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Forslag til vedtak
1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for
Trønderhallen Levanger KF for 2019
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre – med kopi til formannskapet –
for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Trønderhallen
Levanger KF for 2019.

Vedlegg
Vedlegg - Kontrollutvalgets uttalelse - Trønderhallen KF 2019
Revisjonsberetning 2019 Trønderhallen Levanger KF
Vedtatt årsregnskap THLKF 2019
Vedtatt årsberetning Levanger Arena/Trønderhallen 2019
Saksopplysninger
Iht. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak heter det i § 16 regnskapsfrister og behandling av særregnskap og
årsberetning:
"Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av
regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av
regnskapsmessig merforbruk, eventuelt negativt årsresultat.
Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter
regnskapsåret.
Styret utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller
fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen
31. Mars året etter regnskapsåret. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget,
skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til særregnskapet.
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med
at særregnskapet skal behandles.
Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i særregnskapet og bevilgning til formålet i
regulert særbudsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom
inntekter i særregnskapet og regulert særbudsjett.
Styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det
har oppstått vesentlige avvik fra regulert særbudsjett"
Da et foretaks økonomiske situasjon kan ha innvirkning på kommunens økonomiske resultat
må årsregnskapet for det kommunale foretak behandles før kommunens årsregnskap.
Kontrollutvalgets skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, slik at formannskapet kan ta hensyn til uttalelsen.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de kommunale regnskapsprinsipper, jf. Note 0.
Særregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger.
Årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF for 2019 er gjort opp i balanse.
Årsrapporten redegjør bl.a. For organisasjon og arbeidsmiljø, forhold til det ytre miljø,
likestilling, nærmere om årsregnskapet og foretakets utsikter. Se foretakets årsrapport for
nærmere informasjon.

Revisors arbeid
Trønderhallen Levanger KF årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Revisor tilfredsstiller de lovpålagte krav til revisor.
Revisor har avgitt sin revisjonsberetning den 09.04.20. Revisjonsberetningen er avgitt uten
forbehold eller merknader, se vedlegg.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet.
Utkast til uttalelse er vedlagt.

