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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Selbu Næringsselskap KFs årsregnskap og 
foretakets årsberetning for 2021. Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.  
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse - Selbu Næringsselskap KF, årsregnskap og årsberetning 2021 
Årsregnskap og årsberetning 2021 - Selbu Næringsselskap KF 
Revisors beretning 2021 - Selbu Næringsselskap KF 
Skriftlig orientering om årsregnskap og årsberetning for Selbu Næringsselskap KF 
 
Saksopplysninger 
Selbu Næringsselskap KF er et kommunalt foretak som er organisert etter kommuneloven. 
Foretakets formål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i Selbu. 
Foretaket er en del av kommunen, men ledes av et eget styre som ikke er underlagt 
kommunedirektøren. Styret avlegger årsregnskap og årsberetning for foretaket, jf. 
kommuneloven § 9-8 fjerde ledd. 

Kommunestyret er ansvarlig for å forvalte foretakets økonomi, blant annet ved å vedta 
årsregnskap og årsberetning, jf. 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 består av balanse per 31.12.2021, resultatregnskap, oppstilling over 
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret og noter til 
årsregnskapet, inkludert et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Regnskapet føres 
etter regnskapsloven, men vil fra 2023 bli ført etter kommuneloven. 

Fristen for å levere årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 22.02. og 31.03, jf. 
kommuneloven §14-6 og 14-7. Frist for å avlegge revisjonsberetning var i år 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. Daglig leder har redegjort skriftlig for hovedpunktene 
i årsregnskapet (vedlagt). 

Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet viser at foretaket hadde et underskudd ved utgangen av 2021 på kr 
610.857.  Det skyldes i hovedsak utkjøp av en leieavtale, som det er redegjort for i 
årsberetningen og den skriftlige orienteringen fra daglig leder. Driftsresultat er 
driftsinntektene fratrukket driftsutgiftene og var på kr 456 578. 

Årsresultatet viser driftsinntekter fratrukket driftskostnader, finansinntekter og -kostnader og 
var på kr -610.867.  



Balanseregnskapet 
Egenkapitalen er redusert tilsvarende underskuddet i driftsregnskapet, kr 610 857.  

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  
Kommunale foretak skal utarbeide en årsberetning for den samlede virksomheten. 
Årsberetningen er avlagt innen fristen og gir de opplysningene om regnskapet som kreves i 
loven. 

Revisjonsberetning  
Foretakets årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Den er datert 
03.03.2022, og er uten merknader. 

Kontrollutvalgets uttalelse  
Kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften sier at kontrollutvalget skal gi en 
uttalelse om årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. Uttalelsen sendes i kopi til 
formannskapet før det gir sin innstilling om årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. 
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 

Vurdering 
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 og 
om den gir opplysningene som kreves i loven. 

Selbu Næringsselskap KFs årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge 
SA, og avgitt innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller kravene som er stilt i lov 
og forskrift. 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med det vedlagte 
forslaget. Kontrollutvalget har likevel anledning til å gi flere kommentarer til årsregnskapet og 
årsberetningen. 
 
 


