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Informasjon om vår plikt til å avgi revisjonsberetning innen 15. april

Forskrift om revisjon i kommuner mv. § 5 stiller krav om at revisor skal avgi revisjonsberetning for
kommuner og kommunale foretak uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest
15. april. Revisjonsberetning skal avgis innen 15. april også der årsregnskap ikke foreligger, er
ufullstendig eller ikke er revidert.

Vi informerer med dette om at vi vil endre vår praksis og avgi revisjonsberetning til kommuner og
kommunale foretak senest 15.april, uansett om revisjonen er avsluttet eller ikke, for å tilfredsstille
formalkravene som nevnt over. Det kan innebære at vi for enkelte kommuner og kommunale
foretak kommer til å avlegge revisjonsberetning om manglende årsregnskap og årsberetning for
regnskapsåret 2018 den 15. april 2019.

En slik revisjonsberetning vil være kort, og inneholde informasjon om årsak til at revisjonen blir
fullført for sent og når årsregnskap og årsberetning etter planen skal være ferdig revidert og
behandles av kontrollutvalg og kommunestyre. Årsak kan være at Kommunerevisjon IKS ikke har
hatt kapasitet til å fullfore revisjonsarbeidet innen lovens frist, og at evt. kommunen / KF ikke har
avlagt fullstendig årsregnskap og årsberetning slik at vi har kunnet fullfore revisjonen på det
tidspunktet.

Når vi senere fullforer revisjonen for regnskapsåret 2018 og avlegger vanlig revisjonsberetning, vil
den forste revisjonsberetningen trekkes tilbake, I tråd med god kommunal revisjonsskikk vil vi
omtale i den nye revisjonsberetningen at den erstatter tidligere avgitt revisjonsberetning datert
15.april 2019.

Begge revisjonsberetningene skal etter regelverket framlegges for kontrollutvalg og kommune-
styre. Kommunen vurderer ut fra sine møteplaner for behandling av årsregnskapet om de to
revisjonsberetningene kan legges fram og behandles i samme mote og sak.

Vi forholder oss til mottatte tidsplaner fra kommunene for årsoppgjørsrapportering for 2018, og vil
gjøre vårt ytterste for å fullføre revisjonen innen rimelig tid etter mottak.

Vi håper på forståelse for at vi endrer vår praksis.

Mcd vennlig hilsen
Kommunerevisjon IKS

Myhre
Fagansvarlig revisor/registrert revisor
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