






























$ S, tten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
l3.r r.20t9 t9l135 4t4 5.3

sAK27/19

Motedato:
2l .l I .2019

- overtoringer av kapitatfra kommunen ti! Gildeskil lnvest
AS

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
l. Gildeskil kommune, okonomisjer. r l juli 2019: Epost: aksjekapitar GI og emisjon,

vedlagt
A. Kommunestyresak 201 5: Budsjettendring - innbetaling av selskapskapital

til GildeskAl Invest AS
B. Kommunestyresak 2016: Utvidelse av aksjekapital Gildeskar Invest AS
C. Kommunestyresak 201 6: Utvidelse av aksjekapital GildeskAl Invest AS
D. Kommunestyresak 2017: Budsjett 201 g. handlingsdel og okonomiplan

2018_2021
E. Gildeskil kommune. 12.7 .2016: Anvisningsbilag med anvisning til

utbetaling kr I 750 000 fia Gildeskil kommune til SNU.
2. Sjofossen Neringsutvikling AS, 23.8.2019: Epost: Gildeskil Invest AS _

oversendelse av anmodet dokumentasjon
A. Gildesk6l Invest AS: Arsrapport for2Ol7, Revisjonsberetning.

Bakgrunn for saken:
Gildeskal Invest AS er et selskap opprettet 2015 med Gildeskfll kommune som eneste eier.
Selskapet er opprettet med det form6l

A.foreta kommersielt motiverte investeringer og/eller bidra med
ansvarlig lan i en tidlig.fase i bedrifter i Gildeskal, basert pa
mu I i ghe t e r fo r av kos t n i n g



Selskapet har ikke daglig leder, men daglig leder i Sjofossen Nreringsutvikling AS (SNU) er
kontaktperson i Gildesk6l Invest AS.

Kontrollutvalget har sommeren 2019 fatt henvendelser fra Gunnar Skjellvik og Bjom
Pedersen som har tatt opp sporsmAlet om vedtatte overforinger fra kommunen til GildeskAl
lnvest AS. De nevnte personene tok opp at kommunestyret i perioden 2015-2019 har bevilget
kr 15 mill i aksjekapital til selskapet, men at kr 3 mill av dette ikke er registrert inn som
aksjekapital i selskapet.

I vedlagte epost lra kommunens okonomisjef er det giort rede for folgende vedtak hvor
kommunestyret har vedtatt overforinger til Gildeskil Invest AS. For oversiktens skyld tas
hovedpunktene med her:

I sak47116 Unidelse av oksjekapital i Gildeskal lnvest AS, vedtok kommunestyret at
aksjekapitalen i selskapet skal okes fra <5 mnok med 2 mnok til 7 mnokt. Som det
fremkommer av epost fra okonomisjefl, ble pengene ikke overfort til Gitdeskil Invest AS, men
ble i stedet overfort fra GildeskAl kommune til Sjofossen Neringsutvikling AS (SNU).

Sist nevnte selskap ble stiftet i 2005 og er per l4.l 0.201 9 regisrrert med folgende
vedtektsfestede formil :

.l vcere et utviHings- og invesleringsselskap som skal ta initiativ til, r[itlgi og bidra
med kapital til etablering av nye, robuste arbeidsplasser i nye og eksisterende
neringsvirksomheter i Gildeskil kommune.

Pi tidspunktet for overforingen av de nevnte kr 2 mill var Gildeskal kommune eier av 4g.35
9/o av aksjene i SNU. Beiam kommune satt med en tilsvarende eierandel i selskapet.

Vedlegg I E viser for det fsrste en anvisning til utbetaling fra Gildeskal kommune til SNU
med kr I 750 000. Demest er det lagt ved kopi av en epost 6.7.2016 fra daverende daglig
leder av sNU til kommunens radmann, hvor forstnevnte skriver at selskapet dagen for fikk
overfort kr 250 000 fra kommunen.

