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1. Innledning
Steinkjerbygg kommunale foretak {KF) ble stiftet 17.09.2014. Steinkjer kommune ønsket en
helhetlig foretaksmodell som kunne gi en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale
ressursene som ble brukt på eiendommene.
Foretaket hører juridisk under Steinkjer kommune, men har egne vedtekter, eget budsjett,
eget styre og er dirkete underlagt foretaksmøtet, som er kommunestyret, i Steinkjer
kommune.
Grensesnittavtalen mellom Steinkjer kommune og Steinkjerbyggkonsernet regulerer ansvar
og roller hos hhv. Steinkjer kommune og Steinkjerbyggkonsernet for kommunale boliger og
det boligsosiale arbeidet.
Styret i foretaket velges av foretaksmøtet. I 2017 har styret bestått av:
Styrets leder:
Styrets nestleder:
Styremedlemmer:

Endre Skjervø
Grete Bækken Mollan
Brit Tove Welde
Anne Caroline Haugan
Olav Hougen
Sigbjørn Elstad {ansattevalgt)

Daglig leder er Svein-Olav Hansen.
Styret har behandlet 67 saker i 11 styremøter 2017. I tillegg har det vært 3 foretaksmøter.

Organisasjon

•

•
•

Foretaket har 17 ansatte ved årsskiftet, 1 kvinne og 16 menn. Foretaket praktiserer
ingen forskjellsbehandling av medarbeidere uansett kjønn. Alle ansatte er
medlemmer i KLP.
Foretakets regnskapsfører er Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn.
Revisjon Midt-Norge SA er foretakets revisor. Det er utbetalt kr. 103.750 i honorar til
revisor i 2017.

Etikk
Foretaket tilstreber og arbeider mot å holde en høy etisk standard. I dette arbeidet ligger
Steinkjer kommunes etiske retningslinjer til grunn og foretakets etiske standard skal være
sammenfallende med kommunens etiske standard.

Overordnede målsettinger, prioriteringer og tiltak.
Steinkjerbygg KF er Steinkjer kommunes redskap innenfor tre hovedområder: Kommunal
bosetting, drift og forvaltning av formålsbygg samt byggherre for kommunale nybygg.
Innenfor feltet kommunale boliger er foretakets oppgave å framskaffe boliger til
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Styret har fokus på at Steinkjerbygg har rett antall og riktig type boliger, at alle eiendommer
holdes i teknisk og bygningsmessig god stand og at det er en ressursbruk i tråd med vedtatte
budsjetter og rammer.

2. Forvaltning
I 2017 har Steinkjerbygg KF hatt stort fokus på å bygge en organisasjon som skal omfatte en
overføring av eiendomsavdelingen i Steinkjer kommune. Overføringstidspunktet var
opprinnelig satt til 1. juni 2017, men for å sikre en god prosess ble det i april endret til

01.01.2018.
Høsten 2015 etablerte Steinkjer kommune en arbeidsgruppe som skulle utrede en mulig
overføring av enhet eiendom i kommunen over til SBKF. Arbeidsgruppen leverte sin rapport
til kommunen våren 2016, med forslag om at dette skulle gjennomføres.
Steinkjer kommunestyre fattet i sak 89/2016 den 14.12.2016 følgende vedtak:
1. Steinkjer kommune overfører alle formålsbygg til Steinkjerbygg KF
2. Det fremmes eget forslag til kommunestyret med årsbudsjett og økonomiplan
for eiendom slik at det kan konverteres for operativ drift fra og med
01.06.2017. I dette inngår oversikt over eiendommer som overføres, bokført
verdi og tilhørende langsiktig lånegjeld.
3. Foretaket utformer, i samarbeid med rådmannen, leieavtaler mellom
Steinkjerbygg KF og de ulike kommunale enheter.
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4.

Rådmannen beså avklare hvor oppgaver som ikke defineres som
eiendomsforvaltning skal plasseres.
5. Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og kommunen skal
ligge til grunn i videre prosess med overføring av formålsbygg til Steinkjerbygg
KF
Ut i fra dette vedtaket har foretaket utarbeidet en milepælsplan for overføringen av enhet
eiendom.
Det har vært jevnlige drøftingsmøter med tillitsvalgte og verneombud. Daglig leder og
rådmann har hatt jevnlige møter om prosessen samt at det har blitt nedsatt arbeidsgrupper
til å jobbe med organisering av vedlikeholdsteam, renhold og kulturbygging. Det ble også
avholdt felles møter for ansatte i enhet eiendom og foretaket.
Medio september ble det besluttet at foretaket skulle overta koordineringen av ansatte i
administrasjonen i enhet eiendom. Dette bidro til at prosessen frem til årsskiftet gikk
betydelig enklere.
Høsten 2017 ble det gjennomført en prosess med tanke på hvordan Steinkjerbygg skulle
organiseres etter overtagelsen av enhet eiendom fra Steinkjer kommune. Foretaket
organiseres med tre avdelinger, Plan, Drift og Stab under daglig leder.
Avdeling plan skal ha ansvaret for alle prosjekter, både nybygg og utbyggingsprosjekter på
eksisterende bygg i Steinkjerbyggkonsernet. Vedlikeholdsplaner og brannplaner sorterer
også under denne avdelingen.
Avdeling Drift får to underavdelinger, vedlikehold og renhold. I avdeling drift er storparten
av ansatte plassert. Etter overtagelsen av enhet eiendom, vil vedlikeholdsenheten
organiseres i fire geografiske team hvor det vil være både boliger,
eldresenter/omsorgsboliger og formålsbygg for hvert team.
Renhold organiseres i to renholdssoner. Dette vil bl.a. være tiltak som kan være med på å få
ned sykefraværet hos renholderne, noe som har vært forholdsvis høyt blant denne gruppen i
kommunen.
Avdeling Stab skal ivareta merkantil-, økonomi- og personellfunksjoner.
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Foretaket vil dermed bli organisert som følger:

