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Bakgrunn for saken
Jfr Forskrift om sarbudsjett, serregnskap og Arsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak $ 16, skal regnskap og arsberetning vedtas av kommunestyret selv,
sene$ 6 maneder etter regnskapsarets slutt. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til regnskapet.

Foretakets irsberetning skal utarbeides i trid med kommuneloven 0 48 nr. 5, og i tr6d med
god kommunal regnskapsskikk. Kommunelovens $ 48 nr 5 gir folgende krav til arsberetning:

I drsheretningen skal det gis opplysninger om.fbrhold som er viktige for d bedomme
kommunens eller.fylkeskommunens okonomiske stilling og resultatet av virlcsomheten,
som iklre.fremgir av itrsregnskapet, samt om andre.forhold av vesentlig betydningfor
kommun e n e I I e r fy I ke s ko m mune n.

Det skal ogsd redegjores.for tihak som er iverksat og tihak som planlegges iverll',att
.for d silne betryggende kontroll og en hoy etisk standartl i virksomheten.

Det skal redegjores.for den .faktiske tilstanden ndr det gjelder likestilling i
fylkeskommunen eller ktmmunen. Det skol ogsit redegiores for tiltak som er iverksal,



og tihak som planlegges iverksalt .for d .fremme likestilting og.for 6 hindre
forskjellsbehandling i strid med likeslillingslove n, saml .for A.fremme .formdlet i
dislw imineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighet sloven.

Saltdal Utvikling KF har folgende formil:

Foretakets virktomhel er it arbeide aktivt for a.fremme nerings_ og
samfunnsutviHing i Saltdal kommune og i trad med de mdlsettinger som
er nedfell i kommunens overordnede planer. Saldal Unikling skal vere
kommunens utovende organ i neringssaker. Saltdal lJtvikling skctl vere
.forste linje tjeneste overfor hedrifter og etablere.

Foretaket legger frem driftsregnskap for 2016 med et netto driftsresultat pi kr 32 75g og et
regnskapsmessig merforbruk med kr 32 758.2016 er det forste 6ret det legges frem
senegnskap for foretaket.

Arsberetningen gir opplysninger om at foretakets driftsinntekter er kr I 413 742. mens der var
budsjettert med kr I 33 5 000. Driftsutgifter urgl ar l<r | 447 928. Budsjett driftsutgifter
fremkommer ikke i regnskapel, hvilket ogsi er pipekt i revisors beretning.

I foretakets drsberetning er det redegjort kort om skonomi. I tillegg er det avsnitt vedrsrende
betryggende kontroll, etisk srandard og likestilling.

Revisors beretning:
Revisor har avlagt en revisjonsberetning med folgende konklusjon i sin uttalelse om
irsregnskapet:

Vi har revidert serregnskapet for Salttlal ()tvikling KF som viser et neuo (lriftsresultqt pd kr
32 758, og et regnskapsmessig merforbruk pd kr 32 75t. serregnskapet besrt)r av balanse per
3 I . desember 201 6, driflsregnskop og invesreringsregnsklp.for regnskopsarer avsluttet per
denne datoen og noter t Arsregnskapet, herunder et ssmmendrag av viktige
regnskopsprinsipper.

Etter var mening er det medfolgende serregnskapet avgitt i samsvar med lov og forslcrifler og
gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den.finansielle stillingen til Saltdal
Utvikling KF per 31. desember 2016, og av resuUatet ./br regnskapsdret som ble avsluuet per
rlenne datoen i samsvar med lov, forskrift og gtd kommunal regnskapsskikk.

I tillegg har revisor uttalt seg om budsjett, irsberetningen og registrering / dokumentasjon.

Nir det gfelder budsjett avgir revisor en <konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om budsjett>>.
Bakgrunnen for dette er at det kun er driftstilskudd fra kommunen, og ingen andre poster som
er lagt inn i budsjettet. Revisor kan av denne grunn ikke uttale seg om <de disposis.joner xtm
ligger til grunn.for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettyedtak, eller om
budsj e ll be I ope ne s lemme r med reguler I hudsj e t t t.

