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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for
Kommuneskoger Ogndalsbruket KF for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for
å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.
.
Vedlegg
KUs uttalelse kommuneskog Ogndalsbruket KF 2019
Regnskap 2019
Årsberetning 2019
Saksopplysninger
Styret i Kommuneskoger Ogndalsbruket KF er regnskapsansvarlig for det kommunale
foretaket.
Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og behandles etter gammel kommunelov og tilhørende
forskrifter.
Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar og årsberetning inne 31. mars. Pga Koronapandemien er fristen for revisor forlenget fra 15. april til 15.juni og kommunestyrets frist for å
fastsette regnskapet forlenget fra 30. juni til 15. september.
Et foretaks økonomiske situasjon kan ha innvirkning på eiers økonomiske resultat derfor må
foretakets årsregnskap behandles og godkjennes før Steinkjer kommunes årsregnskap
behandles og godkjennes.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/foretaksmøtet, og
kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende slik at de er kjent med uttalelsen før
formannskapet avgir innstilling om kommunens årsregnskap til kommunestyret.
Steinkjer Kommuneskoger Ogndalsbruket KF årsregnskap og årsberetning for 2019 er avlagt
av styret den 18. mars.
Årsregnskapet består av balanse, driftsregnskap, investeringsregnskap og noter.
Årsregnskap for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 622.630.
Det er netto positivt driftsresultat i 2019 på kr 222.630.
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr 453.752 kr. Det
udekkede i investeringsregnskapet må dekkes opp i inneværende år (2020). Det må treffe
vedtak om inndekning av det udekkede finansieringsbehovet.

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
andre forhold av vesentlig betydning.
Revisors beretning er foreløpig ikke avgitt, men vil bli ettersendt så snart den er mottatt.
Det foreligger ingen nummererte brev eller revisjonsnotat ifm årsoppgjøret 2019. Ev.
nummererte brev har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp etter nærmere angitte
bestemmelser. Et revisjonsnotat har ikke betydning for bedømmelsen av regnskapet, men
omtaler forhold som kan/bør korrigeres, og skal normalt besvares ut av administrasjonen.
.

Vurdering
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 revideres av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig revisor
tilfredsstiller kravene til revisor stilt i den gamle kommunelovens § 79 med tilhørende forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Revisors beretning er foreløpig ikke avgitt.
Eventuelle forhold omtalt i nummerert brev har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp.
Oppfølging av dette vil i så fall skje i et senere møte.
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet under forutsetning av at
det vil foreligge en ren revisjonsberetning og ingen nummererte brev.