I sak 28/l 7. 27 . juni 2017. Utvi(lel-te uv okjekupiral i Gitdeskil Invesl ,4S. vedtok
kommunestyret i bevilge kr I mill til selskapet, samt at ytterligere kapital skulle vurderes i
forbindelse med budsjettmote hssten 201 7. I fremtegget til saken nevner ridmamen at
kapitalutvidelse kr 3 mill er i trid med vedtak som ble giort i selskapets generalforsamling 16.
mai 2017 .

Ar Saksnummer
kommunestvret

Belop bevilget av kommunestyret

201 5 68/15 5 000 000
2016 47,16 2 000 000
2017 28t17 l 000 000
2018 66/17 4 000 000
2019 3 000 000
Sum t5 000 000



De nevnte k I mill btir utbetalt til selskapet. Overforingen fremkommer i Gildesk6l Invest sitt
regnskap - ikke som en utvidelse av aksjekapital med kr I mill, men som en driftsinntekt
(salgsinntekt) med kr 1 mill. Dette kommer frem i vedlagte dokument fra GildeskAl Invest
AS: Arsrapport 2017. Som en konsekvens av at de kr I mill fsres som inntekt, ender selskapet
i 2017 opp med et overskudd fsr skatt med kr 433 033, og med en skattekostnad kr 147 l2l
detle Aret.

Vurdering:
Kommunestyret har samlet sett vedtatt overf'oring av kr l5 mill i aksjekapital til selskapet
GildeskAl Invest AS. Av dette samlede belopet har hhv kr 2 mill (kommunestyrets sak 47116),
og kr I mill (kommunestyrets sak 28/17) likevet ikke resulterr i styrking av selskapets
aksjekapital.

De nevnte kr 2 mill kom ikke frem til Gildeskil Invest AS i det hete tatt. men ble i stedet
sendt til Sjofossen Naeringsutvikling AS.

Det nevnte belopet pA kr I mill som ble bevilget i sak om utvidelse av aksjekapital til
Gildeskil Invest AS, ble ikke nyttet til styrking av selskapets kapital, men ble i stedet
inntektsfort i selskapet. Selskapets inntektsforing av kr I mill medforte et overskudd og med
dette en skattemessig konsekvens med kr 147 l2l.

Det er betydelige awik mellom det kommunestyret vedtar og det som faktisk gjennomfores
av kapitalutvidelse.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret tar til etterretning folgende fra kontrollutvalgets sak 27l19: overlbringer av
kupitul fra kommunen til Giltleskal Invest AS:

l. Kommunestyrets vedtak i sak 47116 unidelse av aksjekapital i Gildeskul Invesr
lS. innebar at aksjekapitalen i selskapet skal okes fra med kr 2 mill tit kr 7 mill.
Midlene ble ikke overfort til Gildeskil Invest AS, men ble i stedet overfsrt fra
Gildeskil kommune til Sjofossen Neringsutvikling AS (SNU).

2. Kommunestyrets sak 28/17, 27 . junt 2017 , Irtvidelse av aksiekapitut i Gildeskol
Invest AS, innebar en bevilgning kr I mill til selskapet. Midlene er overfort
selskapet og fremkommer i GildeskAl Invest AS sitt regnskap - ikke som en
utvidelse av aksjekapital med kr I mill, men som en driftsinntekt (salgsinntekt)
med kr I mill. Som en konsekvens av at de kr I mill fsres som inntekt. ender
selskapet i 2017 opp med et overskudd frzr skatt med k 433 033, og med en
skattekostnad kr 147 l2l dette aret.
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Inndyr, 15. november 20t 9

ekreter for kontrol hivalget



14.11.2019 VS: aksjekapital Gl og emisjon 

VS: aksjekapital GI og emisjon 
Marianne Stranden [strmar@gildeskal.kommune.no] 
Sendt: 11. juli 2019 19:32

1\ / 
D Til: Lars Hansen fT 5 � 

Vedlegg:Gildeskål invest 2015.pdf (90 kB) ; Gildeskål lnvest 2016.pdf (502 kB) ; Gildeskål Invest 2017.pdf (116 kB) ; Gildeskål Invest 
2018.pdf (817 kB); Anvisning 2016 �v fra SvNl.pdf (112 kB) 

Hei Lars 

Viser til brev fra Salten kontrollutvalgsservice der du ber om dokumenter i forbindelse med selskapet Gildeskål lnvest 

AS. 

