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Til

Kommunestyret i Oppdal kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

U憤alelse om revisjonen av saerregnskapet

KbnたI均On

Vi har revidert s誕rregnSkapet for Oppdal Kulturhus KF som viser et negativt netto

driftsresultat pa kr 896・909,63 og et regnskapsmessig merferbruk pa kr 483'813′71・

Sa9rregnSkapet bestar av balanse per 31" desember 2018′ driftsregnskap og

investeringsregnskap for regnskaps紅et avsluttet per deme datoen og noter til

arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper

Etter v計mening er det medf匂lgende s穏rregnSkapet avg距i samsvar med lov og

forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremsti11ing av den finansielle stillingen

til Oppdal Kulturhus KF per 31" desember 2018, Og aV reSultatet for regnskaps急ret som

ble avsl皿et per deme datoen i samsvar med lov forskr脆og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Gr肌J7lagjbr konk/均onen

Vi har gjemomf如revisjonen i samsvar lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Vare oppgaver og

plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors op脚aver og pI羅脇r ved

rev均v胴v seer糊融apet" Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift,

og har oppfylt v拒e卯rige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter v拒

oppfatning er imhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

V急r konklusjon.

qvr也i函「maずOn

Ledelsen er ansvarlig for ovrig infomagivn. @vrig infomagivn best鉦av infoma印n l

foretakets鉦smelding, men inkluderer ikke saeITegnSkapet og revigivnsberetningen・

Var uttalelse om revl?]Onen aV鉦sregnskapet dekker ikke ovrig infoma叩n’Og Vi attesterer

ikke den ovrige infomaaonen.

I forbindelse med reviiionen av arsregnskapet er det v証oppgave狙ese ovrig infoma$ion

med det fomal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom ovrlg

infoma叩n og saanegnskapet, kumskap vi har oppafoeidet oss under revl印nen, eller
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hvorvidi den tilsynelatende imeholder vesentlig feilinfomagivn・ Dersom vi hadde konkludert

med at den ovrige infomastonen imeholder vesentlig feilinfomaston er vi palagt a

rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa henseende. Vi henviser for ovrig til avsnittet
“konkluiion om鉦sberetningen’’under uttalelse om ovrige lovmessige krav.

ftyret qg dqgI幻/ede′S anSVarjbr sa9rreynSkapet

Styret og daglig leder 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・ forskr脆

og god kommunal regnskapsskikk i Norge・ Ledelsen er ogsまansvarlig for slik intem

kontroll den fimer nqdvendig for a kunne utarbeide et s穏rregnSkap som ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, Verken som幼lge av misligheter e11er utilsiktede

危il,

Revisors op脚aver qg p撮亡er ved rev呼one胴v s移rr印nSkapet

Vart m乱med revisjonen er a oppna betryggende sikkerhet for at sa9rregnSkapet som

helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, Verken som ftlge av misligheter eller

utilsiktede feil, Og a aVgi en revisjonsberetning som inneholder v拒konklusjon"

Betryggende sikkerhet er en hβy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon

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

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

oppst急som f匂lge av misligheter eller utilsiktede f封l" Feilinformasjon blir vurdert som

vesentlig dersom den enkeltvis e11er samlet med rimelighet kan forventes a pivirke

qkonomiske beslutninger som brukeme foretar basert p急sa3rregnSkapet・

Som del av en revIS】On l SamSVar med lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, utのVer Vi prof車onelt skjのnn og utviser profesjonell skepsis

gjennom hele revISJOnen. I tillegg:
● iden珊serer og anslar vi risikoen for vesentlig fdilinformasjon i arsregnskapet,

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil" Vi utformer og gjennomfめrer

revisjonshandlinger for a hindtere slike risikoeI; Og innhenter revisjonsbevis som

er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v拒konklusjon. Risikoen for

at vesentlig fdilinfomasjon som f匂lge av misligheter ikke blir avdekket, er hのyere

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

innebaere samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser; uriktige fremstillinger

eller overstyring av intem kontroll・

● OPParbeider vi oss en forstaelse 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 e鮒e舶viteten av

foretakets inteme kontroll.

● eValuerer vi om de anvendte regnskapsprmSIPPene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhのrende noteopplysninger utarbeidet av daglig leder

er rimelige.

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

inkludert tilleggsopplysningene′ Og hvorvidt arsregnskapet gir uttrykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene pa en m社e som gir en dekkende

fremsti11ing・
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Vi kommuniserer med kontro11utvalget og styret blant amet om det planlagte omfanget

av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utf匂res. Vi utveksler ogsa

infomasjon 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

Ko庇ltryon om s6ErbL‘dずe耽

Basert pa v拒revIS】On aV SaerregnSkapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de

disposisjoner som ligger til grunn for saerregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med

budsjettvedtak, Og at budsjettbelqpene i saerregnskapet stemmer med regulert

S穏rbudsj ett.

Kb庇I均on om drsbere掘れgen

Basert pa v拒revisjon av s鍵rregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at

OPPlysningene i arsberetningen om seerregnskapet er konsistente med seerregnskapet og

er i samsvar med lov og forskr距er

KonkI均oJI Om reyisCreriJlg qg do庇mentaずon

Basert pa v拒revISJOn aV S穏rregnSkapet som beskrevet ovenfor, Og kontrollhandlinger vi

har fumet nbdvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag

〔ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av

historisk finansiell informasjon”, mener Vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s卯ge for

Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokfbringsskikk i Norge.

/イ諸義教
Rev吋On申す

Leidulf Skarbの
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