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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringsselskap KF sitt årsregnskap 
for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i 
regnskapssaken. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap 2019 – Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
Revisors beretning 2019 - Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
Årsregnskap 2019 - Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
Årsberetning 2019 -  Midtre Gauldal næringsselskap KF 
 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget skal 
i henhold til kommuneloven avgi en uttalelse om årsregnskapet for kommunale foretak før 
regnskapet vedtas av kommunestyret.  
 
Regnskap og årsberetning for 2019 er avlagt av foretakets styre 05.03.2020. 
Regnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF viser et regnskapsmessig overskudd på 
kroner 884.426. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal Næringsselskap 
KF for 2019 i samsvar med regnskapsloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god 
revisjonsskikk i Norge og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 21.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avlagt i 
samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling pr. 31.12.2019.  
 
Aina Reppe, daglig leder i Midtre Gauldal Næringsselskap KF, er invitert til møtet i 
kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsberetning, samt å svare på spørsmål fra 
utvalget. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse er basert på selskapets regnskap for 2019, revisjonsberetningen 
og eventuelle andre forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap.  
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at 
formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende 
årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2019. 
 
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den 
oppfatning at årsregnskapet og årsberetningen for Midtre Gauldal Næringsselskap KF gir et 
forsvarlig uttrykk for selskapets sin virksomhet i 2019 og selskapets finansielle stilling pr. 
31.12.2019.  
 



Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 
Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2019 som det fremgår av vedlegget «Kontrollutvalgets 
uttalelse om regnskap 2019 – Midtre Gauldal Næringsselskap KF». 
 
 


