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Foreningens virksomhet 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk er en uavhengig, ideell forening som skal 
fremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk. Hovedoppgaven for foreningen er å 
utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i 
kommuneloven, samt fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.  
Medlemmer i foreningen er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og 
familiedepartementet, KS Kommunesektorens organisasjon, Norges Kemner- og 
kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 
Kulturdepartementets medlemskap ble som en følge av endringer i departementenes 
ansvarsområder overført til Barne- og familiedepartementet i 2019. 
Foreningen har tre organer; årsmøte, styre og fagkomité.  
 

Resultat og stilling 
Foreningens inntekter består av medlemskontingent som er lik for alle medlemmer, og 
driftsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statens andel av finansieringen 
utgjør ca. 60 % av samlede inntekter. Kostnadene knytter seg i hovedsak til 
utredningslederstillingen, kjøp av andre utredningstjenester og møteavvikling i fagkomiteen 
og styret.  
Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 389 417, mot et budsjettert underskudd 
på 178 465. Det økte underskuddet skyldes høyere aktivitet i fagkomiteen enn budsjettert, 
noe som har medført økt timeforbruk for utredningsleder og økte kostnader til møtehonorar 
og møte-/reiseutgifter. Årsunderskuddet foreslås dekket av annen egenkapital. 
Foreningens totale eiendeler per 31.12.2019, på kr. 1 200 433, består utelukkende av 
bankinnskudd. Foreningens kortsiktige gjeld utgjør kr. 218 151. Egenkapitalen utgjør 
kr. 982 282, tilsvarende 82 prosent av sum eiendeler. 
Tross et betydelig underskudd i 2019, vurderer styret foreningens økonomiske stilling som 
meget god. I budsjettet for 2020 er nivået på medlemskontingent og driftsstøtte holdt 
uendret. Sammen med et fortsatt høyt aktivitetsnivå som følge av ny kommunelov, tilsier det 
et underskudd også i 2020. Dette finansieres av egenkapitalen som etter styrets vurdering 
likevel vil være klart forsvarlig. 
 

Likestilling 
Det er ønskelig å ha mest mulig lik representasjon mellom kjønnene i foreningens organer. 
Fagkomiteen består av seks menn og tre kvinner, mens styret utelukkende består av menn. 
Representantene til styret og fagkomiteen nomineres av foreningens medlemmer, og styret 
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oppfordrer til at medlemmene, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, også vektlegger hensynet til 
lik representasjon mellom kjønnene ved nominasjon til foreningens organer. 
 

Styret 
Styret velges av årsmøtet og består av en representant for hvert av medlemmene. 
Utredningsleder deltar i styremøtene og ivaretar sekretærfunksjonen. 
 
Foreningens styre har i 2019 bestått av: 
Styreleder: Svein Henry Berdal, NKK 
Nestleder: Thor Bernstrøm, KMD 
Styremedlem: Sigmund Engdal, KS 
Styremedlem: Reidar Enger, NKRF  
Styremedlem: Ole Bernt Langset, KUD (til mai 2019) 
Styremedlem: Martin Hill Oppegaard, BFD (fra mai 2019) 
 
Oppegaard avløste Langset som styremedlem som følge av at Kulturdepartementets 
medlemskap ble overført til Barne- og familiedepartementet. 
Det ble avholdt 6 styremøter i 2019, hvorav to telefonmøter. Styret behandlet til sammen 36 
saker. Blant de viktigste sakene som er behandlet nevnes: 

• Fastsettelse av KRS nr. 8 Leieavtaler som endelig standard 
• Fastsettelse av KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som endelig 

standard 
• Fastsettelse av oppdaterte kommunale regnskapsstandarder 
• Budsjett og faglige prioriteringer for 2020 

 

Fagkomiteen 
Fagkomiteens medlemmer velges årlig av styret, etter nominasjon av foreningens 
medlemmer, jf. vedtektenes § 16. Ved valg av medlemmer til fagkomiteen legges det vekt på 
erfaring, bakgrunn og tilhørighet til foreningens medlemmer. Styret oppfordrer til at 
medlemmene, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, også vektlegger hensynet til lik 
representasjon mellom kjønnene ved nominasjon til fagkomiteen. 
Fagkomiteen drøfter og bearbeider forslag til regnskapsstandarder og notater og fremmer 
disse for styret. Videre drøfter komiteen andre regnskapsfaglige spørsmål.  
Følgende personer har vært medlemmer i fagkomiteen i 2019: 
NKK:   Økonomisjef Rune Stifjell, Karlsøy kommune 
  Generalsekretær Asbjørn O. Pedersen, NKK 
KS:  Regnskapssjef Mette R. Hegdal, Stavanger kommuner 
  Konsernregnskapssjef Jens Hertzberg, Oslo kommune  
NKRF:  Regnskapsrevisor Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS 

