Til kommunestyret i Levanger kommune
Trøndelag IKS

REVISJONSBERETNING FOR 2006
Vi har revidert årsregnskapet for Levanger kommune for regnskapsåret 2006, der driftsregnskapet viser kr 524.779.019 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr
34.735.984. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for
regnskapet Videre har vi revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske
oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. Kommuneloven med
tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god
kommunal regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet.
Årsregnskapet er avgitt av kommunens fagsjef for regnskap og årsberetningen er avgitt av
administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i
henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven , forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening.
Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon . Revisjon omfatter
kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet,
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt
vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god
kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for
kommunens økonomiske stilling 31. desember 2006 og for resultatet i regnskapsåret i
overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak,
og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal
regnskapsskØ i Norge
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og
i samsvar med lov og forskrifter.
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Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, presiserer vi at kommunen må
avslutte investeringsprosjekter fit vedtatt økonomireglement for kommunen (6 mnd. etter
at arbeidet er ferdig). Slike prosjekter står i regnskapet pr 31.12.06 med lå~ av
likviditetsreserven på ca 31 mill. kr. Levanger kommune har ved årsskiftet en negativ
likviditetsreserve på ca 58 mill. kr.

Levanger, 24. april 2007
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Tove M
Oppdragsanrvarlig revisor
Te "e Wist
Hovedrevisor
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