Daglig leder
Svein-Olav Hansen

Avd. Stab

Avd. Drift

Avd. Plan

Johan Rodum

Ketil Stavås Olsen

Olav Brauti

Vedlikehold

Renhold

Arbeidsmiljø og HMS
Styret anser arbeidsmiljøet i foretaket som godt, og sykefraværet har over flere år vært lavt.
Korttidsfraværet var på totalt 65 dager, noe som utgjorde 1, 7 %. Langtidsfraværet var på
138 dager noe som utgjorde 3,5 %. Dette gir et totalt sykefravær på 5,2 %. Foretaket vil
fortsette arbeidet med sikte på å redusere sykefraværet.
Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Steinkjerbygg KF samarbeider med Steinkjer kommune om verneombudstjenesten og
bedriftshelsetjenesten.
HR-system
Det er anskaffet programvaren Simployer fra lnfotjenester AS for oppfølging av HR-oppgaver
i foretaket. Simployer effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser
mellom medarbeidere, leder og HR for å gi virksomheter som vil prestere optimale vilkår for
utvikling. Den ansatte og administrasjonen har full oversikt over sitt sykefravær, permisjoner
og ferie. Systemet er ett viktig verktøy for å jobbe aktivt med sykefravær og oppfølging av
sykemeldte.
FDV-system
Foretaket har sett behov for å anskaffe et tidsriktig og hensiktsmessig FDV-system med lav
brukerterskel og stor fleksibilitet.
Etter forespørsel blant ulike leverandører av FDV-system ble Famacweb fra FDV-Huset AS
valgt som leverandør. Dette systemet har felles plattform for vedlikehold og renhold.
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Programmet ble tatt i bruk i bruk på vedlikeholdssiden i 2017 mens innrullering på renhold
vil skje i 2018.
Kvalitetssystem og internkontroll
Foretaket har forsterket arbeidet med kvalitetssystem og har nå implementert kommunens
EQS-system. I tillegg til kommunens overordnede regler og retningslinjer har foretaket
utarbeidet en del egne rutiner for å sikre god nok kvalitet og internkontroll for sin drift.
Mange av de gode rutiner som er utarbeidet av enhet eiendom i kommunen er også tatt opp
i foretakets rutiner. Som basis for foretakets kvalitetssystem ligger Steinkjer kommunes
kvalitetshåndbok.

3. Drift
Ved etableringen av foretaket i 2014 ble den tidligere eiendomsmassen i Steinkjerbygg AS
splittet mellom Steinkjerbygg KF og Steinkjerhus AS hvor ca. 600 boenheter ble overdratt til
foretaket. De 600 boenhetene i Steinkjerbygg KF samsvarer med antallet kommunale boliger
i Boligsosial handlingsplan fra 2011 og med kommunens boligmelding fra 2015.
Foretaket har deltatt aktivt i prosessen med revisjon av kommunens boligsosiale
handlingsplan høsten 2017, denne skal ferdigstilles i løpet av 2018. Denne planen vil kunne
avdekke større eller mindre behov for kommunale boliger i forhold til dagens antall.
Foretaket eier pr. 31.12.2017 587 boliger for utleie. Disse fordeler seg slik:
• 203 boenheter på eldresentrene
• 133 boenheter for omsorg
• 251 boenheter gjennomgangsboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet
I 2017 har vi hatt 156 innflyttinger, 76 i gjennomgangsboliger hvor 3 av disse er
internflytting. For omsorgsboliger har det vært 79 innflyttinger hvor 10 har vært
internflytting. Internflytting betyr at leietaker har skiftet leilighet. Alle innflyttinger generer
oppussingsarbeider av større og mindre karakter. Nivået på oppussingen vil varier fra enkle
tiltak til totalrenovering på flere hundre tusen kroner.
Foretakets vedlikeholdsarbeidere er fra nyttår oppdelt i 4 geografiske team. Daglig drift
spenner over et vidt arbeidsområde med så vidt forskjellige typer bygg, alt fra boliger til
skoler og sykeheimer. Dette krever at kompetansen er allsidig og det legges stor vekt på å
utvikle en god nok totalkompetanse i foretaket. Kompetansen vil også være ulik i de
forskjellige vedlikeholdsteamene, dette avpasses i forhold til type bygg på hvert enkelt team.

4. Vedlikehold
Konsernet vil opptre langsiktig i sin økonomi- og eiendomsforvaltning. Vi viser spesielt til
oppdatert vedlikeholdsplan for eldresenter og formålsbygg som overtas fra kommunen i
2018, med en totalramme på 120 mill.kr. I tillegg er det et stort etterslep på kommunale
boliger, vurderingene rundt disse vil være å foreta en større utskifting av disse boenhetene.
Dette vil framkomme i foretakets strategier i årene framover. Her ligger også en av våre
store utfordringer i framtiden - å unngå at vi på nytt kommer i en situasjon med et stort
vedlikeholdsetterslep.
Det er i 2017 gjennomført en tilstandskartlegging av formålsbygg. I denne kartleggingen
inngikk bofellesskap, eldresenter og kommunens formålsbygg. Etter kartleggingen er det
utarbeidet vedlikeholdsplan for perioden 2018-2022. Det totale vedlikeholdsetterslepet er
beregnet til ca. 120 millioner.
Utførte vedlikeholdsprosjekter i 2017
Skifte av vinduer og bordkledning i Kr. Uppdals gt 1
Innvendig renovering av overflater og kjøkken ved Beitstad eldresenter
Ferdigstilling av renovering Kvam eldresenter
Innvendig renovering av overflater og belysning Teigen bofellesskap.
Utskifting av vinduer ved Tunet bofellesskap samt nytt kjøkken.
Renovering av dagligstuer og korridor ved Hamrum eldresenter.
Renovering av heis i Strandvegen 268.
Bygningsskader:
Det var i 2017 ingen branntilløp. Det var en større vannskade i 2-mannsbolig i Risgropa.
Brannforebyggende tiltak:
Brannvern har i 2017 vært en prioritert oppgave med særskilt fokus på eldresentrene.
Dagens beboere har en vesentlig dårligere helsetilstand enn for 20-30 år siden da flere av
eldresentrene ble bygd. Dette medfører større utfordringer med tanke på evakuering av
brann og økt behov for branntekniske tiltak i byggene.
Det er i 2107 blitt gjennomført kartlegging av brannsikkerheten ved eldresenter og
bofellesskap. Denne kartleggingen genererte en liste med tiltak for å holde en
tilfredsstillende brannsikkerhet.
Tiltakene ble startet opp i 2017 etter prioritert rekkefølge. Dette arbeidet vil fortsette utover
i 2018/2019.
Det er utarbeidet branntekniske tegninger og rømningsplaner på eldresentrene etter krav
fra brannvesenet.
Foretaket har bistått kommunens enhetsledere med å få til en strukturert brannvernperm.
Dialogen med Brannvesenet Midt IKS er god. Andre tiltak det jobbes med er sikkerheten i
kommunale boliger og de ulike brukergruppene. Dette arbeidet gjøres i samarbeide med
bolig- og tildelingskontoret og sees også opp imot tildeling av bolig.