Revisor avgir i tillegg en konklusion med forbehold om reeistrerinq og dokumentasjon, idet
de med unntak av forhold nevnt i konklusjon om budsjett, mener ledelsen har sorget for



<ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjonD av foretakets
regnskapsoppl ysninger.

Vurderinger:
Saltdal Utvikling KF er et lite og oversiktlig foretak, med et minimum av ansaue.

Revisor har giennom sin beretning avgitt konklusjon uten forbehold vedrsrende
regnskapsresultat og foretakets finansielle stilling per slutten av regnskapsiret. Det er praksis
ved kontrollutvalgets beretning a vise til revisors beretning i sin uttalelse, men ogsi a trekke
frem eller utdype forhold ved revisjonsberetningen ved behov. Et aktuelt forhold 6 trekke
frem. kan vere revisors konklusjon om at de ikke kan uttale seg om budsjett. fordi budsjettets
poster (med unntak av tilskudd fra kommunen) ikke er lagt inn i regnskapssystemet.

Kontrollutvalgets sekretariat har ut over dette ikke funnet grunn til 6 kommentere forhold
vedrsrende regnskapet ut over det som fremgir av irsregnskapet. irsmeldingen og
revisjonsberetningen.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 15. juni 2017 behandlet saltdal utvikling KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med Arsregnskapet foreli foretakets irsberetning og revisjonsberetning fbr
2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 32 75g.

Kontrollutvalget viser til at revisor i sin beretning ikke har kunnet avgi uttalelse om budsjett.
Med unntak av tilskudd fra kommunen er det ikke lagt noen poster inn i regnskapssystemet.
med den folge at revisor ikke kan uttale seg om de disposisjoner som ligger til grunn for
regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, eller om budsjettbelopene i serregnskapene
stemmer med regulert budsjett.

Utover dette og det som for ovrig fremgAr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 13.
juni 2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal utvikling KF irsregnskap lor
2016.

Inndyr 13. juni 2017

Sekretrr for kont
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Kommunestyret i Saltdal kommune

Deres ref.: YA ret 2O90/TZH Daio: 13. juni 2017

UAVHENGIG REVISORS BERETNI NG

Uttalelse om revisjonen av sarregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert sarregnskapet for Saltdal utvikling KF som viser et negativt netto driftsresultat pe kr 32
758,- og et regnskapsmessig merforbruk pi lr 32 758,-. Serregnskapet bestir av balanse per 31.
desember 2016 og driftsregnskap for regnskapsiret avsluttet per denne datoen og noter til
serregnskapet.

Etter var mening er det medfolgende sarregnskapet avgilt isamsvar med lov oB forskrifter og gir en
dekkende fremstilling av den finansielle stillinBen til saltdal utvikling KF per 31. desember 2016, og av
resultatet for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med log forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Gru nnlog Jor konklusjonen

Vi har gjennomf6rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Vere oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Sevisors oppqaver og plikter ved revisjon av serregnskop"t. vi er uavhengige
av foretakel slik det kreves i lov og forskrift, og har opptr h vere oyrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter ver oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vlr konklusjon.

fvrig informosjon

Ledelsen er ansvarlig for Ovrig informasjon. 0vrig informasjon bestrr av informasjon i foretakets
irsberelning, men inkluderer ikke sarregnskapetog revisjonsberetningen.

Ver uttalelse om revisjonen av sarregnskapet dekker ikke 6vrig informasjon, og vi attesterer ikke den
Ovrige informasjonen.

Salten kommuno.eyision tKS www.sa [teo-l€v isjon, n o

Hovedkonlor Fauske
Postadresse: Poslboks140.820lFauske
Besoksadresse Torggala 10. 2.elg.
Ielefon: 75 61 03 80
Ijaks: 75 61 03 89

E poat: post@salton'rovision.no

Postboks 429, 8001 Bodo
Posthusgerden, Havneqala I
75 61 03 90
7561 03 98

O,g, nr.: 986 655 271 MVA

Avdelirg Bodo
Postad,esse:
Besoksadresse:
Telefon:

Dato

Salten ko:rl ",,ir"lg*if,

Jnr.