I siste kulepunkt ber du om å få kopi av epost som jeg sendte til formannskapets medlemmer. Eposten ser du under 

og vedleggene er knyttet til . 

Øvrige dokumenter sendes etter ferien. 

Med vennlig hilsen 

Marianne Stranden 

Kommunalsjef 

Økonomi og administrasjon 

Tlf 75 76 06 31 

Mob 47 010818 

strmar@gildeskal.kommune.no 

; 
J,•_, ,,, 

, 

Fra: Marianne Stranden 

Sendt: 28. juni 2019 13:15 

Til: waltpede@gmail.com; silje.nordgaard@gmail.com; thrond@gildeskal-vekst.no; hfj@sp.no; Petter Jørgen 

Pedersen <pedpet@gildeskal.kommune.no>; Helge D. Akerhaugen <akehel@gildeskal.kommune.no> 

Emne: VS: aksjekapital Gl og emisjon 

Hei 

Viser til sms til rådmannen fra Silje Nordgård. Etter avtale med rådmannen har vi utarbeidet forklaringen nedenfor 

som viser at det er utbetalt 12 mnok fra Gildeskål kommune. 

Denne e-posten går til formannskapets medlemmer som er generalforsamling i selskapet. 

Ang overføring kr 1 mnok i 2017. Jfr sakspapirene skal aksjekapitalen økes. Rådmannens forslag var at det skulle være 

med 3 mnok, men etter forslag fra politikken ble det bare 1 mnok (se sakspapirer fra 2017). Pengene er overført. At 

de er bokført som tilskudd i selskapets regnskap er i så tilfelle uheldig. 

Ang overføring av til sammen 2 mnok i 2016. Pengene ble overført til SNU. I hht vedtak i kst skulle aksjekapitalen økes 

med to mnok for å dekke allerede bevilgede investeringer i Safish fra Gildeskål lnvest. Rekkefølgen i denne saken er 

skjev. Det som skjer (slik jeg har forstått det) i kronologisk rekkefølge: 

l. Dato ukjent for meg: Gildeskål lnvest vedtar å overføre 2 mnok i aksjekapital til Safish.

2. juli 2016: SNU ber om å få pengene fort slik at de kan redde selskapet. På dette tidspunktet blir pengene

betalt ut med forbehold om vedtak i KST. Pengene ble overført til SNU på oppfordring fra Sverre Andersen,

https :/ /post. bodo. kommune .no/owa/?ae=ltem &t=I PM. Note&id=RgAAAAB MhhbB0VqrR5plwlxY7UVrBwB3yWVhwU4 7T oR5%2bfkDxIRkAAAAMU. . . 1 /7 
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1.10.2019 Gildeskal lnvBst - oversondelse av anmodet dokumentasron

GildeskAl Invest - oversendelse av anmodet dokumentasjon
Lill hilde Kaldager Iillhilde@sjofossen-snu.no]
Sendu 23. august 201914112
Til: post@ seketariatet. no
Kopl: l6rn Solli [Fm@iofossen-snu.no]; Petter Jgrgen Pedersen [pedpet@gildeskal.kommune.no]; Hdge D. Akerhaugen

lakehel@gildeskal.kommune.nol
Vedlegg:1. Styremote 1.12.15.pdf (2 MB) ; 2. Styremote 11.1.16.pdf (l MB) ; 3. Styremote 8.2.16.pdf (2 MB) ; 4. Styremote 14.3.16.pdf