5. Utbyggingsprosjekter

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Prosjektet blir nytt hus for brannvesen, ambulanse, legevakt, legekontor, Sivilforsvaret,
familiens hus, DMS og Rehab. Gjennom prosjekteringsfasen har rasjonell bygging og lave
vedlikeholdskostnader vært i fokus, dette for å holde oss innenfor en stram kostnadsramme.
Administrasjonen har hatt fokus på fornøyde leietakere og har sammen med kommunen og
SINTEF gjennomført et prosjekt for samhandling mellom leietakerne.
Entreprenørene ble kontrahert og vi hadde oppstart på byggeplass i November. Det er lagt
opp til en rask fremdrift på prosjektet, vi har derfor forsøkt å tilrettelegge godt for
entreprenørene. Prosjektet er i rute og forventet overtakelse er juli 2019.
På prosjektet bygges 10 % bedre en TEK 10. Det brukes fornybar varmeenergi fra fjernvarme
basert på biabrensel. Det fokuserer på lave livsløpskostnader for prosjektet som igjen er
gunstig for miljøet. Vi har vurdert varmepumpe og solceller som ekstra miljøtiltak.
Konklusjonen ble at varmepumpe ikke ville bidra positivt i miljøregnskapet da
varmeenergien vi benytter allerede er fornybar. Solceller ble vurdert som for kostbart for
prosjektets investeringsbudsjett. Paneler kan eventuelt monteres senere dersom vi finner
økonomi til dette.
Administrasjonens krav til arkitektur har vært at den skal tåle de store værpåkjenningene på
tomten og at bygget skal være rasjonelt å bygge.
Nøkkel info
Byggestart:
Ferdigstillelsesdato:
Areal:
Byggekostnad:
Investeringstilskudd:

November 2017
Juli 2019
14000 m2 BTA
420 mill.kr. eks. mva eks. tilskudd
61 mill.kr. (innvilget}

Skjeftejordet bofellesskap
Skjeftejordet bofellesskap byggetrinn 2 inneholder 32 nye omsorgsleiligheter og skal stå
ferdig i oktober 2018.
Prosjektet er i rute, både framdriftsmessig og økonomisk og det blir et godt prosjekt med
tanke på funksjon. Bygget inneholder moderne velferdsteknologi, bygget for framtidens
løsninger IKT avdelingen i kommunen er i ferd med å utarbeide en overordnet kommunal
plattform for velferdsteknologi, og prosjektet vil bli tilpasset denne.
Prosjektet har de samme miljøambisjonene som Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus.
Nøkkelinfo
Byggestart:
Ferdigstillelsesdato:
Areal:

Mars 2017
Oktober 2018
3000 m2 BTA
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Byggekostnad:
78 mill.kr. eks. mva eks. tilskudd
Investeringstilskudd: 44,1 mill.kr. (innvilget)
Martenshagen bofellesskap.
Steinkjerbygg KF har fått bestilling fra kommunen på å bygge 8 leiligheter for unge
funksjonshemmede i tidligere Barnas hus. I tillegg til 8 leiligheter vil det bli vaktrom og
sosiale rom for ansatte og det vil bli etablert heldøgns pleie og omsorgstilbud i bygget.
Prosjektet har fått navnet Martenshagen bofellesskap.
Det har vært viktig for Steinkjerbygg å prosjektere gode og funksjonelle leiligheter for
brukergruppen og det har vært samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, tjenesteenhet bo og habilitering samt kommunens øvre fagpersoner
innenfor omsorg.
Utenom fokus på funksjonelle leiligheter tilpasset brukergruppen har vi store
miljøambisjoner for prosjektet. Vi ønsker å bruke dette prosjektet som en pilot for å teste ut
flere miljøkonsepter. I konkurransegrunnlaget er det stilt krav om at ferdig bygg skal oppnå
'nær-nullutslipps hus-standard' samt at det skal tilpasses minst to fornybare energikilder
hvor en av de to er bygningsintegrerte solceller på tak. I konkurransegrunnlaget og
funksjonsbeskrivelsen stilles det flere krav til blant annet miljøvennlig materialbruk og andre
tiltak for å gjøre dette prosjektet så grønt som mulig.
Det nye bygget vil bli bygget i en stil som forener det moderne og det tradisjonsrike, med
mange innspill fra gjenreisningsarkitekturen.
Nøkkelinfo:
Byggestart:
Ferdigstillelsesdato:
Areal:
Byggekostnad:
Investeringstilskudd:

Juli 2018
Oktober 2019
900 m2 BTA
20 mill.kr. eks. mva eks. tilskudd
8 mill.kr.

