Regnskap 2017
122 711 915
2 919 020
4 623 726
3 524 672
4 018 074

Investeringsregnskapet for 2018
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr. 46 202 227. - og er gjort
opp med et udekket finansieringsbehov på kr. 4 352 943.-. Tidligere års udekkede
behov på kr. 211 440.- er dekket inn.
Noter til regnskapet

Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for forståelsen av regnskapet.
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 03.04.19. Revisjonsberetningen er avgitt
uten forbehold og presiseringer.
Om frister for årsavslutningen
Følgende frister gjelder, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning og Forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner:
·
·
·
·

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 åneder etter regnskapsårets slutt.

Årsberetningen
Kommunens årsberetning for 2018 synes å gi et godt situasjonsbilde.
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.
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte,
av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Namdalseid
kommunes årsregnskap for 2018 er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Revisor tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens § 79 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold og presiseringer. En anbefaler
således 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.