Arkiv nr.

Hr.rininel u oft
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lforbindelse med revisionen av sarregnskapet er det var oppgave 5 lese 6vrig informasion med det
form,l e vurdere hvorvidt det foreli8ger vesentlig inkonsistens mellom Ovrig informasjon og
sarregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisionen, eller hvorvidt den tilsynelat€nde
inneholder vesentliS fe ilinformasjo n. Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi p6lagt i rapportere det. vi har ingenting I rapportere i sa
henseende-

Styret og doglig leders onsvor for sarregnskopet

Styret og daglig leder er ansvarlig for 6 utarbeide sarregnskapet isamsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsA ansvarlig for slik intern kontroll han finner nodvendig for 6
kunne utarbeide et sarregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppqover og plikter ved revisjonen ov serregnskopet
Vert mel med revisjonen er a oppnl betryggende sikkerhet for at sarregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f6lge av m,sligheter eller utilsiktede feil, og a avgi en
revisjonsberetning som inneholder vir konklusion. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av sikkerh€t,
men in8€n garanti for at en revision utfort i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder lsA-ene, alltid vil avdelke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppst5 som fOlge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformas.ion blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a pevirke okonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert p, sarregnslapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
lsA-ene, utover vi profesjonelt skjonn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

. identifiserer og ans16r vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i sarregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomforer revisjonshandlinger for I hindtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er lilstrekkeliB og hensiktsmessig som grunnlag for
vdr konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som folge av misligheter ikke blir
avdekket, er h6yere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden mislitheter kan
innebare samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelset uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forsteelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for I
utforme revis.ionshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for I gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

o evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige oBom
regnskapsestimatene og tilh0rende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

o evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet isarregnskapet, inkludert
tillegtsopplysningene, og hvorvidt serregnskapet tir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene pd en mSte som gir en dekkende fremstilling.

vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det ptanlagte omfanget av revisjonen
og til hvilken tid revisionsarbeidet skal utfores. Vi utveksler ogse informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i lgpet av revisjonen, herunder om eventuelle svalheter av betydning i den interne
kontrollen,
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Uttalelse om Ovrige lovmessige krav

Konklusjon om qt vi ikke kon uttole oss om budsjett
0konomisk oversikt - drift viser budsjett kun for tilskudd fra kommunen. Buds.iett for Ovrige poster er ikke
lagt inn iregnskapssystemet. Dette medforer at vi ikke kan uttale oss om de disposisjoner som ligger til
grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, elle r om budsjettbel6pene i

sarregnskapet stemmer med regulert budsiett.

Konkl usjon om drsberetni n ge n

Basert pe vlr revisjon av sarregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

arsberetningen om sarregnskapet er konsistente med serregnskapet og er isamsvar med lov og
forskrifter,

Konklusjon med forbehold om registre ng og dokumentdsjon
Basert p5 vdr revisjon av serregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasionsoppdrag (ISAE) 3000
(Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjonrr, mener, med unntak av forholdet omtalt i avsnittet "Grunnlag for konklusjon om at vi ikke
kan uttale oss om budsjett" ovenfor, vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til e sOrge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger isamsvar med lov og
god bokforinBsskikk i Norge.

Andre forhold

Denne beretning erstatter tidliBere avgitt beretning, datert 18. ap.il zol7, som ble avgitt ved utlopet av
forskriftens frist for, avlegge revisjonsberetning. Fullstendig sarregnskap var pA dette tidspunkt ikke
avgitt av daBlig leder, og rrsberetning var ikke utarbeidet.

d,
i-,. AV -, 4*"',iifi--

I
Pdr Asbjorn Andersen
oppdragsansvarlig revisor

KOPI: Kontrollutvolget i Soltdol kommune
Rddmonnen i Soltdol kommune
Styret iSoltdol Utvikling KF
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Arsberetning 2A16 - Saltdal Uwikling KF

