Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra Storkjøkken FK sitt
årsregnskap og årsberetning for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
15/20

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/143 - 17
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen for
Hitra storkjøkken FK for 2019.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg
Årsregnskap 2019 - Hitra storkjøkken FK
Årsberetning 2019 - Hitra storkjøkken FK
Revisjonsberetning 2019 - Hitra storkjøkken KF
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen for Hitra storkjøkken FK
Saksopplysninger
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til Hitra
Storkjøkken KF. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok
til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.
Styret ved styrelder i Hitra Storkjøkken KF er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere
om regnskap og årsmelding og for å svare på spørsmål fra utvalget.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Hitra storkjøkken for 2019 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 30.03.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2019.
Regnskapet for Hitra storkjøkken viser et positivt netto driftsresultat på 80 795 kroner og et
regnskapsmessig mindreforbruk på 330 795 kroner.
Viser til revisors beretning og vedlagte årsregnskap og årsberetning for ytterligere
informasjon.
Vurdering og konklusjon
Regnskap med noter, årsrapport og revisjonsberetning er presentert gjennom oversiktlige og
informative dokumenter. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring. Det har ikke
kommet frem forhold som må omtales særskilt i uttalelsen fra kontrollutvalget.
Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger, kan kontrollutvalget oversende
uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet.
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i
uttalelsen før den oversendes.

