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ÅRSREGNSKAP 2018 OG STYRETS ÅRSBERETNING 2018 

- Se vedlegg 1 for styrets årsberetning 2018 

- Se vedlegg 2 for årsregnskap 2018 

- Se vedlegg 3 for uttalelse til revisor 

 

Forslag til årsmelding 2018 er fortsatt ikke helt klar og behandles først i styremøtet 4. april 

2019. 

 

Redegjørelse og resultatdisponering 

Resultatregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 232 769,-.  

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en avgiftsfinansiert tjeneste basert på selvkostprin-

sippet. Mindreforbruket innenfor området er kr 65 203,-. Balanseregnskap viser en aktiva- 

og passiva sum på 271 116 428. 

Med bakgrunn i at feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en avgiftsfinansiert tjeneste 

anbefales det at årets mindreforbruk på kr 65 203,- avsettes til bundet disposisjonsfond til 

budsjettering innenfor feiertjenesten. Det anbefales at selskapets merforbruk på kr 

232 769,- og avsetning til feiertjenesten på kr 65 203,-, med total sum på kr 297 973,- dekkes 

av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk. 

Selskapet har positiv kontantstrøm i driften. Arbeidskapitalen er totalt økt med kr 88.703,-. 

Selskapets arbeidskapital er kr 20 031 660,-, herav premieavvik kr 13 654 165,- og ubrukte 

lånemidler kr 4 743 584,-, som gir en rest arbeidskapital på kr 1 633 911,-. Selskapets 

likviditetsgrad er i utgangen av 2018 beregnet til 2,20 og kan vurderes som meget bra. 

Internkontroll 

Kontrollen påser at regnskap og drift er i overensstemmelse med budsjett og vedtak. 

Selskapet har ikke uavklarte forhold som skaper usikkerhet om selskapets drift og evne til å 

løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av eierne. Derimot vurderer selskapet at det er et 

potensial for ytterligere forbedring av området innen økonomisk kontroll ved drift og 

anskaffelser. Slikt ansvar er i dag i all hovedsak fordelt på øverste ledelse og avdelings-

ledelse. Selskapet har i 2018 hatt utfordringer innen merforbrukt arbeidstid og kjøp av varer 
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og tjenester. Selskapet bør vurdere å etablere egen stilling som økonomikontroller med 

arbeidsoppgaver innen selskapets budsjettering, regnskapsoppfølging, anskaffelser og 

prognostiseringer. Dette vil være en betydelig forbedring innen internkontroll og støtte til 

linjeledelsen. 

Forslag til styrevedtak 

1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2018. 
2. Resultatregnskap med merforbruk på 232 769,- og et balanseregnskap med en 

aktiva- og passiva sum på 271 116 428,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 
2018. 

3. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 65 203,- 
avsettes til bundet disposisjonsfond. 

4. Årets merforbuk på 232 769,- og avsetning til feiertjenesten på 65 203,-, totalt 
297 973,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond.  

 

Saken fremlegges uten revisors beretning. 
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