6. Steinkjerbyggkonsernet
Steinkjerbygg KF overtok alle aksjene i Steinkjerbygg AS i 2015. Samtidig overtok
Steinkjerbygg AS aksjene i:
• Steinkjer rådhus AS
• Steinkjer tomteselskap AS
• Bogavegen 24 AAS
• DH Eiendom AS
• Steinkjer utbygging AS (Steinkjer utbygging AS har skiftet navn til Steinkjerhus AS)
• Høsten 2017 ble Steinkjer kulturbygg AS stiftet.
Steinkjerbygg AS er morselskapet i Steinkjerbyggkonsernet mens Steinkjerbygg KF vil være
eiers konsernspiss og kontaktpunktet mellom konsernet og foretaksmøtet (eier).
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Organisasjonskartet 31.12.2017:

Steinkjerbygg KF
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Hovedaktiviteter i konsernet og datterselskapene:

•

Steinkjerbygg AS er morselskapet i konsernet og har liten operativ drift. Selskapet

eier bilparken samt en del tyngre utstyr som leies ut til Steinkjerbygg KF. Selskapet
gjennomførte oppkjøp av tre eiendommer som skal inngå i kommunens framtidige
kultursatsning ved torget. I dag leies to av disse eiendommene ut til leietakere som
hadde eksisterende kontrakter ved overtagelse av byggene. Disse tre eiendommene
vil bli overdratt til Steinkjer kulturbygg AS i løpet av 2018.
•

Steinkjer rådhus AS er fullt ut utleid til Steinkjer kommune. Gjennom de siste årene

er det foretatt betydelige oppgraderinger av bygget. Det er skiftet tak på bygget, alle
vinduer er skiftet til mer energivennlige vinduer, ventilasjons- og kjøleanlegg er
oppgradert, nytt brannalarmanlegg og nye branndører i hht. gjeldende forskrifter for
å nevne en del av de større tiltakene. Det siste året er heisene i høyblokken skiftet.
Videre er glasstaket over Weidemannssamlingen utskiftet etter mange års lekkasjer.
Det er også gjennomført en god del branntekniske tiltak etter dagens forskriftskrav. I
2017 ble det også påbegynt en del utomhusarbeid for å gi dette området en
ansiktsløftning.
•

DH Eiendom AS leier ut lokaler til Nord universitet, BDO samt en del mindre

virksomheter. Selskapet sluttførte detaljprosjektering av lnnovasjonscampus
Steinkjer ved utløpet av 2017 og byggentreprisene har vært ute på anbud. Endelig
investeringsbeslutning ble tatt når Nord universitet signerte endelig leiekontrakt.
Kostnadsrammen for hele prosjektet inkl. konseptkostnader er på ca. 374 mill.kr.
•

Bogavegen 24 AAS driver utleie av lokaler og tomt til Skanska Husfabrikken. I
leieavtalen med Skanska er det en opsjon på at Skanska kan overta bygningen med
tilhørende tomt. Betingelsene for opsjonen er nedfelt i leieavtalen og Skanska har nå
gitt melding til selskapet om at de ønsker å benytte seg av opsjonen. Prosessen vedr.
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overtagelse er i gang og det legges opp til en overtagelse i løpet av våren 2018. I
selskapet vil det ligge igjen to parseller etter overtagelsen. Styret i konsernet
vurderer en fusjon mellom Bogavegen 24 AAS og DH Eiendom AS, dette vil kunne
skje i løpet av 2018.
•

Steinkjer tomteselskap AS fortsetter med tilrettelegging av boligtomter, både i
sentrum og i grendesentrene. Det siste året er det utarbeidet et nytt boligfelt på
Heggesåsen med seks tomter. Fem av disse er allerede solgt. Det er også en viss
etterspørsel etter ledige tomter i Frøsetåsen, Hervikmarka, Sør-Beitstad og NordFoosnes, Veldemelen. På de to sistnevnte er det foretatt utvidelser på 3 - 4 tomter
på hvert byggefelt da pågangen har vært stor. Utbygging i sentrum har de senere
årene blitt ivaretatt av private utbyggere, noe som gir Steinkjer Tomteselskap AS
større rom for å ivareta distriktsmandatet som vår eier har gitt oss.

•

Steinkjerhus AS er det kommersielle selskapet hvor bl.a boliger som skal avhendes
ligger. En stor del av disse benyttes fortsatt til kommunal bosetting og kommer i
tillegg til antall boenheter i Steinkjerbygg KF. I tillegg er presteboliger og annen
«kommersiell» aktivitet på boligsiden i dette selskapet. I forbindelse
medferdigstillelse av Skjeftejordet bofellesskap byggetrinn 2 må det tas stilling til
etterbruken av Ogndal eldresenter. Denne prosessen er nå oppstartet, dette i tett
dialog med administrasjonen i kommunen.

•

Steinkjer kulturbygg AS ble stiftet 10.08.2017 og skal være byggherre/-eier for det
nye kulturkvartalet som planlegges ved Steinkjer torv. Foreløpig planlegging av
kulturkvartalet med rombehov og forprosjekt utøves av kommunen. Kommunen
vurderer nå hvilke eiendommer selskapet evt. skal overta fra Dampsaga bad og
kulturbygg AS som en del av kultursatsingen.

