Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af beretning nr. 41 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2016
2017-033222
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 41 om revision af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2016, og at byrådet samtidig godkender Aalborg Kommunes årsregnskab for
2016.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har den 14. juni 2017 afgivet beretning om revisionen af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2016.
Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:
 Konklusion på den udførte revision
 Revisionens formål, udførelse og afrapportering
 Den løbende revision
 Den afsluttende revision
 Anden rådgivning og assistance
 Bilag 1 – Afgivne beretninger og erklæringer.
Til beretningen er som særskilt dokument vedhæftet:
Bilag 2:
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller
tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret 2016.
Bilag 3:
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets samt
Udlændinge og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2016.
Konklusion på den udførte revision
I afsnit 1.1 Revisionserklæring/påtegning fremgår følgende:
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, der omfatter Årsberetning 2016 siderne 11 – 27, 38 – 42 og Bilagsdel 2016 siderne 165 – 234, 239 - 259, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:
Resultat af ordinær drift

overskud

DKK

457,2 mio.

Resultat af det skattefinansierede område

overskud

DKK

43,3 mio.

Aktiver i alt

DKK

15.024,8 mio.

Egenkapital i alt

DKK

8.539,0 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”
I afsnittet er der ligeledes fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:
”Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i
årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision”.
Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden
I afsnit 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden, angiver revisionen, at revisionen
ikke har givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.
Marianne Fog Jørgensen (Partner og statsaut. revisor) og Flemming Nielsen (Senior Manager) PwC deltager
under punktet i Magistraten.
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Bilag:
Nr. 41 Aalborg Kommune - Beretning 2016 -.pdf
Nr. 41 Aalborg Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016.pdf
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