Director Øyvind Sunde, BDO 
KMD:  Seniorrådgiver Charlotte Herje, KMD  
  Seniorrådgiver Even Vaboen, KMD (til februar 2019) 
  Seniorrådgiver Bent Devik, KMD (fra februar 2019) 
BFD:  Spesialrådgiver Trygve Nedland, KA  
 
Observatører i fagkomiteen har vært: 
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Unni-Renate Moe, Deloitte (Den norske Revisorforening) 
Fanny Voldnes, Fagforbundet  
 
Leder av fagkomiteen er Charlotte Herje. 
 
Hver av medlemsorganisasjonene har ett varamedlem i fagkomiteen. Følgende har vært 
varamedlemmer i 2019: 
NKK:   Økonomisjef Ingvar Linde, Høyanger kommune 
KS:  Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune 
NKRF:  Fagansvarlig Linda Undrum, Akershus og Østfold fylkesrevisjon 
KMD:  Seniorrådgiver Bent Devik, KMD (til februar 2019) 
  Seniorrådgiver Even Vaboen, KMD (fra februar 2019) 
 
Fagkomiteen hadde 9 møter i 2019. Fire av møtene har vært avholdt over to dager. 
Fagkomiteen behandlet 40 saker. Utredningsleder deltar i møtene og ivaretar 
sekretæroppgavene. Av sentrale saker som ble behandlet i fagkomiteen nevnes: 

• Oppdatering og omgjøring av KRS nr. 8 Leieavtaler til endelig standard 
• Oppdatering og omgjøring av KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til 

endelig standard 
• Gjennomgang av rammeverket for kommuneregnskapet 
• Oppdatering av kommunale regnskapsstandarder som følge av ny kommunelov 
• Høringsutkast til kommunal regnskapsstandard om konsolidert årsregnskap 

Det vises til nærmere omtale av den faglige virksomheten for mer informasjon om disse 
sakene. 
 

Informasjon 
Foreningen legger stor vekt på å informere om foreningens arbeid. Standarder og notater gitt 
ut av foreningen, informasjon om foreningen og artikler og nyheter legges ut på GKRS’ egen 
hjemmeside www.gkrs.no. Standarder og notater sendes alle kommuner og 
fylkeskommuner, revisorer og andre interessenter per e-post.  
Representanter for foreningen har hatt innlegg på ulike arrangementer. Herunder NKKs 
konferanse «Kommuneregnskap» og NKRFs «Fagtreff for regnskapsrevisorer», samt ulike 
kurs og faglige samlinger der kommuneregnskap har vært tema.    
 

Videre arbeid og prioriteringer for 2020 
Styret har drøftet foreningens videre arbeid. Foreningens arbeid vil også i 2020 være preget 
av ny kommunelov med forskrifter. 
Styret i GKRS fastsetter årlig de faglige prioriteringene foreningen skal arbeide etter. 
Følgende faglige problemstillinger er prioritert av GKRS i 2020: 

• Gjennomgang av rammeverksnotatene som følge av ny kommunelov 
• Konsolidert årsregnskap 
• Oppdatering av KRS nr. 7 – Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser 

etter balansedagen 
• Anskaffelser av IT-løsninger mv. 
• Dekomponering av anleggsmidler 
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Den pågående situasjonen med spredning av koronavirus vil få konsekvenser for aktiviteten i 
GKRS, da muligheten til å avholde møter i foreningens organer blir endret. Møter den 
perioden situasjonen vedvarer vil bli avholdt som fjernmøter. Dette vil med stor sannsynlighet 
påvirke fremdriften i arbeidet med prioriteringene.  
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FAGLIG VIRKSOMHET I 2019 
 

Generelt 
Hovedoppgaven for foreningen er å utarbeide og utgi standarder for god kommunal 
regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i kommuneloven, samt å fortolke prinsipielle 
spørsmål i tilknytning til avgitte standarder. Den faglige virksomheten i GKRS utføres i 
hovedsak av fagkomiteen, med støtte av utredningsleder og eventuelt andre 
utredningsressurser. Styret er det standardsettende organet, og fastsetter kommunale 
regnskapsstandarder og notater etter anbefaling fra fagkomiteen. 
Den faglige aktiviteten i 2019 har vært preget av arbeid med oppdatering av de kommunale 
regnskapsstandardene som følge av ny kommunelov og ny budsjett- og regnskapsforskrift.    
Nedenfor omtales status for de kommunale regnskapsstandardene standardene og 
notatene.  
 