Dannelsen av konsernet skal gi eier en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale
ressurser som brukes på eiendommene. Skattemessige tilpasninger som konsernbidrag og
benyttelse av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i
konsernet gjør den økonomiske plattformen tryggere. Dette gjelder både for konsernet og
for kommunen som eier av Steinkjerbygg KF. Selv om disse mulighetene blir benyttet endrer
dette ikke likviditetsstrømmen i selskapene som yter konsernbidrag.
For å oppnå den forutsatte rasjonaliseringsgevinsten, er nå alle styrer med unntak av styret i
DH Eiendom AS, samordnet med gjennomgående styrerepresentasjon og nedskalerte styrer
og felles administrasjon. Dette vil bli gjennomgående for alle selskap, uten unntak, i løpet av

2018.
Antall datterselskaper vil bli vurdert fortløpende og styret mener at det ikke er antallet
selskap som har betydning, men at en har de selskap tilgjengelig for å kunne løse eiers
oppgaver slik eier forventer.
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7. Kommunikasjon med eier og rapporteringssystem
Det vil være svært viktig å ha en konstruktiv og tydelig dialog mellom eier og styret i KF. En
forutsetning for en god dialog er at eier har tilstrekkelig innsyn og oversikt over selskapets
virksomhet.
Styret i KF legger derfor opp til at det rapporteres samlet fra hele konsernet med en
perioderapport som samsvarer med kommunens øvrige rapporteringsrutiner og bygges opp
på samme måte som kommunens perioderapport som følger budsjettavviksanalysen. Det
legges også opp til å rapportere i hht. kommunens årshjul for økonomienheten.

Videre har vi følgende rapporteringsrutiner som gjelder for foretaket og underliggende
konsern:
• Rapporteringen fra de ulike aksjeselskapene i konsernet reguleres gjennom
bestemmelsene i aksje- og regnskapslovene.
• Hvert enkelt aksjeselskap rapporterer periodisk til morselskap.
• På grunnlag av denne rapporteringen utarbeides det en periodisk konsernrapport
annenhver måned. Denne konsernrapporteringen vil også være basis for foretakets
orientering/rapportering i de halvårlige foretaksmøtene.
Alle styresaker i foretaket skal legges fram for rådmannen før de blir styrebehandlet og
rådmannen møter også på alle styremøter i foretaket.
Ansvar og forventninger
Styret og administrasjonen i foretaket har respekt for oppgaver som tillegges foretaket. Fra
styret er det viktig å peke på behovet for en klar og tydelig forventning til foretaket fra eier.
Dette vil måtte utvikles og skapes gjennom et felles ansvar mellom eier og KF. Det er viktig å
understreke at de endringer og grep som så langt er gjort ikke alene vil skape trygghet og
avklarte forventninger - det er det arbeidet og den videre utvikling som må ivareta dette.
Styret i KF vil være svært opptatt av å realisere eier sine forventninger til konsernet. Samtidig
har styret ansvaret for å være tydelige på konsekvenser, rammer, realiteter og muligheter.
Disse prosessene vil måtte bygge på en tydelig og åpen dialog, slik at nødvendig tillit skapes
for å oppnå de mål som eier ønsker realisert.
Med overtagelsen av de fem eiendomsselskapene samt enhet eiendom vil konsernet
forvalte en svært stor eiendomsmasse på vegne av kommunen og dette gir muligheter til å
ta en offensiv rolle i både by- og områdeutvikling i tilknytning til denne eiendomsmassen og
de tomtereserver som nå ligger i konsernet. Her er vi spesielt avhengig av en god og løpende
dialog med vår eier og andre samfunnsaktører.

~ ~1!!~kjerbygg
8. Resultat Steinkjerbygg KF
Foretakets netto driftsresultat for 2017 ble kr. 894.145,-, mot budsjett kr. 1.013.400,-. Dette
gir et merforbruk på kr. 119.255,- i forhold til budsjett. Merforbruket vil bli inndekket i
regnskapet for 2018. I regnskapet er kr. 665.995 er avsatt til dekning av tidligere års
merforbruk, mens kr. 228.151,- er overført disposisjonsfondet. Merforbruk på kostnadssiden
i regnskapsåret skyldes bl.a. store utgifter knyttet til utskifting og renovering av heiser. Dette
er utgifter som ikke var budsjettert. Merforbruket på utgiftssiden er kompensert ved at
netto finansutgifter ble lavere enn budsjettert, samt at driftsinntektene ble høyere enn
budsjettert.
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 29.627.014,- i forhold til budsjett.
Mindreforbruket skyldes en forskyvning av betalingsplaner på de to største
byggeprosjektene foretaket har.
Investeringsregnskapet er avsluttet med kr. 36. 727,- som udekket. Dette skyldes at det ikke
var frie midler til egenkapitalinnskudd KLP.
Fortsatt drift i Steinkjerbygg KF

Balansen viser at egenkapitalen er kr. 288.936.101,-. Bokført verdi på foretakets
eiendommer pr. 31.12.17 er kr. 487.826.047. Forsikringssum basert på
gjenoppbyggingskostnad er kr. kr. 1.157.366.738,-. Styret er ikke kjent med forhold av
viktighet for å bedømme foretakets stilling og resultat som ikke fremgår av
resultatregnskapet og balansen m/ noter.
Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av foretakets inntjening, likviditet og
finansielle stilling, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.