(102 kB) ; 5. Styremote 2.5.16.pdf (1011 kB) ; 6. styremote 6.6.16.pdf (1 MB) ; 7. Styremote 10.10.16.pdf (565 kB) ; 8. e@enf
13.10.16.pdf (48 kB) ;9. styremote 24.03.17.pdf(1 MB) ; 10. genf 16.5.17.pdf (2 MB) ; 11. styremote 14.07.17.pdf (1 MB) ;12.
styremote 27.4.18.pdf (154 kB) ; 13. styremote 18.6.19.pdf (3,10 kB) ; 14. genf 29.6.18.pdf (88 kB) ; 15. styremote 18.09.18.pdf
(1 MB) ; 16. styremote 20.11.18.pdf (a73 kB) ; 17. eogenf 29.11.18.pdf (8a kB) ; 18. styremote 21.5.19.pdf (924 kB) ; 19. genf
25.6.19.pdf (1 MB) ; 20. Arsberegning. ersegnsk'1.pdf (2 MB) ; 21. Revisors beretning 2016.pdf (172 kB) ; 22. 91636188225.6.19.pdf (1 MB) ; 20. Arsberegning. ersegnsk'1.pdf (2 MB) ; 21. Revisors beretninq 2016.pdf (172 kB) ; 22. 916361882
Arsregnskape-t.p6r 11 MB) ; 23. 916361882 Revisronsber- 1.pdf (119 kB) ; 24. 277 Revisorgodkjegt-r&il-nd.t+MRl ?s.
Revisionsberehing- 1.pdf (120 kB)

Til kontrollutvalget ved Lars Hansen

Viser til anmodning av 28.05.2019 om dokumentasjon vedr. Selskapet Gildeskil
Vedlagt oversendes

. styreprotokoller fra opprettelsen i 2015
o Regnskap og 6rsberetning tom regnskapsaret 2018
. Revisors beretning tom regnskapsaret 2018

Gi beskjed hvis noe mangler eller vi kan bisti pi annen mite.

Vennlig hilsen

Lill Hilde Kaldager

Fungerende daglig leder

S.iotossen Naringsutvikling

Mob: +47 4a1 37 U4

lnvest AS.

Saften kon&ollutvalgsewice

Dato O { /o .ro tt
Jnr. \q''TiT
trivnr. h(t1. 6.1
Hjemmel u oft

httss/poslbodo.kommune.no/owr?ae=ltom&t=lPM.Not6Eid=RgAAAABMhhbBoVqrR5plwLxr/UVrBwB3ywvhwU4TtoR5o/o2bfkDxtRkAAAAMU... 1/1



Gildeskll lnv$t AS 4
A

Arsrapport for 2O1r7

Arsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Resultatregnskap 01.01.31.12

DrlftCnnteker

Salgslnntekt

Orlftskosinader
Nedskrivning

Annen driftskostnad

Sum drlftskostnader

Driftsresultet

Finansinntekier og finsnsk6tnadrr
Annen flnansinntekt
Annen flnanskostnad

Netto finansposter

Ordinarl resultat ftr skattekostnad

Skattekostiad pe ordihanrt resultat

Arsresultat

Ouerfrrlnter oB disponeringer

OverfOringer annen egenkapital

2017 2016

1000000 0

0

. 52 736

s2 736

* 719 901 -52 736

43 396

0

433 033 -9 r{0

285 911 -9 340

Note

5

Gildeskil Invest AS

27I 464



Balanse pr. 31. desember

Anlcgrmldler

Vorlge driftsmidlet
Tomter, bygnin8er og annen fast eiendom

Sum variBe drlftsmidler

F i nd nsie I I e o nl e gg smidle t
tAn tiltilknyttet selskap og lelles kontrollert
virksomhet

lnvesterlnger i aksler og andeler

Sum flnansiello anleggsmidler

Sum anleggsmidle.

