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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF
for 2017.
2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2017
Vedlegg
Steinkjerbygg KF - KUs uttalelse til årsregnskapet for 2017
revisjonsberetning steinkjerbygg
Årsregnskap Steinkjerbygg KF 2017 m_noter signert
Årsregnskap og årsberetning/åremelding
Saksutredning
Et foretaks økonomiske situasjon kan ha innvirking på eiers økonomiske resultat derfor må
foretakets årsrgnskap behandles og godkjennes før Steinkjer kommunes årsregnskap
behandles og godkjennes.
Etter Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar og fastsatt av
kommunestyret innen 30. juni. Styret er regnskapsansvarlig for det kommunale foretaket.
I forskrift om kontrollutvalg § 7 går det frem at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om
årsregnskapet til foretaksmøtet, og at kopi av uttalelsen skal være formanskapet i hende slik
at de er kjent med uttalelsen før formanskapet avgir innstilling om kommunens årsregnskap
til kommunestyret.
Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning for 2017 ble avlagt av styret og daglig leder
innen fristen.
Årsregnskapet består av balanse, driftsregnskap, investeringsregnskap og noter.
Årsregnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0.
Netto driftsresultat for 2017 er på kr 894.145,- mot kr -665.995,- i 2016.
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr 36 727.-. Det
udekkede i investeringsrenskapet må dekkes opp i inneværende år (2018).
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme den
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet,
samt om andre forhold av vesentlig betydning. Årsberetningen kommenterer regnskapet
og gjør rede for selskapets utvikling og måloppnåelse.
Revisors beretning er avgitt den 22. mars
Det foreligger ikke revisjonsnotat for regnskapet 2017.

Kontrollutvalgssekretariatets vurderinger
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre
seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med
god kommunal revisjonsskikk.
Foretakets årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig revisor i
tilfredsstiller kravene til revisor stilt i kommunelovens § 79 og i Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisors beretning er avgitt den 22. mars som ren beretning uten merknader og forbehold.
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet.