Kommunale regnskapsstandarder 

KRS nr. 1 – Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig 
gjeld 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 2 – Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 3 – Lån – Opptak, avdrag og refinansiering 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 4 – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 
Vedlegg til standarden med veiledning til hvordan standarden skal forstås og anvendes er 
ikke oppdatert i denne omgang.  

KRS nr. 5 – Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års 
feil 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 6 – Noter og årsberetning 
KRS nr. 6 oppheves med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Dette er begrunnet i at 
kommuneloven med forskrifter nå uttømmende regulerer kravene til faste noteopplysninger 
og innholdet i årsberetningen. Det vil bli vurdert om det er behov for å utarbeide et notat med 
veiledning til utarbeidelse av noter. 

KRS nr. 7 (F) – Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 
balansedagen 
Oppdatering av KRS nr. 7 til ny kommunelov vil avvente gjennomgangen av rammeverket og 
er planlagt gjennomført i 2020. 
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KRS nr. 8 – Leieavtaler 
KRS nr. 8 ble fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard i september 2019 med 
virkning fra og med regnskapsåret 2020. I den endelige standarden er det gjort visse 
endringer i indikatorene for finansielle leieavtaler. De reviderte indikatorene skal ikke 
innebærer endringer med hensyn til hvilke leieavtaler som klassifiseres som finansielle. 
Standarden er tilpasset ny kommunelov. 

KRS nr. 9 – Nedskrivning av anleggsmidler 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 10 (F) – Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser 
KRS nr. 11 ble fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard i juni 2019 med virkning 
fra og med regnskapsåret 2020. Standarden skiller bedre mellom enklere forhold og mer 
kompliserte forhold. Videre er reglene om sikringsbokføring klargjort. Det er også utarbeidet 
flere nye eksempler. Standarden er tilpasset ny kommunelov. 

KRS nr. 12 (F) – Interkommunale foretak etter kommuneloven – regnskapsmessige 
problemstillinger 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 

KRS nr. 13 (F) – Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger 
Standarden er oppdatert til ny kommunelov, med virkning fra og med regnskapsåret 2020. 
 

Notater 
Samtlige notater vil måtte vurderes opp mot ny kommunelov. Det er sannsynlig at noen 
notater vil bli opphevet, mens andre kan bli innarbeidet i standardene. Dette arbeidet er 
foreløpig ikke prioritert. 
 

Rammeverksnotatene 
GKRS startet i 2018 opp en revisjon av rammeverksnotatene som følge av ny kommunelov. 
Avslutningen dette arbeidet har blitt utsatt som følge av arbeidet med å oppdatere 
standardene. Revisjonen er planlagt fullført i 2020. 
 

Uttalelser om regnskapsfaglige spørsmål 
En av foreningens oppgaver er å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte 
standarder og publisere disse. For å ha en proaktiv rolle i utviklingen av kommunalt 
regnskap, kan foreningen også avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål på områder hvor det 
ikke er utgitt standarder eller notater. Uttalelser som gjelder spørsmål som ikke er omhandlet 
i en standard eller notat, bør følge samme prosedyre som ved utarbeidelse av notater. 
Foreningen tar gjerne i mot problemstillinger det ønskes en uttalelse om. GKRS vil ikke gå 
inn i konkrete saker, men henvendelser om regnskapsmessige problemstillinger kan munne 
ut i en uttalelse om god kommunal regnskapsskikk dersom problemstillingen er av prinsipiell 
karakter og har allmenn interesse. 
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Uttalelser som dreier seg om fortolkning av en standard eller notat, behandles av 
fagkomiteen og avgis av denne. Ved uenighet i fagkomiteen, eller hvis saken gjelder 
spørsmål som ikke er omhandlet i standarder eller notater, avgis uttalelsen av styret. Mindre 
ikke-prinsipielle spørsmål kan besvares av utredningsleder. 
 
