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Kommunestyret i Roros kommune

UAVH田NGIG REVISOR§ BERETNING

Uttalelse om revisjonen av拒sregnskapet

肋庇I叫On

Vi har revidert Rqros kommunes al.sregnskap som viser kr 322 943 160 til fordeling

dr脆og et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr 8 515 203. Årsregnskapet bestar av

balanse per 31・ desember 2018・ driftsregnskap′ investeringsregnskap og okonomiske

OVerSikter for regnskaps討et avs工uttet per denne datoen og noter til drsregnskapet,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprmSIPPer:

Etter v計mening er det medf匂lgende irsregnskapet avgitt i samsvar med lov og

forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremsti11ing av den finansie11e s剛ingen

til R卯os kommune per 31" desember 2018′ Og av reSultatet for regnskaps軋et som ble

avsluttet per deme datoen i samsvar med lov forskrift og god kommunal regnskapsskikk

iN〇時e.

GrumIcrg句r koJ接Ir匂onen

Vi har gjennomf匂rt revisjonen i samsvar 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 Revisors op脚aver 。g P欄er ved

r鋤qO胴V dsJ~開脚S加pec- Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i ]ov og

forskrift, Og har overholdt v計e卯rige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Etter v拒oppfatning er imhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grumlag for v拒konklusjon.

切r軌Ilかm a♀io n

Rndmamen er ansvarlig for ovrig informasjon. Ovrig infomasjon best急r av informasjon

i kommunens計sberetning, men inkluderer ikke拒sregnskapet og revisjonsberetningen,

V急r皿alelse om revisjonen av紅sregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, Og vi

attesterer ikke den ovrige informasjonen,

I forbindelse med revisjonen av拒sregnskapet er det vdr oppgave a lese ovrig

informasjon med det forma障vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens

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

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

fdilinformasjon er vi palagt組apportere det" Vi har ingenting鉦apportere i s急

henseende. Vi henviser for卵rig til avsnittet ckonklusjon om arsberetningen” under

uttalelse om卯rige lovmessige krav.

朋dman競ens ansvarjbr drsr関れskapet

R含dmannen er ansvarlig for a utarbeide糾sregnskapet i samsvar med lov og forsk咄er,

herunder for at det gir en dekkende fremsti11ing i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge" Redmannen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll

han fimer nのdvendig for a kunne utarbeide et拒sregnskap som ikke inneholder

VeSentlig feilinformasjon, Verken som f卸ge av misligheter e11er utilsiktede feil.

Re所sors op脚aver qg pI胸er ved revrtyoJ?e胴V dsrqgJ?Skape亡

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

helhet ikke imeholder vesentlig触1干nformasj on, Verken som folge av misligheter e11er

utilsiktede feil, Og a avgi en revisjonsberetning som inneholder v計konklusjon.

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

ut励rt i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

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

OPPSta SOm卸ge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurde巾SOm

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

qkonomiske bes丁utninger som brukeme foretar basert p描rsregnskapet・

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

Norge, herunder ISA-ene, utover Vi profesjonelt skj餌n og utviser profesjonell skepsis

gjennom hele revISJOnen, I tillegg:

● identifiserer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i計sregnskapet,

enten det skyldes misligheter e11er utilsiktede feil, Vi utformer og gjennomf匂rer

revisjonshandlinger for a handtere slike risikoer; Og imhenter revisjonsbevis som

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

at vesentlig feilinformasjon som fめlge av misligheter ikke blir avdekket, er hayere

enn for feilinfomasjon som skyldes utilsiktede feil, Siden misligheter kan

innebaere samarbeid, forfalskning′ bevisste utelatelseL uriktige fremstillinger

eller overstyring av intern kontroll.

● OPParbeider vi oss en forstaelse 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.

● eValuerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhのrende noteopplysninger utarbeidet av radmannen

er rimelige.

' eValuerer vi den samlede presentasjonen, Strukturen og imholdet i計sregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene, Og hvorvidt紅sregnskapet gir uttrykk for de

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

fremstilling,

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og r紬mannen blant annet om det planlagte

Omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utfめres. Vi utveksler ogs各
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informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i lのPet aV reVisjonen,

herunder om eventuelle svakheter av betydning i den inteme kontrollen.

U慣alelse om ovrige lovmessige krav

Ko庇I吋oJl medβrbehold om軌dye請

Tekniske omrまder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til

regulert budsje壮Pa henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000. Vi viser til rede動relse i

radmannens計sberetning.

Base巾Pa Vdr revisjon av計sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi, med unntak

av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor′ at de disposISJOner SOm ligger til grunn for

急rsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, Og at

budsje請belのpene i計sregnskapet stemmer med regulert budsjett.

KbnkI吋on om drsbere掘ngen

Basert pa v拒revIS】On aV紀sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at

OPPlysningene i計sberetningen om計sregnskapet er konsistente med arsregnskapet og

er i samsvar med lov og fbrskr距er.

Kb融I吋oJI Om r印istrering qg do血meJ加fyon

Basert p急v計revISJOn aV arSregnSkapet som beskrevet ovenfor′ Og kontrollhandlinger vi

har fumet nqdvendig 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 p皿t til a sqrge

for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

regns車PSOPPlysninger i samsvar med lov og god bokfbringsskikk i Norge,

Rqros 25, marS 2019

/亀脅秘
revIS】OnSSjef
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