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Saksopplysninger
Oppdal kulturhus KF er organisert som et kommunalt foretak. Dette innebærer at virksomheten
avlegger eget regnskap og egen årsmelding i henhold til kommuneloven §§14-6 og 14-7.
Vedlagt følger styret i foretaket sin avleggelse og behandling av årsregnskap og årsmelding for 2021,
revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse.
Styret behandlet Årsregnskap 2021 i sak11/22 og fattet følgende vedtak:
1) Styret i Oppdal kulturhus KF godkjenner årsregnskapet for 2021 som det er framlagt.
2) Det samlede udekkete beløp i investeringsregnskapet på kr 336.458, dekkes ved midler i foretakets
disposisjonsfond. Budsjettet for 2022 korrigeres tilsvarende.
Styret behandlet Årsmelding 2021 i sak 12/22 og fattet følgende vedtak:
1) Årsmeldingen for 2021 vedtas som fremlagt.
2) Revidert årsmelding behandles av Kontrollutvalget, før årsregnskap og årsmelding for 2021
oversendes Kommunestyret for godkjenning.
Revisjonsberetningen konkluderer slik:
«Vi har revidert Oppdal kulturhus KFs årsregnskapet for som viser et driftsresultat på kr. 1.616.951.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering,
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
 Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
 Gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til
foretaket per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge»

Revisjonsberetningen sier følgende om årsberetningen:
«Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
 Inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
 At opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.»
Revisjonsberetningen sier følgende om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik:
«Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.»
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021 og anbefaler at disse
blir godkjent slik de foreligger.

Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt.
Vurdering
Oppdal kulturhus KF sitt driftsregnskap for 2021 viser et netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr.
1.616.951. Beløpet er disponert slik:
Netto avsetning til bundne fond
Avsetning til disposisjonsfond
Dekning av merforbruk 2020
Sum

kr.
77.574
kr. 431.885
kr. 1.107.492
kr. 1.616.951

Kommunestyret vedtok ved behandling av foretakets regnskap for 2020 i K-sak 21/58 å bevilge kr.
617.000 til foretaket i 2021 til delvis dekning av foretakets merforbruk i 2020. Resten av merforbruket,
kr. 491.000, var forutsatt dekket ved bruk av corona-tilskudd fra Kulturrådet som det ble søkt om for
2020 men som først ble endelig innvilget i 2021.
Foretaket har i 2021 ryddet i utgåtte gavekort, noe som resulterte i en inntektsføring på kr. 733.000 i
regnskapet for 2021, jfr. Note 5 i regnskapet.
Oppdal kulturhus KF sitt investeringsregnskap har pr. 31.12.21 et akkumulert udekket beløp
(merforbruk) på kr. 336.458. Styret har vedtatt å dekke det akkumulerte beløpet ved bruk av
avsetningen til disposisjonsfond. Reelt disposisjonsfond 31.12.21 er da kr. 95.427 (kr. 431.885 – kr.
336.458).
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF som framlagt.

