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Revisjon Midt-Norge SA
Vi er Norges største interkommunale revisjonsselskap.
 Vi består av 41 kompetente medarbeidere
 Vi har ansvaret for å revidere 54 kommuner inkl. Trøndelag fylkeskommune
 Oppdragene våre har driftsinntekter på ca. 35 milliarder
 Kommuneoppdragene våre dekker en befolkning på over 300 000.
r

Strategi for Revisjon Midt-Norge SA
Bidra til forbedring
Framtidsrettet - Kompetent Åpen - Pålitelig
Vi skal være det
ledende
revisjonsselskapet i
offentlig sektor

Vi skal være en
kompetent og
forutsigbar
samarbeidspartner
for våre kunder

Vi skal være
framtidsrettet og
utviklingsorientert

Vi skal være en
attraktiv
arbeidsgiver for
våre ansatte

Våre tjenester
Vi skal dekke eierkommunenes totale behov for revisjonstjenester:
• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon
• Eierskapskontroll
• Veiledning
• Andre tjenester, herunder bekreftelser og attestasjoner, samt analyse
av risiko og vesentlighet
Vi reviderer også andre oppdrag

 Vi blir

(IKS/KF, Kirker, Legater, Fjellstyrer )

Kompetanse
• Fagmiljø:
•
•
•
•
•
•
•
•

Statsautoriserte revisorer
Registrerte revisorer
Samfunnsøkonomer
Samfunnsvitere
Jurister
Statsvitere
Sosiologer
Master of Public administration

• Nasjonal fagutvikling:
• NKRF
• Revisjonskomiteen (medlem)
• Forvaltningsrevisjonskomiteen
(leder)
• Regnskapskomiteen (leder)

• GKRS
• Medlem

Hva er revisjon?
• En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente (revisjons)
bevis for at beløpene og opplysningene i årsregnskapet er riktige.
• De valgte handlingene, og omfang av handlinger avhenger av revisors
skjønn og vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder
vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil.
• Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til kommunens internkontroll
som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap og som
vurderes å være effektiv i forhold til å redusere risiko for feil.
• Formålet er å utforme tilstrekkelige og målrettede revisjonshandlinger som
gjør oss i stand til å konkludere på at det er liten risiko for vesentlige feil i
det avlagte regnskapet.
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Formål med regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjon er å uttale oss om årsregnskapet.
Viktigst, revisjonsberetningen hvor vi:
• Konkluderer på om årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir en
dekkende fremstilling av resultat og den finansielle stillingen til kommunen per 31.
desember, og er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
• Uttaler oss om at årsregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak og at regnskap
stemmer med regulert budsjett
• Uttaler oss om at opplysningene i årsberetninga stemmer med årsregnskapet, og er i
samsvar med lov og forskrift.
• Uttaler oss om at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge
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Revisjonsstrategien
• Revisjonsteamet;
Oppdragsansvarlig: Ann Katharine Gardner
Medarbeider: Gunnhild Ramsvik
Kontaktperson FR: Arve Gausen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon: Egen oppdragsansvarlig for hvert
forvaltningsrevisjonsprosjekt.

•
•
•

•

Uavhengighet
•
•

Oppdragsansvarlig legger frem sin uavhengighetserklæring for kontrollutvalget
Øvrige revisorer vurderes fortløpende og lagres på kundemappe hos revisjonen
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Oppdraget Hitra kommune
•

Driftsregnskap – Budsjett 2019
•
•
•
•

Sum driftsinntekter
425 mill. kr
Sum driftsutgifter
434 mill. kr
Lønnsbudsjett inkl. sosiale utgifter:
301 mill. kr (69,5 % av driftsutgifter)
Budsjettert netto driftsresultat 17,4 mill. kr (negativt)
•

Betydelig under anbefalt nivå i forhold til driftsinntektene

• Investeringsregnskap
•

Investeringsutgifter:

104 mill kr
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Oppdraget Snillfjord kommune
•

Driftsregnskap – Budsjett 2019
•
•
•
•

Sum driftsinntekter
107 mill. kr
Sum driftsutgifter
114 mill. kr
Lønnsbudsjett inkl. sosiale utgifter:
77 mill. kr (68 % av driftsutgifter)
Budsjettert netto driftsresultat 5,2 mill. kr (negativt)
•

Betydelig under anbefalt nivå i forhold til driftsinntektene

• Investeringsregnskap
•

Investeringsutgifter:

37 mill. kr
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Oppdraget Hitra kommune
• Balansen pr. 31.12.2018
• Langsiktig gjeld (uten pensjoner)

793 mill. kr

• 159 % av driftsinntektene – anbefalt max.grense er 75 % (KS)

• Disposisjonsfond (frie midler)

56 mill. kr

• Utgjør 11,2% av driftsinntektene - anbefalt nivå min. 5 % (KS)
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Oppdraget Snillfjord kommune
• Balansen pr. 31.12.2018
• Langsiktig gjeld (uten pensjoner)

