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Gildeskål kommunes årsregnskap for 2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsregnskap 2018 for Gildeskål kommune godkjennes.
2. Årsberetning 2018 for Gildeskål kommune godkjennes.
3. Årsmelding 2018 for Teknisk godkjennes.
4. Årsmelding 2018 for Helse og omsorg godkjennes.
5. Årsmelding 2018 for NAV godkjennes.
6. Årsmelding 2018 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
7. Årsmelding 2018 for Fellesadministrasjonen godkjennes.

Vedlegg
1

Årsregnskap 2018 hovedoversikter, noter og detaljert regnskap og balanse

2

Årsberetning 2018 Gildeskål kommune

3

Årsmelding for Teknisk 2018

4

Årsmelding Helse og omsorg 2018

6

Årsmelding NAV 2018

7

Årsmelding Familie, oppvekst og kultur 2018

7

Årsmelding Fellesadministrasjon 2018

8

Uavhengig revisors beretning 2018

9

Tillegg til note 14 - Årsverk

10 Tilbakemelding på kommentarer og spørsmål som ble stilt under formannskapets
behandling av regnskap 2018

Bakgrunn for saken:
Etter kommuneloven KL. § 48 nr. 1 skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning.
Kommunens årsregnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Årsberetningen presenteres i eget dokument.
I tillegg legges virksomhetenes årsmelding fram som en del av saken.
Det er formannskapet som skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken.

Vurdering:
Gildeskål kommunes driftsregnskap ble avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kr 0.
Brutto driftsresultat ble 6,1 mnok. Kommunens finansinntekter fratrukket finansutgiftene gir
et underskudd på 18,4 mnok. Korrigert for avskrivninger på kr 14,6 mnok, gir dette et netto
driftsresultat på 2,4 mnok. Etter bruk av tidligere års avsetninger og årets avsetninger
(interne finanstransaksjoner), ender resultatet på kr. 0. Investeringsregnskapet er avsluttet
med et resultat på kr. 0.
Resultatene totalt sett for 2018 viser at kommunen har en løpende drift som går med
overskudd, men det er på grunn av inntektene fra havbruksfondet som var på 27,5 mnok i
2018. Driftssituasjonen (korrigert for havbruksfondet) er betydelig forverret fra 2017. Til
tross for dette bygges disposisjonsfondet opp og er nå på 35 mnok.
Det vises til Gildeskål kommunes årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for
ytterligere beskrivelse av den økonomiske stillingen i Gildeskål kommune per 31. desember
2018.

Konklusjon:
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende framstilling av
den finansielle stillingen i Gildeskål kommune per 31. desember 2018.
Gildeskål kommunes driftsregnskap for 2018 er avlagt med et regnskapsmessig
mer/mindreforbruk på kr 0. Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig
mer/mindreforbruk på kr 0. Det er dermed ikke behov for å vedta disponering av over eller
underskudd i drift- og investeringsregnskapet.