omlopsmldler

Fordringe(

Kundefordringer

sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og liEnende

5um oml6psmidler

Sum eiendeler

Note 2017

421 000

4 06s 258

4 485 25E

4 4A6 258

28022
28 022

903 938

931 960

5 418 216

2016

646 000

.*. 2 333 861

__- 2 e79 !861

3 223 346

0

2 237 s76

2 231576

5 454 922

Gildeskil lnvest AS

243 485

243 485



Salanse pr. 31. desember

Eaank pltd

tnntku t Pwkopitol
Aklelinriai
olatlur:;
SUm Innr!rrtt eBPnkarltdl

Opptlcnt egt hqpi!.tl
J1,,llsn eSeoi(apttal

luln opptjeni. ef; e!'lka0rlel

sum Pgenlapilar

6J.ld

Kotttiktlg aield
trlrrerar,d6ryield

Bct)lbar skatt
Anll€n kortriktrg gjeld

5um korrslktig deld

Sunr giold

5 m egerttaprtnl dt gJeld

2,4

4

.1 .r4. 1t,,

o
711 t2l

._. o

1t7 l.t 1 469116

-*-_:g!ftg_ ____il!1-q4-

.1tr. desdrrbe.20lT
Gilderkil , .

3( x:iciilj

llq ,36

0

5ty.r:m.dlern

,Glldeskil lnvesl AS

i{ol. 1017

100 000

4 900 mo_
5 u00 000

1016

4 i7: i9?
271 097

' ll,i 8r,

Waitt'r P,:dor:en

Styrtrnedlern

7\
5tyrsled(,t



Gildeskil lnvest AS

Noter til retn3kapet for 2016

,{ot€ 1 - ReSnskaetprlnripper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for sml
foretak.

Note 2 - Aksjekapltal og akrJonarlnformasjon

Aksjekapitalen bestir av:

Ordinare aksier

Ove.sikt over aksionarene i seiskapet pt.3]..l2l

GildeskSl Kommune

Antall
100

Ordinare
akrjer

100

Pilydende

1 000 kr

Balinsefrrt
100 000

Note 3 - Lrrmkostnadcr, arltall ansrtte 08 lln til ansatt

Selskapet har iregnrkapsdret syssel5att totalt 0 irsverk.

Ytetser til ledende personer

Selskapet er rkke pllktig til i ha tien€stepens.,onsordning etter lov om obligatorlsk tlenestepensjon.
Selskap€ts pensjonso.dningL'r tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ordinar revlsion i 2O17 er kr.7 250, inklJdert mervcrdiavgi{t.

Godtgierelse tll revisor bie registrert oB kostnadsfort hos S,Ofossen NBrlngsutvikllnB As

ote a . Egcnkrpltal

Eier-

andel

toc %

Stemm€-

andel

100 %

Sun

4 985 186

285 911

EBenkapital 0L.01.2017

Arsresultat

Ak3i.krplral

100 000

0

ovlrluls

4 900 000

0

Annen

eBenkapltal
-14 814

285 911

Egenkapita I 3l.12.2017 100 000 4 900 000 27L 097 5 277 097



Noter til regnskep€t for 2016

ote 5 - S*att

Arets skattekostnad lodeler seq pd:

getalbar skatt

Arets totale skattekostnad

Eereqning dv drets skattegru nnlog :

Ordinart re3ultat fdr skattekostnad

Endrlng i mldlertldlge forskjeller

Alminnelit inntekt

1nr. n61 llgrnf6rbart underskudd

Arets skattegrunnlag

Betalbar skatt (24%) av erets skattegrunnlag

Ovetsikt over midlettidige lorskiellet

Drlftsmidler inkl goodwill

5um

Akkumulert f remfdrbaa underskudd tor konsernbldrag

Netto midlertidiBe forskjaller pr 31.12

Forskjelter som ikke innger i utsatt .katt/'slattefordel

Sum

201",

433 032

613 005 _
741 r21

l0t7

2016

0

0

2016

-9 340

0
-9 340

0

-1e4 788 -14 814

00

Gildesk5l lnvest As
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Til generalforsamlingen iGlldeskrl lnvest AS