(}~f(o~
Grete Bækken Mollan

~~~

Anne Caroline Haugan

~
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Vedlegg 3
Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Pensjonsmidler
Utlån
Aksjer og andeler

Noter

Regnskap 2017

Regnskap 2016

6

487 826 048
0
12 387 941
0
166 184

421 146 409
0
10578511
0
129 457

500 380 173

431854377!

2
3

!sum anleggsmidler
B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Steinkjerbygg AS
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

12

-3 429 969

2

1 401
0
0
0
0
116 827 361

5 649 738
197 658 000
0
0
0
0
0
11375411

!sum omløpsmidler

113 398 793

214 683 1481

!sum eiendeler

613 778 966

646 537 525!

-328 151
0
0
0
0
0
0
36 727
-288 644 677
0
0

-100 000
0
0
0
0
665 994
0
10 792 476
-289 480 322
0
0

-288 936 101

-278 121 852

0
-15 266 743
0
-291 013 737

0
-13 692 659
0
-128 681 395

-306 280 480

-142 374 054!

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
,.,-·

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

4

13
13
5

!sum egenkapital
D.GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Ihendehaverobligasjonslån
Pensjonsforpliktelser
Sertifikatlån
Andre lån

2
8

!sum langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Steinkjerbygg AS
Derivater
Premieavvik

12

!sum kortsiktig gjeld
!sum egenkapital og gjeld

-5 139
-18 557 246
0
0

-14 776 182
-13 591 989
-197 658 000
0
-14 716

-18 562 385

-226 040 887!

-613 778 966

-646 536 793!

MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler ~

6:J;,E,?l/i? ·~ _
0fø; . i}i:ai!'V(
6~

94 544 986
0
-94 544 986

()J}t~
6 ~ ½cbn, t:. kxCALl.

0
0
0

Regnskapsvedlegg 4
Økonomisk oversikt - Drift
Tall i 1 kroner
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse

!sum driftsinntekter

Regnskap 2017

Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
2017
2017

Regnskap 2016

0
-52 961 795
-3 850 998
0
-56 812 7931

0
-51894000
0
0
-518940001

0
-51894000
0
0
-51 894 0001

0
-50 137 106
-3 914 045
0
-54 051 1511

9 251 049
2 685 200
21965518
1286208
14 507 272
8 906 620
0
58 601 8661

9 586 000
2 040 000
18 804 600
1 104 000
11140000
15 986 300
0
58 660 9001

9 586 000
2 040 000
18 804 600
1 104 000
11140000
15 986 300
0
58 660 9001

7 722 290
2 215 364
18 565 406
1635000
15 007 700
9044112
0
54189 8721

17890731

6 766 9001

6 766 9001

1387211

-2 773 342
0
-2 773 3421

-1 800 000
0
-1 800 0001

-1 800 000
0
-1 800 0001

-199961
0
-199 961

4 829 086
4 167 658
0
8 996 744
6 223 402

6 006 000
4 000 000
0
10 006 000
8 206 000

6 006 000
4 000 000
0
10 006 000
8 206 000

3 795 762
5 975 585
0
9 771 347
9 571 386

-8 906 620
-894145

-15 986 300
-1 013 400

-15 986 300
-1 013 400

-9044112
665 995

0
0
0
01

0
0
0
01

0
0
0
01

0
0
0
01

0
665 994
228151
0
894 1451

0
666 000
347 400
0
1 013 4001

0
666 000
347 400
0
1 013 4001

0
0
0
0
01

01

01

01

665 9951

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjensteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

lsum driftsutgifter

I Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån

lsum eksterne finansinntekter

I

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån

Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Mot ost avskrivnin er

Netto driftsresultat
INTERNE FINANSUTGIFTER
BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond

!sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

!sum avsetninger
!Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Regnskapsvedlegg 5
Økonomisk oversikt - Investering
J~/'"=,,,!"'."-Y •

Tall i 1 kroner
Investeringer

·~-

Regnskap 2017

Investering i anleggsmidler
Utlån og forskuddteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

IArets finansieringsbehov

,,,.~1_,,.. r • -,,,-~ ,~,

I

Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
2017
2017

~~;

Regnskap 2016

75 586 259
0
36 727
0
10 792 476
0

105 250 000
0
0
0
10 793 000
0

105 250 000
0
0
0
10 793 000
0

431 690 520
0
29 457
280 767 261
0
0

86 415 462!

116 043 0001

116 043 0001

712 487 238!

-71955014
0
0
-14 423 720
0

-95 593 000
0
0
-20 450 000
0

-95 593 000
0
0
-20 450 000
0

0
0

0
0

0
0

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Utbytteinntekter
Salg av aksjer og andeler
Andre inntekter

!Sum ekstern finansiering

I

Overført fra driftsdelen
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger

!Sum finansiering
!Udekket/ Udisponert

-86 378 734!
0
0
0

I
I

-116 043 0001
0
0
0

-116 043 0001
0
0
0

-415
-1
-83
-3

814
376
109
735

977
620
261
904
0
-197 658 000
0
0

-701 694 762!
0
0
0

-86 378 734!

-116 043 0001

-116 043 0001

-701 694 762!

36 7271

01

01

10 792 476!

NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
Drifts- og investeringsregnskapet år 2016
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Eksterne finansinntekter
Eksterne finansutgifter
Motpost avskrivninger (990)
Sum driftsregnskapet
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
+ Sum inntekter
- Sum utgifter
Eksterne finansutgifter
- Avdragsutgifter
- Utlån
- Kjøp av aksjer og andeler
Eksterne finansinntekter
+ Bruk av lån
+ Mottatte avdrag på utlån
+ Salg av aksjer og andeler
Sum investeringsregnskapet
Endring ubrukte lånemidler
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap
Sum endring arbeidskapital jf balansen
Differanse

31.12.2017
113 398 793
-18 562 385
94 836 409

31.12.2016
17 025 148
-28 383 619
-11 358471
Beløp
-56
58
-2
8
-8

812
601
773
996
906
-894

Endring

106194 880
Sum

793
866
342
744
620
145

-894 145

-14 423 720
75 586 259
0
0
36 727
-71955014
0
0
-10 755 748

-10 755 748
-94 544 986
-106194 879
106194 880
1

Note 2 Pensjon

(FKR §

s nr. 2)

Generelt om pensjonsordningen i Steinkjerbygg KF
Foretaket har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert
pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene
samordnes med utbetaling fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare
brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av regnskapet, men bruk av fondet reduserer
faktisk betalte pensjonspremier.
2017
Innestående på fondet 01.01
Tilført premiefond i løpet av året
Bruk av premiefond i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12

-604
-127 403
126 525
-1 482

2016
-2 161
-51 350
