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ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2019
inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.
Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
Til bufferfond finans
Kr 15.000.000,00
Til disposisjonsfondet
Kr 44.045.707,84

SAKSFRAMSTILLING
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Bakgrunn for saken:
I følge regnskapsforskriftene skal årsregnskapet vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder
etter regnskapsårets slutt. Vedtak om årsregnskap skal også angi disponering av
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Ref kommunelovens
§ 48 og forskrift (FOR 2000-12-15 nr 1424) om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner) § 10. Det er vedtatt en ny forskrift (FOR-2019-06-07-714), men den gjelder fra og
med 01.01.2020 og derfor ikke for regnskapet for 2019. Det vises her til den nye forskriften § 11-1
og § 11-2.
Rådmannens kommentar:
Det vises til redegjørelsen om regnskapet for 2019 i årsberetningen som er tatt inn som en del av
regnskapet. Resultatet for 2019 ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84
med et netto driftsresultat på 129 millioner kroner.
Kommunen har plassert store finansielle verdier i finansmarkedet. Dette har gjennom årene gitt
betydelige merinntekter sett i forhold til å ha disse midlene plassert i ordinær bank. Rådmannen
viser her til egen finansrapport. Finansmarkedet er volatilt, noe som kan føre til at resultatet år
om annet kan gi dårligere avkastning enn beregnet, og noen år mye bedre. For 2019 ble det et
spesielt godt år med nær 44 millioner i avkastning, noe som bidro sterkt til årets
regnskapsmessige mindreforbruk. I skrivende stund i 2020 ser vi motsatt effekt med kraftig
nedgang på grunn av Covid-19 virus. Rådmannen anbefaler derfor at noe av mindreforbruket i
2019 settes av til bufferfondet for finans for å utjevne variasjonene.
I forbindelse med regnskapsavslutningen viser det seg at det ble gjort en mindre rentefeil i
beregningene for selvkost innen VAR-området. Dette rettes opp i regnskap 2020.
Årsregnskapet er utarbeidet i eget hefte og består av:
•
Årsregnskap 2019 for Karmøy kommune inkludert årsregnskap for Industri-vannverket.
•
Årsberetning Karmøy kommune Regnskap 2019. Integrert i regnskapsdokumentet.
•
Revisjonsberetning for 2019. Integrert i regnskapsdokumentet.
I eget vedlegg til saken er følgende tatt med:
•
Revisjonsrapport fra revisjon. (Se vedlegg).
•
Protokoller fra kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av Karmøy kommunes
årsregnskap 2019 og Industrivannverket 2019 (Se vedlegg).
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med
årsberetning for 2019 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat på kroner 59.045.707,84 anbefales overført slik:

-

Til bufferfond finans
Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

Rådmannen i Karmøy, 14.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Revisjonsrapport 2019
Protokoller fra Kontroll- og kvalitetsutvalget

