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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen
2019 for Smillfjord kommune.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg
Årsregnskap 2019 Snillfjord kommune
Årsberetning 2019 Snillfjord kommune
Fullstendighetserklæring
Revisjonsberetning 2019 Snillfjord kommune
Nummerert brev nr 5
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen for Snillfjord kommune
Saksopplysninger
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til lov
om kommuner og fylkeskommuner samt forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget gi sin
uttalelse om årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de gir 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 4. juni 2020.
Revisor har ikke funnet det nødvendig å ta forbehold som følge av vesentlige budsjettavvik,
men finner det nødvendig å presisere at regnskapet viser større bruk av lånemidler enn det
er vedtatt i investeringsbudsjettet, se nummerert brev nr. 5.
Revisor bekrefter at Snillfjord kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister
som er fastsatt i gjeldende midlertidig lov og forskrift.
Snillfjord kommune har for 2019 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 Snillfjord kommune er gjort opp med en total ramme til fordeling drift 101 828
091 kroner og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på 0 kroner.
Snillfjord kommunes drifts- og finansinntekter, hensyntatt avskrivninger er lavere enn
kommunens drifts- og finansutgifter med 15 millioner kroner(negativt netto driftsresultat).
Kommunedirektøren er invitert til møtet for å orientere om årsregnskapet samt årsrapporten

med årsberetningen.
Oppdragsansvarlig revisor vil også være tilstede for å orientere og besvare spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
Vurdering og konklusjon
Regnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning er presentert gjennom oversiktlige
og informative dokumenter. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring. Med
unntak av revisors presisering vedrørende bruk av lånemidler, har det ikke kommet frem
forhold som må omtales særskilt i uttalelsen fra kontrollutvalget.
Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger, kan kontrollutvalget oversende
uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet.
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i
uttalelsen før den oversendes.