Uavhenglg revisors beretning

uttalelse om revisionen av lrsrcansklget

Konklusjon

vi har fevidert Gildeskal lnvest A5'Srsregnskap som viser et overskudd Pl kr 285 911, Arsregnskapet

bestar av balanse per 31. desember 2017, .esultatreSnskap for regnskapsiret avsluttet per denne

datoen 08 noter til e6regnskapet, herunder et sammeMrag av viktige regnskipsprinsipper.

Etter vir mening er det medfolgende ersregnrkapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et

retwisende bllde av selskapets finansielle stilling per 31. desember zol7, og, av dets r$ultater for

regnskapsAret avsluttet pe. denne datoen I samsvar rned regnskapslovens retler oB 8od

retnskapsskakk i Norte.

G run nl og lot konklusJ ane n

Vl har g1ennomfrrt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revislonsskikk i Nor8e, herunder de

internasjonale revisionsstandardene lnternational Standards on Auditing (lsA-ene). Vlre opptaver ot
plikter i henhold tll diss€ standardene er beskrevet i Revisors oppgavef og plikter ved revlsion av

lrsregnslapet. vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov of forskrift, og har overholdt v5re

ovrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vlr oppfatning er innhentet

revislonsbevis tilstrekkelig og hensittsmessig som grunnlag for vir konklusjon.

styrets ansvor lot ,Eregnskoryt

Styret (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide Srsregnskapet i samwar med lov og forskrlfter, herunder

for at det gir et retwisende bilde i samsvar med regnskapslovem regler og god reSnskapsskikk i Norge

Ledelsen er ogsl ansvarlig for stik intern kontroll som den finner n dvendig for a kunne utarbeide et

irsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som frlge av mislgheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av drsregnskapet m5 ledetsen ta standpunkt til sels*apets evne til fortsatt drift ot
opplyse om forhold av betvdning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal leSges til Srunn
for arsre8nskap€t C lenge det ikke er sannsynliB at virtsomheten vil bll awiklet.

Revisors opwover og ptiktet ved revisionen ov d$regnskoPet

Vlrt mil med revisionen er I oppni betrySSende sikkerhet for at Srsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentllg felllnformasion, verken som frl8e av misliSheter eller utilsiktede feil, ot ; av8l en

revls.ionsberetning som inneholder vlr konklusion. Betryggende sikkerhel er en hoy Erad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utfort i samtvar med lov, forskrift og 8od revisjonsskikk i Norge,

herunder lsA-ene, alltid vil avdekke ves€nilig feilinformasjon som ekslsterer. Feilinfotmasion kan

oppste som ttlge av misli8heter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlE dersom

den enkeltvis eller samle{ med rimelighet kan ioruentes i plvirke okonomiske beslutnin8er som

brukeme foretar basen pl Srsregnskapet.
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videre beskrivelse revisOrs oppgaver og pllKer vrses

t ttalelsc om ,Yrltc lowrlrssEE lr?v

Konklusjon om regitfueing og dokumentosjon

gase( pe vlr revisJon av lrsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
(Attestasionsoppdrag som lkke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon,r, mener yi ai ledelsen har oppfylt sin plikt tll ! :9rge for ordentliB oB oversiklig
registrering og dokum€ntasion av selskapets regngkapsopplysninger j samsvar med lov og god
bokf9rinssskikt i Nor8e.

RoBnan 30. juni 2018

Rognan Revisjon AS

Frank R. Beiermann
Registreft fevisor
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