Saltdal UMkling KF er et kommunalr foretak som ble stiftet 24.09.14. Selskapets adresse er lernbanegata
13/15, 8250 Rognan

Foretaket virksomhet er i arbeide aktivt for e fremme narings- og samfunnsuwikling i Saltdal kommune
og i trld med de mllsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer.
Saltdal UtviklinB KF skal vere kommunens utovende organ i naringssaker. Saltdal Uwikling KF skal vere
frrstelinietieneste overfor bedrifter og etablerere

Foretakets styre bestAr av 5 medlemmer efter generalforsamlingens narmere bestemmelser.
Styret velges av generalforsamlingen (kommunestyre) men en funksjonstid pA 2 ir, Ved valg forste Sang
velges 2 styremedlemmer for 1 lr og 3 styremedlemmer for 2 Ar.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder ved separate valg

Dagens styre bestAr av:
?ruls Paulsen, Ieder - valgt for 1&r
Trine Kristensen, nestleder - valgt for 1 Ar
Monica Sundsfiord - valgt for 2 Ar
Karl-Peter fohansen - valgt for 2lr
Steinar Maarnes - valgt for 2 6r

RSdmann Ronny Selieseth og virksomhetsleder lvar Skogset har deltatt som observator pa slyremotene.

Det er avholdt 4 styremrter i 2016. Deterogsl giennomfort flere ulike arbeidsmster mellom dagligleder
og styreleder.

Ordinar generalforsarnling avholdes hvert ir innen utgangen av iuni mAned,

Drift
I 2016 ble det ansatt en pros.lektleder12.09.2016, slik at det nl er 2 heltidsansatte i foretakeL
Saltdal Utvikling KF har arbeidet aktivt sammen med Saltdal kommune i flere uMklingssaker i

kommunen.

Saltdal UMkling KF har hatt ansvar for folgende:
- I august 2015 var Saltdal kommune vertskapskommune for det internasionale sykkelrinet Arctic

Race ofNorway. Saltdal UMkling KF hadde prosiektansvaret for dette. Dette var en svart stor
iobb og tok mye av ressursene for den ansatte i Saltdal Utvikling KF.

saltdal UMklinB KF I Besrkadresse 2.eqg. Rognan Elsenter I Mobil r47 47 70 37 os I E-post-cssl@Illklru lBww.sukf.no
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Saltdal kommune er med i Byregionsprosjektet, et tre-ering utviklingsprosiekt hvor alle
kommunene i Salten deltar. Her har man fokusert pl 3 satsningsomrlder: Havbruk, Mineraler og
Naturbasert Reiseliv. Det er til nl utarbeidet en strategisk Havbruksplan for hele Salten. I 2016
har man ogsl piberynt iobbes med naturbasert reiseliv, som skal munne ut i en felles
reiselivsplan for Salten.
Parallelt med dette onsket Salten Regionrld i se pl muligheten for etablering av et t'elles

Destinasionsselskap for Salten, Dette har Visit Bodo hatt hovedansvaret for, med
naringsnetwerket i Salten som samarbeidspartner.
Man har startet dialogen med reiselivsbedriftene i Saltdal for 5 starte et Bedriftsnetwerk for
Reiseliv [/nnovo sjon Norge).
I april 2016 var Bodo vertskapskommune for NTW fNorwegian Travel Workshop) med 400
besokende fra hele verden. I den forbindelse tok imot Saltdal imot 15 reiselivsoperatorer som ble
vist rundt og knyttet kontakter med reiselivsbedrifter i hele Saltdal.
Saltdal kommune er en Nasjonalpark kommune og er medlem i Norges Nasionalparkkommuner-
og Nasjonalparklandsbyer. Saltdal Uwikling KF har deltatt iarbeidet med utarbeidelse av en

strategisk handlingsplan for alle medlemmene i denne foreningen.
Saltdal kommune gnsker I utrede muligheten for etablering av et kompetansesenter pA

