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Forslag til vedtak 
1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Leka 
    kommunes årsregnskap 2019. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å  
    legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering 
 
 
Vedlegg 
Revisjonsberetning - Leka 2019 
Nummerert brev nr 3, 2019 
Uttalelse til årsregnskap Leka 2019 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for hvor store midler kommunen forvalter, og 
hvordan de blir brukt. Årsregnskapet må vurderes i sammenheng med kommunens 
årsberetning/årsmelding, og dette er de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av 
året. 
 
For 2019 skal årsregnskapet avlegges og behandles etter gammel kommunelov og forskrift. 
 
Fristen for å avlegge årsregnskap er 15. februar og for årsberetning 31. mars. Pga korona-
pandemien er revisjonsfristen forlenget fra 15. april til 15. juni, og kommunestyrets frist for å 
behandle regnskapet er forlenget fra 30. juni til 15. september. 
  
Årsregnskapet for 2019 
Leka kommunes årsregnskap for 2019 er gjort opp med et underskudd (merforbruk) på kr 
328.117. (Budsjettert med balanse; kr 0.) 
 
Brutto driftsresultat for 2019 viser et underskudd på kr 5.543.960, og netto driftsresultat viser 
et underskudd på kr 3.546.062. 
  
Sum til fordeling drift er kr 64.203.663. 
 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 331.412. 
 
I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å 
forstå regnskapet. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at 
regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor og i tråd med god 
kommunal revisjonsskikk. Leka kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge 
SA, og oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift. 
 
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og 



eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt fulgt opp. 
 
Revisjonsberetningen 
Revisor har avgitt beretning 01.04.2020, og beretningen er uten forbehold. 
 
Nummerert brev 
I nummerert brev 3/2019 påpeker revisjonen at årsregnskapet ble levert for sent. 
 
Årsberetning/årsmelding for 2019 
Begrepet årsberetning bygger på lovdefinerte krav til innhold, bl.a. opplysninger om forhold 
som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av 
virksomheten, og faktisk tilstand og tiltak på områdene likestilling, antidiskriminering, 
tilgjengelighet og etisk standard. 
 
Årsberetningen/årsmeldingen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som 
årsregnskapet blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget kan anbefale at årsregnskapet for 2019 godkjennes. 
Leka kommunes årsberetning for 2019 inneholder nok informasjon til å kunne bedømme 
aktiviteten i kommunen. 
 
 
 