52 907
-604

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet
ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes
på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være
forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad betegnes premieawik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieawik
tilbakeføres igjen neste år med 1/7 pr år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen
som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet. For 2017 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 1.228 mindre enn
faktisk betalte pensjonspremier.
Økonomiske forutsetninger 2017 (§13-5):
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering
Amorteringstid

KLP
4,50
4,00
2,97
2,97
1

%
%
%
%

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad (F § 13-1, C)

2017

2016

Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

1 148 541
579 533

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader

-514 041
71 936

513 435
-443 358
58 246

1285969
1 287 197

1 147 979
1 135 081

1 228

-12 898

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Betalt premie i året
Årets premieawik

1 019 656

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieawik (F § 13-1, E)
2017

2016

Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.1
Pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.

2 102 450
1 746 700
355 750

1 228

173

0

0

-12 898
-11 670

-1 819
-1 646

Årets premieawik
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01 .)
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieawik pr. 31.12
Spesifikasjon av estimatawik

Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige,
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette i

Arb.giveravg.

14 910 993
12 387 942
2 523 051

1 876 403
1 491 570
384 833

0

0

2017

2016

Pensjons-

Pensjons-

Pensjons-

Pensjons-

midler

forpliktelser

midler

forpliktelser

12 387 942
10 578 511

14 910 993
0

10578511

0

0

0

1809431

14 910 993

10 578 511

0

Årets estimatawik (01.01.)

Årets amortisering av tidligere års premieawik
Amortisert over 7 år forn 2014
Totalt amortisert i år

Medlemsstatus KLP
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snitts alder, aktive
Gj.snitts tjenestetid, aktive

13 307 826
10 578 511
2 729 315

0
0

01.01.2017

01.01.2016

16
5
3
469.765
48,79
8,75

14
5
2
472.928
51,5
11,65

NOTE nr. 3 Finansielle anleggsmidler - Aksjer og andeler
Konto

Selskapets navn

Balanseført
verdi 2017

Endringer fra
forrige ar

Steinkjerbygg AS

100 000

KLP EK-innskudd

66 184

36 727

166 184

36 727

Sum

Markedsverdi

0

Ant aksjer

NOTE nr. 4 Avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Disposisjonsfond

Kostra
art/balanse

IB 01.01

2017

2016

2.56

100 000

100 000

Avsetninger driftsregnskapet

540

228 151

Bruk av avsetninger driftsregnskapet

940

Bruk av avsetninger investeringsregnskapet

940

UB31.12

2.56

328 151

100 000

Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet

Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investerings fond

Kostra
art/balanse

IB 01.01

2.53

Avsetninger

548

Bruk av avsetninger

948

UB 31.12

2.53

2017

2016

0

0

NOTE nr. 5 Kapitalkonto

---KAPITALKONTO

Debetposteringer i
året:
Salg av fast eiendom og
anlegg
Nedskrivninger fast
eiendom
Avskriving av fast
eiendom og anlegg

Salg av utstyr, maskiner
og transportmidler
Nedskrivning av utstyr,
maskiner og
transportm i dier
Avskrivninger av utstyr,
maskiner og
transportm i dier
Salg av aksjer og
andeler
Nedskrivning av aksjer
og andeler
Avdrag på utlånte egne
midler
Avskrivning sosial utlån
Avskrevet andre utlån
Bruk av midler fra
eksterne lån
Endring
pensjonsforpliktelser
Urealisert kurstap
utenlandslån

Kreditposteringer i
året:
Aktivering av fast
eiendom og anlegg
Oppskriving av fast
eiendom

8 906 620
Aktivering av utstyr,
maskiner og
0 transportmidler
Oppskriving av utstyr,
maskiner og
transportmidler

Kjøp av aksjer og
andeler
Oppskrivning av aksjer
og andeler
Utlån egne midler
Korr saldo lån
Avdrag lån - inv
71955014 Avdrag lån - drift
Endring pensjonsmidler
1 574 084
Urealisert kursgevinst
utenlandslån

31.12.2017 Balanse

288 644 677

Sum

371 080 395

Differanse

75 586 259

36 727

0

4 167 658
1 809 430

371080396
1

NOTE nr. 6 Anleggsmidler

lnngaende balanse

421 146 409
75 586 259

421 146 409
0
75 586 259

0

0

-8 906 620

-8 906 620

er
Avgang i regnskapsåret*
Avskrivninger i regnskapsåret
Nedskrivninger

0

Reverserte nedskrivninger
0
Utgående balanse 31.12

0

0

0

487 826 048

0

0

487 826 048

Note 7 Investeringprosjekter

Prosjekt
Skjeftejordet li
Inn-Trøndelag Helse- og Beredskapshus
Annet

Vedtatt
Regnskapsutgiftsført tidligere Regnskapsramme
år
ført I år
32 555 390
65 000 000
40 840 314
33 750 000
2 227 282
6 500 000

0
Ingen avsluttede investeringer i 2017.
Ingen 2016-tall til overtønne

0

Sum
Årets
regnskapsbudsjett
ført
65 000 000 32 555 390
33 750 000 40 840 314
2 227 282
6 500 000

75 622 986 105 250 000

75 622 986

Gjenstar av
utgiftsramme
32 444 610
-7 090 314
4272718

29 627 014

Note 8 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:
Gjeldsbrevslån/banklån
Obligasjonslån
Sertifikatlån
Husbanklån
Konsernintern langsiktig gjeld
Sum bokført langsiktig gjeld
Herav selvfinansierende gjeld

31.12.2017
278 193 046
0
0
12 820 691

31.12.2016
128 681 395

291 013 737
0

267 247 671
395 929 066
0

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap

0
0
0

0
0
0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

0

0

Langs.gjeld
31.12.2017
kr 12 820 691

Gj.sn.
rente
3,70 %

kr 278 193 046

1,48 %

Neste års avdrag
0
0
0
0
0
0

Gj.snittlig
gjenstående
løpetid (år)
0
0
0
0
0

Langsiktig gjeld i særregnskap
XX
XX

'eld etter rentebetingelser
Langsiktig gjeld med fast rente :
Fastrente sikret ved bruk av rentebytteavtaler
Lancsiktic _gjeld med flytende rente :

-

Note 9 Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
KF'et beregner minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig
gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet.
Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte
anleggsmidler.

2017

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet
Bereqnet minimumsavdrag
Avvik

