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Forslag til vedtak      

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for årsregnskap 2019 for Selbu 
Næringsselskap KF 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,  
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

  3.  Kontrollutvalget tar årsberetning Selbu Næringsselskap KF 2019 til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Revisors beretning 2019 
Selbu Næringsselskap KF Signert årsregnskap og årsberetning 2019 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de 
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med foretakets 
årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er 
oppnådd. Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en 
uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir 
innstilling til kommunestyret. 
 
Årsregnskapet for 2019 
Driftsregnskapet 2019er gjort opp med et underskudd på kr. 43 915. For 2018 viste 
regnskapet et overskudd på kr 567.021. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført 
årsrevisjonen for Selbu Næringsselskap for 2018 i samsvar med kommuneloven, tilhørende 
forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. 
Revisjonsberetning er avgitt 25.03.20. 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.  
 
Vurdering 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at 
årsregnskapet og årsberetningen for Selbu Næringsselskap gir et forsvarlig uttrykk for 
virksomheten i 2019 og selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2019. Kontrollutvalget 
anbefales å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Selbu Næringsselskap for 2019 som det 
fremgår av vedlegget. 
 
 
 
 