104 mill. kr

• 97 % av driftsinntektene – anbefalt max.grense er 75 % (KS)

• Disposisjonsfond (frie midler)

246 mill. kr

• Utgjør 22 % av driftsinntektene - anbefalt nivå min. 5 % (KS)
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Risikovurdering
•Risikovurdering Hitra kommune
• Helhetlig risikovurdering i samarbeid med forvaltningsrevisjon
• Mislighetsrisiko knyttet til inntekter og kontanter - alltid risiko – krever forklaring hvis
vi ikke utfører kontroller på dette området
• Ellers ingen særskilte risikoer.
• Generelt for utgifter søker vi bevis for gyldighet, for inntekter vil vi ha bevis for
fullstendighet.

•Mislighetsrisiko
• Som revisor er vi pålagt å vurdere mislighetsrisikoen særskilt.
• Revisor skal opprettholde en profesjonell skepsis igjennom hele revisjonen, for om
mulig avdekke misligheter. Vi vil således ha fokus på risikoen for misligheter under
utøvelse av revisjon.
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Risikovurdering
•Møte med ledelsen
•Gjennomgang av risikoområder
•Ledelsens vurdering av risiko for feil

•Oppfølging fra fjoråret
•Revisjonsberetningen
• Andre aktuelle punkter
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Vesentlighetsvurdering
• Vesentlighetsgrense (ISA 320)
• Vesentlighetsgrensen settes ut fra brukerne av regnskapet i offentlig sektor sitt
behov. Feilinformasjon er vesentlig hvis den påvirker de økonomiske beslutningene
som treffes av brukerne av regnskapet.
• Brukerne defineres som: bevilgende myndigheter, politikere og administrasjon som
foretar økonomiske beslutninger på grunnlag av fremlagte regnskap (evt.
kontrollformål)
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Fra ISA 320
Revisor bruker profesjonelt skjønn og påvirkes av revisors oppfatning av hvilke behov for
finansiell informasjon brukerne av regnskapet har. I den forbindelse er det rimelig at revisor
antar at brukerne:
a) Har rimelig kunnskap om forretningsmessige og økonomiske aktiviteter og regnskap og
en vilje til å studere informasjonen i regnskapet med rimelig grundighet.
b) Forstår at regnskapet er utarbeidet, presentert og revidert i forhold til
vesentlighetsgrenser.
c) Erkjenner de iboende usikkerhetene ved måling av beløp basert på bruk av estimater,
skjønn og vurdering av fremtidige hendelser.
d) Fatter rimelige økonomiske beslutninger på grunnlag av informasjonen i regnskapet
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Total vesentlighetsgrense
• For å komme frem til en tallstørrelse benytter vi oss av en beregning basert på sum
budsjetterte driftskostnader
• Ut fra allmenn praksis i revisjonsbransjen settes intervallet for beregning av total
vesentlighetsgrense til 0,5-2% av sum driftskostnader
• Ut fra dette bruker revisor sitt skjønn og forventning om brukerne av regnskapet sitt
behov for presisjon i regnskapet til å sette en total vesentlighetsgrense.
• Skjønnet påvirkes av kommunens økonomiske stilling, risiko for ROBEK, størrelse på disp
fond m.m
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Arbeidsvesentlighetsgrensen
Arbeidsvesentlighet :
Etter å ha fastsatt en total vesentlighetsgrense bruker vi vår
erfaring med kommunen og vurdering av risiko for feil i regnskapet for
å fastsette en arbeidsvesentlighetsgrense. (50-75% )
Våre vurderinger:
Arb.vesentlighetsgrensen settes til 75 % av total vesentlighet.
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Særskilt vesentlighetsgrense
For deler av oppdraget har vi en betydelig lavere vesentlighetsgrense. Eksempelvis:
• skattetrekk/arbeidsgiveravgift tilnærmet kr. 0,• mva./momskomp, svært lav vesentlighetsgrense
• særattestasjoner, ut fra behov til mottaker av attestasjonen

