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Kommunestyret i Holtalen kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

U慣alelse om revisjonen av計sregnskapet

Ko血IゆOn

Vi har revidert Holt乱en kommunes計sregnskap som viser kr 130 645 391 til fordeling

drift og et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr 651 782, Årsregnskapet bestar av

balanse per 31, desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og okonomiske

OVerSikter for regnskaps急ret avsluttet per deme datoen og noter til arsregnskapet,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprmSIPPer:

Etter v拒mening er det med卸gende拒sregnskapet avgitt i samsvar med lov og

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

til Holt乱en kommune per 31" desember 2018′ Og aV reSultatet for regnskapsまret som ble

avsluttet per denne datoen i samsvar med lov forskr距og god kommunal regnskapsskikk

iNorge.

Grmnlag句r konkl叫onen

Vi har gjennomf匂rt revisjonen i samsvar med lov, forskr距og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene〕" Vare

OPPgaVer Og Plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i RevisoγS Op脚aVer Og

pl施er ved revrtyon crv存or約nskapet, Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov

Og forskrift, Og har overholdt v紅e ovrige etiske forpliktelser i samsvar med disse

kravene. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig

SOm grunnlag for v計konklusjon'

qvrig fJl佃rm a∑ion

Administrasjonssjefen er ansvarlig for ovrig informasjon"のvrig informasjon best計av

informasjon i kommunens arsberetning, men inkluderer ikke拒sregnskapet og

revisjonsberetningen"

V拒uttalelse om revisjonen av計sregnskapet dekker ikke ovrig infomasjon, Og Vi

a慎esterer ikke den ovrige informasjonen"
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I forbindelse med revisjonen av拒sregnskapet er det v拒oppgave狙ese卵rig

informasjon med det form急l a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens

mellom ovrig informasjon og紅sregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under

revIS]Onen, e11er hvorvidt den tilsynelatende imeholder vesentlig feilinfomasjon"

Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig

feilinformasjon er vi p乱agt a rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa

henseende. Vi henviser for ovrig til avsnittet Kkonklusjon om糾sberetningen” under

uttalelse om ovrige lovmessige krav"

Adm航stra寸onr可締れs ansvar句r arsr均nskapet

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

forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremsti11ing i samsvar med lov, forskr距

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

slik intem kontroll han fimer nβdvendig for a kunne utarbeide et計sregnskap som ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, Verken som folge av misligheter eller utilsiktede

feil,

Reviso手嶋OppgaVer Og PI枕er ved rev均onen crv dsr均nskape亡

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

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

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

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

utfめrt i samsvar med lov forskr脆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 basert p講rsregnskapet"

Som del av en revisjon i samsvar med lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, utover Vi profesjonelt skjqnn og utviser profesjonell skepsis

gjennom hele revisjonen・ I ti11egg:

・ iden舶serer og anslar vi risikoen for vesentlig ftilinfomasjon i arsregnskapet,

enten det skyldes misligheter e11er utilsiktede feil' Vi utfomer og gjennomf匂rer

revisjonshandlinger for a handtere slike risikoeI; Og imhenter revisjonsbevis som

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

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

em for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, Siden misligheter kan

inneba9re Samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelseL uriktige fremstillinger

eller overstyring av intern kontroll・

● OPParbeider vi oss en fbrstdelse av den inteme kontro11 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〇

・ eValuerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhβrende noteopplysninger utarbeidet av

administrasjonssjefen er rimelige.
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・ eValuerer vi den samlede presentasjonen, Strukturen og imholdet i計sregnskapet,

inkludert ti11eggsopplysningene′ Og hvorvidt紅sregnskapet gir uttrykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene pa en mまte 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物res. Vi

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 kontro11en.

U憤alelse om ovri賃e lovmessi賃e krav

jfonkI叫on medjbrbehold om血dfye耽

Rammeomradene Hov skole, helse, kultur og n穏ring, bygningsdrift og kommunalteknikk

har hatt et samlet merforbruk pa kr 3 636 000 i forhold til regulert budsjett. Vi viser til

rede執vrelse i administrasjonssjefens arsberetning.

Basert pa v缶revisjon av糾sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi, med unntak

av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for

鉦sregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, Og at

budsjettbelのpene i arsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

KoJ症lr可on om drsbere油ngen

Basert p各v拒revisjon av拒sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at

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

er i samsvar med lov og forskr脆er.

KbJ?klr可on om rqgis亡rering qg do血me庇aずon

Basert p各v拒revisjon av拒sregnskapet som beskrevet ovenfor, Og kontrollhandlinger vi

har funnet nodvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag

(ISAE〕 3000 “Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontro11

av historisk finansiell informasjon〉〉, mener Vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a sqrge

for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

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

Andreゆrhold

Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning, datert 12,04,2019, SOm ble

avgitt ved utlopet av forskr距ens柾st for a avlegge revisjonsberetning, Endelig

計sregnskap og缶sberetning er avgitt av redmannen 14.05置2019,

/砲磁調　Ålen′14ma12019　M。.e,。.,kk。n
Revisjonssjef Revisor

(Sign・)
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