Vensmoen. Dette er en prosess som bcrynte i 2016 og som det fobbes med i 2017.
Saltdal Utvikling KF var aktiv i arbeidet med etableringen av et bakeri pi Rognan, etter at Saltdal
Bakeri onsket { legge ned sin aktivitet i sentrum. Dette medforte at Bod, Bakeri, Cobakern, avd
Rognan etablerte seg pA Rognan i ianuar 2016.
Saltdal Kommune har deltatt i Barens Road siden 1997 og man harjobbet konkret med I fl
synliggjort hvilke muligheter man har for utvikling giennom 4 land. Det skal avholdes en felles

konferanse forde fire landene i 2017.
I 11 ir har Saltdal kommune sammen med de I andre Salten kommunene deltatt med et svart
godt etablererkurs for grtindere: (Start Opp Saltenr. Saltdal UMkling I(F har sittet i
arbeidsgruppen for dette, samt deltatt pA alle samlinger. Dette er et svart populart kurs og

Saltdal hadde 7 deltager med pi dette kurset. Kurset srekker seg fra september 2016 - april
2077.
Uwikling av prosjekt Slipen Scene har lenge vart gnsket I fA formalisert Saltdai kommune er
ansvarlig for dette prosiektet, men Saltdal Utvikling KF har bidratt
Glennom det nasjonale uMklingsprogrammet (Naturarven som verdiskaper, hadde Saltdal
kommune et sykkelprosiektet som ble startet i 2010. Dette er ennA ikke helt ferdig og det arbeides
med tilretteleggingen for dette i gvre Saltdal. Saltdal Utvikling KF deltar sammen med Saltdal

kommune pA dette. Samtidig har dette prosjektet blitt viderefort giennom Salten Friluftsrld og

alle Salten kommunene har na vedtatt si deltagelse i (Sykkel i Salten>.
Saltdal Utvikling har hatt god dialog med Saltdal Naringsforening og Saltdal Handelstand for
synliggirring og tilrettelegging for bedrifter i Saltdal.
NSB og Polartours onsket I uMkle <Arctic Rail> i Saltdal, et tilbud for passasierer som ankommer
Bods med cruiseblter. Det har i 2016 vert kiort testturer og iobbet med utviklingen av innholdet
for turen i Saltdal.
Salten Naringsnetwerk jobber aktivt sammen og har 4-6 mOter giennom lrel Her ser man pl
storre og mindre muligheter for samhandling og prosiekter man kan ha sammen for A styrke
regionen.
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Arsberetningen skal redegiere for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlesses iverksatt for A

sikre betrvgSende kontroll og en hoy ctisk standard.

Saltdal Utvikling KF har per 31.12.16 to ansatte i 100o/o stillinger, de ansatte er to kvinner. Selskapet er
positive til likestilling. Daglig leder er ansvarlig for personalforvaltning med ansvar for
ansettelser/oppsigelser, lonnsforhandlinger ol. Styreleder er tatt med i diskusjon rundt ansettelse.
Den/De ansatte i Saltdal Uwikling KF er viktige ressurser for foretaket og det er av storst betydning at
den/De blir ivaretatt. Det har ikke vart registrert noe sykefravar hos den/De ansatte. Saltdal UMkling
KF har eget HMS system. Saltdal Uwikling KF bruker Saltdal kommune, 0konomiavdelingen som
regnskapsforer, og folger de systemer som Saltdal kommune bruker.

Stvringsdokumenter
Det er utarbeidet en strategiplan med handlingsplan for foretaket og dette er vedtatt i styret.
Handlingsplanen viser konkrete tiltak pA folgende satsningsomrAder:

rl Bedrifter-og naringsaktorer i SaltdaI kornmune
{ lndustri og handverk
.l Handel og sentrumsutvikling

"L Havbruk
* Naturressurs er(Mineral, vann, vind, sjoplunter)
.t Landbruk og annen primernaering
{ Reiseliv, opplevelser og turisme
{ Kompetanse og samhandling
.l Prosiektarbeid

Okonomi:
Saltdal kommune fbrer regnskapet for Saltdal Utvikling KF.
For 2016 har Saltdal UMkling KF et merforbruk pi kr 32 758. Lonn og sosiale ytelser i selskapet var kr
8lO 374,- Styrehonorarer ble utbetalt for 2014 og 2015 pA kr 88 000,- ble utbetalt i 2016.