Revisjonsstrategi 2019

20

Test av internkontroll
• For at revisjonen skal kunne bygge på kommunens internkontroll må vi kartlegge rutiner
og teste at internkontrollen er effektiv og fungerer som forutsatt. Dette kan være
forholdsvis arbeidskrevende i år 1, men gjør at vi kan foreta mindre av andre kontroller. I
år 2 og år 3 må vi få bekreftet av kommunen at det ikke er endringer på rutiner og vi
foretar et fåtall kontroller for å få bekreftet at kontrollen fortsatt fungerer som forutsatt.
• Vi har kartlagt rutiner på områder som lønn, innkjøp og salg tidligere. Kommunen blir
bedt om å bekrefte at det ikke er endringer i rutiner og ansatte som utfører
kontrollen. Eventuelt å gi informasjon om ru ner som er endret.
• En forutsetning for å kunne teste internkontrollen er at det finnes kontrollspor, eks
signatur på at kontrollen er utført. Det er noen ganger mer effektivt å bygge på
internkontroll, og heller utføre et større antall detaljkontroller.
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Planlagte oppgaver
Vi kan aldri bygge vår konklusjon på kun test av kontroll. Vi må foreta substanskontroller i
tillegg.
• Innkjøp: foretar løpende revisjon terminvis ved kontroll og attestasjon av mva komp.
• Lønn og inntekter: utfører løpende revisjon før årsoppgjør.
I tillegg utfører vi:
• Attestasjon av kommunens krav om utbetaling tilskudd, som f.eks. ressurskrevende
tjenester, tippemidler og forskjellige prosjekt.
• Gjennomgang av møteprotokoller med henblikk på at det er riktig organ som har fattet
endelig vedtak, ser på saker med økonomisk virkning og om de er finansiert på riktig
måte.
• Etterlevelsesrevisjon – egen attestasjon

Revisjonsstrategi 2019

22

Gjennomførte oppgaver
• Ingen vesentlige endringer i rutinene for kommunen når det gjelder
innkjøp, lønn og inntekter
• Kun på innkjøp av det foreligger kontroller som kan testes
• Øvrige områder kontrolleres ved detaljkontroller og analyser

• Vurdering av resultat
• Skille drift/investering – kontroll utført. Ingen vesentlige korrigeringer.
• Lønn – startet opp
• Innkjøp – kontrollert 4 av 6 mva-terminer – ingen vesentlige avvik eller behov
for korrigeringer
• Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser – startet opp
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Særskilt om nye Hitra
• Fordeling ansatte og eiendeler/gjeld
• Avtale om «oppgjør

• Avklaringer knyttet til mva
• Justeringsavtaler – behov og formalkrav»

• Årsavslutningen – Snillfjord kommune
• Åpningsbalanse for Nye Hitra
• Regnskapsbehandling for Snillfjord kommune
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Rapportering til KU
•

Vesentlige forhold rapporteres i nr. brev til kontrollutvalget

•

Jevnlige statusrapporter om framdriften i revisjonsarbeidet - dekker alle
revisjonstjenestene.

•

Kopi av vesentlig korrespondanse med kommunen

•

Eventuelle misligheter skal rapporteres skriftlig til kontrollutvalget
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Utvalgsstørrelse
Kalkulator for beregning av utvalg stikkprøvekontroll
Antall enheter i populasjon

Tall over 500 vurderes å ikke påvirke utvalgsstørrelse.
Legger til grunn rasjonale fra tabell test av kontroll der
210 000 000,00 flere enheter enn 500 ikke øker populasjon. La derfor 500
være maks. Ved lavere tall fyll inn eksakt tall. Test alltid
4 950 000,00
minst 3 enheter.
500

Total populasjon i kr.

kr

Tolererbar feil

kr

Forventet feil
Sikkerhet(konfidensnivå)
Antall for testing ved:
Høy risiko
Medium risiko
Lav risiko
Suplerende test

kr
Lav

100 000,00
Medium
87
52
43
22
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Høy
100
69
52
I/A

130
100
87
I/A
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Kilde
Pålitelighet,
hensiktsmessighet
og fullstendighet av
data
Testenhet

Teststrategi

Store beløp
Transaksjoner med
forhøyet risiko
Resterende
populasjon

Hva utgjør et avvik

Konklusjon:

Kommunens eget
regnskapssystem agresso med
underliggende dokumentsenter.
Vi har egen tilgang til å hente
rapporter og grunnlag. Vurderer
påliteliget, hensiktsmessighet og
fullstendighet av data til å være
tilstede.
Enkeltlinje i HB
Enkeltlinjer i HB over
arbeidsvesentlighetsgrense
testes alle sammen under store
beløp. Resterende populasjon
vurderes å inneha relativt lik
risiko for feil og håndteres under
resterende pop.
Beløp over
arbeidsvesentlighetsgrense
I/A. Alle vurdert å inneha noe
samme risikobildet grunnet
samme internkontroll.
Testes via usystematisk
utvelgelse.

Ønsket
sikkerhetsnivå

Utvalg
Store beløp

Lav

Antall

Transaksjoner med
forhøyet risiko
Resterende
poulasjon for testing
Andel testet av
resterende
populasjon
Projisert avvik
resterende
populasjon
kr

Et avvik vil være hvis det ikke
foreligger gyldig dokumentasjon
på kostnaden, kostnaden er ført Sum avvik
kr
med feil avgiftskode, ført med
feil beløp, feil periode, feil
Innenfor akseptabelt
regnskap.
avvik?

Beløp
0 kr

-

0 kr

-

Avvik
kr

kr

-

-

kr 210 000 000,00

43 kr 17 000 000,00 kr

7 000,00

86 470,59

86 470,59

Ja

Ingen vesentlige feil/avvik avdekket ved vår test av lønnpr. 31.12.18
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