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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Valsneset Utvikling KFs årsregnskap 
og årsberetning for 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.  
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse - Valsneset Utvikling KF 
Revisjonsberetning 2021 - Valsneset Utvikling KF 
Årsregnskap 2021 -Valsneset Utvikling KF 
Årsberetning 2021 - Valsneset Utvikling KF 
 
Saksopplysninger 
Valsneset Utvikling KF er et kommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket er 
en del av kommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt 
kommunedirektøren. Styret avlegger årsregnskap og årsberetning for foretaket, jf. 
kommuneloven § 9-8 fjerde ledd. 
 
Kommunestyret er ansvarlig for å forvalte foretaket sin økonomi, herunder vedta årsregnskap 
og årsberetning, jfr. Kommuneloven § 14-2. Årsregnskapet skal vise foretakets inntekter og 
bruk av midlene det har til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med foretakets 
årsberetning.  
 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomisk oversikt og noteopplysninger. Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme 
detaljnivå som i årsbudsjettet.  
 
Fristen for å levere årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 22.02. og 31.03, jf. 
kommuneloven §14-6 og 14-7. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 19.04. 
Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning innen 30.06. 
 
Foretakets årsregnskap  
Foretakets årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk, og avlagt innen fristen.  
 
Driftsregnskapet 
Selskapet har ingen aktiv drift i 2021, dette gjenspeiles også i driftsregnskapet: 

• Foretaket hadde kr 20.070 til fordeling netto drift i 2021.  
• Brutto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter og er kr -69.946. 
• Netto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag 

og er på kr -911. 
Investeringsregnskapet 

• Foretakets totale investeringer for 2021 var på kr 0, mot kr 9 mill. i 2020 

Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 



• Egenkapitalen er redusert med kr 50.787 fra 2020, og er på kr 7.386.317. 
• Disposisjonsfondet er redusert med kr 911 fra 2020 og er på kr 8.460. 

Noter til regnskapet 
Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 
forståelsen av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til postene i regnskapet som 
kommenteres. Sekretariatet har ingen kommentarer til disse.  
 
Foretakets årsberetning  
Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder alle lovpålagte opplysninger om 
regnskapet. 
 
Revisjonsberetning  
Foretakets årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. 
Revisjonsberetningen er datert den 19.04.2022, og er avgitt som ren beretning. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften sier at kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir innstilling om 
årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskapet er revidert 
på betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) revisjonsskikk 
samt kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. Uttalelsen skal også 
omfatte årsberetningen, om den omtaler forhold loven krever. 
 
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagt forslag. 
Kontrollutvalget har anledning til å gi flere kommentarer til årsregnskap og årsberetning. 
 
 