Arbeidsmilje o8 ytre miljs
Styret anser samarbeidet, arbeidsmilioet og trivsel i selskapet som godt og administrasjon har gode
arbeidsforhold i sine kontorlokaler. Det er ikke registrert personskader av noen arL
Det arbeides for at alle ansatte skal ha like muligheter til personlig og faglig uWikling og for at alle skal
stilles likt, uansett kjonn, aldel etnisk opprinnelse og funksjonsevne.

Saltdal Uwikling KF sin virksomhet medfsrer ikke utslipp til vann, luft eller annen forurensning som er til
skade for det yrre miljo ut over vanlig kontordrift.

niskriminerins
I Saltdal Utvikling KF sin virksomhet giores det ikke forskiell pe ansatte, eller ved ansettelser, pA grunn av
nasional opprinnelse, religion eller livssyn.
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Likestilling
Det er ikke meldt hendelser som tilsier at det har forekommet fors$ellsbehandling pA grunn av kirnn i

Saltdal UWikling KF sin virksomhet, Ved utgangen av 2015 bestir styret av 5 styremedlemmer hvorav 2

kvinner og 3 menn. Administrasjon bestlr av to kvinner.

fruls Paulsen 'ltilre Kristensen

fuw
Steinar Maarnes Monica SundsfioId

Sitlu 4 at, 4



Arsregnskap for Saltdal Utvikling KF - 2O1G

Konto (onto (T)

30100 Fast l6nn
30800 Styrehonorar
30900 pensjon andre
30905 Forsikrin& andre
30990 Avgift andre
31000 (ontormateriell

31150 Mat, bevenning
31200 Annet forbruksmateriell
31205 tkle oppg.pl utgiftsdeknin6
31300 Telefon, bank, porto
312100 Annonse reklame informasjon
31500 Kursavgift mv
31500 Skyss og kost (andrel
31703 Reiseutgifter
31900 Husteie
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser ol
32000 lnventar og utstyr
3270O konsulentbistand
34290 Merverdiavg som gir rett til mvakompensas
37290 Kompensasjon for merverdiavgift
37701 Refusjon f.a andre
38800 Overftrting fra kommunen
39000 Renteinntekter
39800 Regnskapsmessig underskudd

51032000 Driftskonto bank
51320000 Kundefordringer aksjeselskaper
51355000 Fordringer kommuner
53208040 Periodiseringskonto
53220000 Leverandorgield
53265012 Mot Sattdal kommune
55900016 Merforbruk 2016
592008@ GrunnlaB mva komp
59999800 Motpost grunnlag mva-komp

Regnskap 2015

790 454,43

88 000,00

68 s23,47

1203,50
4$ L4L,98

43 213,60

72 497,99

5 703,60

7 474,@

20 446,28

28 594,m
47 437,10

29 919,70

26 273,21.

70 s50,@

8 495,60

51992,20
47 825,00

53 254,06
-53 254,06
-25 487,50

-1 33s 000,00
-1 428,m

-32 75E,26

o,@

120 643,96

5 7s3,00

5 386,00
-435,30

-15 988,s6
-148 117,36

32 758,26

213 064,6s
-213 064,65

0,00



Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
OverfOringer med krav til motytelser

-1 r?: gqg -r.rr *o
-1 4'.t3 ?42 -, 335 o0o

-25 488
-53 254

Lonnsuttifter
Sosiale utgifter
K.iOp av varer og t.ienester som innglr i kommunal t
KiOp av tienester som erstatter lommunal tjenestep
Overforinter
Avskrivninger