Langsiktig gjeld 142374054
Anleggsmidler 421 .146.409

X Årets avskr

4167658
3 028 251
1 139 407

8906620

2015

Note 10

Salg av finansielle anleggsmidler

(FKR §

Steinkjerbygg KF har ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2017.

s nr. a)

Note 11 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet
Balanseførte eiendeler er overført til virkelig verdi.
Avtalt overføring av eiendommer fra Steinkjer kommune i forbindelse med overføring av
enhet eiendom vil bli bokført i Steinkjerbygg KF og i Steinkjer kommune i 2018.
Overføring av tilhørende gjeld bokføres i 2018 i begge selskap.
Steinkjerbygg KF har med virkning fra 20. desember 2017 overtatt som låntaker av
tilhørende lån fra Steinkjer kommune pålydende kr 200 000 000,- og 191 300 000,-.

Note 12 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og
samarbeid jf. kommuneloven §§ 11 og 27 (FKR § s nr. 4)

Spesifikasjon fordringer:
Fordring mva-komp
Kundefordringer
Ref sykepenger
Ref feriepenger av sykepenger
Periodiserte utgifter
Mellomregnskap

7 178 073,89
1 878 963,37
8 060,00
7 874,00
232 329,00
12 735 269,41
3 429 969,15

Saldo utgjør termin 6, samt uavklart fordring tilhørende termin 2 2016.

Avdrag Husbanken betalt i 2017
Kreditsaldo skyldes periodisert remittering som skulle vært på gjeldskonto. Tilbakeført

Spesifikasjon kortsiktig gjeld:
Forskuddstrekk
Påleggstrekkq
AGA
Oppgjør skatteoppkrever
Utestående leverandører
Leverandørgjeld (Taraldsen)
Skyldig styrehonorar
Påløpt ikke ff renter
Påløpt strøm
Påløpte feriepenger
AGA av feriepenger

Termin
Termin
Termin
Skyldig

394 443,00
5 517,00
334 537,62
81 500,00
12 481 401,91
32 581,91
155 000,00
399 106,00
308 541,64
1 026 040,43
144 671,71
15 363 341,22

Spesifikasjon mellomværende :
Mellomværende Steinkjerhus AS
Mellomværende Steinkjerbygg AS

-250 791,91
-2 943 112,59

6
6
6
mva termin 6

r

Note 13 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
Udekket udisponert i investeringsregnskapet
Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:
Regnskapsår

DRIFT

Merforbruk

Mindreforbruk

Udekket

Udisponert

2016
2017

Regnskapsår

INVESTERING

2016
2017

36 727
36 727

NOTE nr. 14 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
Antall årsverk i foretaket i regnskapsåret var 17

p1t•ii~@tnbll½!@•i

KomRev Trøndela IKS

103 750

Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 15 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser
etter balansedagen
Usikre forpliktelser
Foretaket har ingen usikre forpliktelser.
Betingede eiendeler
Foretaket har ingen betingede eiendeler.
Hendelser etter balansedagen
Foretaket har ikke informasjon om hendelser etter balansedagen.

NOTE nr. 16 Regnskapsprinsipp
Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som
er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal
tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller
ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder
kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god
kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til
anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

TH
Revisjon Midt-Norge SA
v/ oppdragsansvarlig revisor
Lauritz Jessen lauritz. iessen@revisionmidtnorge.no

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE STEINKJERBYGG KF REGNSKAPSAVLEGGELSE
FOR 2017
I tilknytning til Steinkjerbygg KFs regnskapsavleggelse for 2017 bekrefter vi etter beste
skjønn og overbevisning følgende:
Ledelsens ansvar
•

Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en
hensiktsmessig intern kontroll som skal forhindre og avdekke misligheter og feil.

•

Vi mener de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med
budsjettvedtak.

•

Etter det vi kjenner til, inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente
økonomiske forpliktelser av betydning - både påløpte og betingede.

•

Vi kjenner ikke til at selskapet er involvert i eller må påregne og bli involvert som
part i rettstvister som medfører vesentlige forpliktelser for selskapet utover det
som fremgår av årsregnskapet eller årsberetningen.

•

Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og
har i note til regnskapet gitt opplysninger om selskapets garantiansvar.

•

Vi bekrefter at selskapet har eiendomsrett til alle eiendeler oppført i balansen.
Eiendelene var i selskapets besittelse pr. 31.12. Behov for nedskriving er vurdert.

•

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og
transaksjoner med disse.

•

Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal
regnskapsskikk medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.

•

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med kommuneloven og forskrift om
særbudsjett, særregnskap og årsberetning (for kommunale og fylkeskommunale
foretak) og god kommunal regnskapsskikk

•

Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.

•

Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge. Herunder dokumentasjon av balansen med kontrollspor
begge veier.

•

Vi bekrefter at anordningsprinsippet er fulgt både for inntekter, lønn og vesentlige
kjøp av varer og tjenester.

•

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at
regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

•

Vi har gitt revisor alle opplysninger om evPnt11PllP misligheter, eventuelle
påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som er kommunisert av
ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.

•

Vi bekrefter at alle ansatte som har fri telefon/elektronisk kommunikasjon blir
lønnsinnberettet for dette.

•

Skillet drift investering blir vurdert ihht KRS 4 ved budsjettering og bokføring.

•

Vi bekrefter at internfakturering for kjøp av varer og tjenester mellom
konsernselskap foregår til virkelig verdi.

•

Vi har oversikt over og har foretatt justering ihht justeringsforpliktelse mva og mvakomp der det er endrede forutsetninger. Ved nye anlegg der det er tvil om
berettigelse av krav om fradrag mva evt. mva komp, blir Skatt-Midt evt. revisor
forespurt på forhånd.

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (evt henvisning til kommentarer i særskilt
vedlegg):

Svein Olav Hansen
daglig leder

~~(I)~
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SolbJg
tan Aasland
regnskapsfører

