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Kommunestyret i Oppdal kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

U慣alelse om revisjonen av餌sregnskapet

焔庇I叫On

Vi har revidert Oppdal kommunes紅sregnskap som viser kr 386 058 951 til fordeling

dr距og et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr 12 258 532" Årsregnskapet best差r av

balanse per 31" desember 2018, d抽sregnskap, investeringsregnskap og gkonomiske

OVerSikter for regnskapsaret avsluttet per deme datoen og noter til arsregnskapet,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprmSIPPer

Etter var mening er det medfめlgende計sregnskapet avgitt i samsvar med lov og

forsk咄er og gir i det alt vesentlige en dekkende fr"emStilling av den finansielle stillingen

til Oppdal kommune per 31" desember 2018′ Og aV reSultatet for regnskaps打et som ble

avsl皿et per denne datoen i samsvar med lov forsk咄og god kommunal regnskapsskikk

iNorge.

Gr踊nIagゆr konkl均onen

Vi har gjemom節rt revisjonen i samsvar med lov forskr距og god kommunal

revisjonsskikk i Norge′ herunder de intemasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene), Vare

OPPgaVer Og Plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver cny

p胸er ved rev吋o棚v dsr印nskapet, Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov

Og forskrift, Og har overholdt v拒e卯rige etiske forpliktelser i samsvar med disse

kravene" Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig

SOm grumlag for var konklusjon.

qvr軌Iゆrm旬O n

Administrasjonssjefen er ansvarlig for卯rig informasjon.卯rig informasjon bestar av

informasjon i kommunens arsmelding og缶srapport, men inkluderer ikke拒sregnskapet

Og reVisjonsberetningen,

V急r uttalelse om revisjonen av計sregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, Og Vi

attesterer ikke den gvrige infomasjonen,

I forbindelse med revisjonen av拒sregnskapet er det v鉦oppgave糾ese卯rig

informasjon med det formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens

mellom卯rig informasjon og drsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under

revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinfomasjon.
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Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen imeholder vesentlig

feilinformasjon er vi p割agt a rapportere det, Vi har ingenting a rapportere i s急

henseende" Vi henviser for ovrig til avsnittet ’’Konklusjon om計sberetningen′′ under

uttalelse om ovrige lovmessige krav・

Adm航str型ion坤昨ns伽sva r♪r dsrqgnskape亡

Administrasjonssjefen er ansvarlig for a utarbeide計sregnskapet i samsvar med lov og

forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov膏erskr脆

Og gOd kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er ogsa ansvarlig for

Slik intern kontroll han finner nodvendig for a kunne utarbeide et缶sregnskap som ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, Verken som f匂lge av misligheter eller utilsiktede

範il.

月evisors op脚aver og pIik亡er ved rev申one胴V dsr印J?Skapet

Vart mal med revisjonen er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som

helhet ikke imeholder vesentlig f封linformasjon, Verken som f匂lge av misligheter eller

utilsiktede feil, Og a aVgi en revisjonsberetning som imeholder var konklusjon.

Betryggende sikkerhet er en hのy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revISJOn

utf如i samsvar med lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer: Feilinformasjon kan

OPPSta SOm f匂lge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som

VeSentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a pivirke

qkonomiske beslutninger som brukerne foretar baseIt pa arsregnskapet'

Som del av en revISJOn l SamSVar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, ut卵er Vi profesjonelt skjのm og utviser profesjonell skepsis

gjennom hele revisjonen. I tillegg:
● iden珊serer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i計sregnskapet,

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjemomfみrer

revisjonshandlinger for a hindtere slike risikoer; Og innhenter revisjonsbevis som

er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grumlag for v計konklusjon. Risikoen for

at vesentlig feilinformasjon som f卸ge av misligheter ikke blir avdekket, er hqyere

enn for f昂linfomasjon som skyldes utilsiktede f玩l, Siden misligheter kan

innebaere samarbeid′ forfalskning’bevisste utelatelser; uri鵬ge fremstillinger

e11er overstyring av intern kontroll.

・ OPParbeider vi oss en forstまelse av den inteme kontroll som er relevant for

revisjonen, for a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

OmStendighetene′ men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av

kommunens interne kontroll,

● eValuerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilh卯ende noteopplysninger utarbeidet av

administrasjonssjefen er rimelige,

● eValuerer vi den samlede presentasjonen, Strukturen og imholdet i arsregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene, Og hvorvidt計sregnskapet gir皿rykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene pa en mate som gir en dekkende

fremstilling,

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant amet om det

Planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal ut鋤res. Vi
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utveksler ogsa informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i lのpet av

revisjonen′ herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen,

Uttalelse om ovrige lovmessige krav

Kb庇l叫On Om拙く坤e請

Basert pa v計revisjon av拒sregnskapet som beskrevet oven叫mener vi at de

disposisjoner som ligger til grunn fdr計sregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med

budsjettvedtak, Og at budsjettbelのpene i arsregnskapet stemmer med regulert budsje慣

Kd庇l均on om dsbere掘れgen

Basert pa v軋revisjon av拒sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at

OPPlysningene i arsberetningen om計sregnskapet er konsistente med計sregnskapet og

er i samsvar med lov og forskr距er.

焔庇l均oJ7 Om r均isかering qg do姐me所的on

Basert pa ‘ ar reVISJOn aV arSregnSkapet som beskrevet oven勘og kontrollhandlinger vi

har funnet nのdvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag

(ISAE〕 3000 “A亡亡es亡a巾nsoppdrqg so加kke Gr reVftyon eIlerβrenkIet revisorko融rolI cIV

妬tor巌珂aJ?SieIl砂brma巾n》′ mener Vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a sorge for

Ordentlig og oversi鳳ig registrering og dokumentasjon av kommunens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokfめringsskikk i Norge・
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