878 454

115 869

400 350

53 254

Brutto driftsrerult t
34 .t 86 -1 335 000

Finanainntckter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdras o, len

-1 428

Sum ekstsrne finaniinnteiG
-1 428

Finrn3utgmer
Renteutgifter, provisjon og andre fi nansutgifter
Avdragsutgifter

Utlin

Rasuttat etsteme n -"--'-,-"-' -l a28 n

Motpost avskrivninser

-

.!Er.u urrrEfa!utEar
32 758 _1 335 000

AVSETNINGER

Bruk av aycetninger

. DRIFT



Bruk av disposisjoosfond

Bruk av tidligere Ars regnskapsmessige mindre forb

Av.otnlngsr
Overfort til investeringsregnskap€t
Dekning av tidligere 6rs regnskapsmessige merforbr
Avsetn inger disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond

R"gn"k"p"re""ig
32 758 ..r 1?r non



Regnskap 2016 Rssn8kap 2015

{A} Anleggsmdlor

Faste eiendommer og anlegg
Utslyr, maskiner oB transportmldler
UtI'N
Aksjer og andeler

(8) Omlrpsmldler

(ort3iktige fordringer
Premieawik
Aksjer og tndeler
5enifikater
Ob,igasjoner

bankinnskudd

11139

120 644

131 783

{CI EGENKAPITAL

Disposisjonsfond

Eundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udekket i investeringsregnskapet
Endring regnskapsprinsipp

SUM EGEIIXAPITAL

32 758

{D} GJELD

Langsiktig gjetd
Pensjonslorpliktelse
lhendehaverobiigasjonslen

sertifik t'6n
Andre 16n

-

Pensjonsmidler
%
Sum anleggsmidlsr

-



Kotlsiktig gjeld
Kassekredittlrn
Annen kortsiktig Sjeld
Premieawik

,164 541

sun cJELp (O)

BALANSENS NETTOSUM

Ubrukte lenemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

213 065
-213 065

SUM MEMORIAKONTI

Truls Paulsen
Trine Kristensen
Steinar Maarnes
Monica Sundsfiord
Karl-Peter lohansen

. /,
tz*;.,._ llrur-

GJELD {C +



;rqi& Serm*
V Urvlxuna Kr

12. JUNt 2017

Noter til irsregnskap for Saltdal Utvikling

Note I - Regnskapsprinsippcr

Regnskapet er fort etter regnskapsprinsipper som angitt i Forskriti av lS.desember 2000 om arsregnskapog drsberetning for kommuner og iyrr."rtorr.un"i. ig-;";'& kommunar regnskapsskikk.

Notc 2 - lnntektcr

selskapet h{r molt"ff kommunalt tilskudd p6 kr r .335.000 fra sartdal kommune

Salldal Utvikling har innrekrsfsn momskompensasjon pA kr 53.254.

Notc 3 - Aru.tte

Selskapet har 2 ansatte pr 3 I .12.2016. den andre personcn i firmaer ble ansatte medio september 2016.

Note 4 - Pensjonsrvta ter

Selskapet har innskuddsbasen oensjonsordning i KLp for sine ansa$e. pensjonsordningen oppfyr.rerkravene etrcr lov om obligarorirt qir.rr"p.n.1?;. 
--' " ."'*'

Note 5 - l'ordringer

selskapet har en korrsiktig fordring pd kr I1.139 pr.j 1.12.3016. Av detre giekler l.r 5.i86 tbrdrin,u morSaltdal kornmturc og kr 5.753 lbrtrring mot Brx.ro kommune og Nrrrges Nasr.rralpark kommuner ogNorgcs nasjonalparklandsbyer

saltdal UMkting KF I Besrksadr€sse 2.et&. Rognan f bente, I Mobl _{? t? ?0 3? 0; i E,pr",;;@rrH,ir l **u,;uM;
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Note 6 - Kortsikrig gield

Selskapet har kortsiktig Sield pd kr 164 -541. Av detre er kr 15.989 leverandorgielil. og giell mor SaltdalIommune pS kr 148.117.

Nole 7 - Kommentar lrs resultrt

Saltdal Utvikling har er mc.rforbruk pn kr 32 758.
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