 
 
Oslo 7. mai 2020 
 
 
Svein Henry Berdal    Thor Bernstrøm  Reidar Enger  
Styreleder    Nestleder   Styremedlem 
 
 
Sigmund Engdal    Martin Hill Oppegaard Knut Erik Lie 
Styremedlem     Styremedlem   Utredningsleder 

Martin Hill Oppegaard (May 6, 2020)
Martin Hill Oppegaard

Thor Bernstrøm (May 6, 2020)

Sigmund Engdal (May 7, 2020)
Sigmund Engdal

Svein Henry berdal (May 7, 2020) Reidar Enger (May 7, 2020)
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVE151s_X0k4772sh7D5nXMdrYgzdWPv8
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVE151s_X0k4772sh7D5nXMdrYgzdWPv8
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVE151s_X0k4772sh7D5nXMdrYgzdWPv8


Regnskap Budsjett Regnskap

Note 2019 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Kontingenter 680 000 680 000 695 000

Driftstilskudd 300 000 300 000 300 000

Andre inntekter 0 0 0

Sum driftsinntekter 980 000 980 000 995 000

Lønn og personalkostnader 3 177 966 188 265 116 851

Reise - og oppholdskostnader 229 309 215 200 222 798

Utredningsleder (NKRF) 441 366 365 000 376 873

Honorar utredninger eksterne 215 625 200 000 18 750

Administrative tjenester (NKK) 45 000 45 000 45 000

Drift hjemmeside (NKK) 35 000 35 000 35 000

Andre driftskostnader 4 229 663 115 000 128 280

Sum driftskostnader 1 373 929 1 163 465 943 552

Driftsresultat -393 929 -183 465 51 448

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter 4 512 5 000 3 343

Rentekostnader 0 0 0

ÅRSRESULTAT -389 417 -178 465 54 791

Disponeringer og overføringer

Avsatt til/Bruk av annen egenkapital 5 -389 417 -178 465 54 791

Disponeringer -389 417 -178 465 54 791

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Resultatregnskap



Note 2019 2018

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1 0 0

Sum fordringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter o.l 1 200 433 1 503 510

Sum omløpsmidler 1 200 433 1 503 510

SUM EIENDELER 1 200 433 1 503 510

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital 5 982 282 1 371 699

Sum egenkapital 982 282 1 371 699

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 80 797 43 151

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift 74 801 41 199

Annen kortsiktig gjeld 1 62 553 47 462

Sum gjeld 218 151 131 811

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 200 433 1 503 510

Oslo, 7. mai 2020

Svein Henry Berdal Thor Bernstrøm Sigmund Engdal

Styreleder Nestleder Styremedlem

Martin Hill Oppegaard Reidar Enger Knut Erik Lie

Styremedlem Styremedlem Utredningsleder

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Balanse pr. 31. desember

Martin Hill Oppegaard (May 6, 2020)
Martin Hill Oppegaard

Thor Bernstrøm (May 6, 2020) Sigmund Engdal (May 7, 2020)
Sigmund Engdal

Svein Henry berdal (May 7, 2020)

Reidar Enger (May 7, 2020)
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVE151s_X0k4772sh7D5nXMdrYgzdWPv8
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Regnskapsprinsipper

1

Note 1 Mellomværende med foreningens medlemmer

2019 2018
Foreningens medlemmer Fordringer

Kortsiktig gjeld 95 319 55 485

Langsiktig gjeld -               
Saldo pr 31.12. 95 319         55 485         

Note 2 Foreningens medlemmer og organer

Foreningen har følgende 5 medlemmer:

Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD)
Barne- og familiedepartementet (BFD)
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
KS Kommunesektorens organisasjon

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Noter til årsregnskapet 2019

Foreningen for GKRS har inngått avtale med NKRF om utredningslederfunksjonen og NKK om 

sekretariatstjenester og regnskapsføring. 

Foreningens mellomværende med medlemmene pr 31.12.2019 gjelder NKRF og NKK.

Foreningens øverste organ er årsmøtet. For øvrig er foreningens organer styret som er det 

standardsettende organ, samt en rådgivende fagkomite der faglige spørsmål drøftes og forslag til 

kommunale regnskapsstandarder utarbeides.

AS Maling eier samtlige aksjer i Fargebutikken AS. Datterselskapet er ført etter AS Jernvare eier 90% av aksjene i Fargebutikken AS, som gir AS Jernvare 90% av stemmene i 

Goodwill er ervervet ved oppkjøp av Jernland AS. Beløpet blir avskrevet etter en lineær 

AS Jernvare hadde 6 aksjonærer pr. 31.12.99. Daglig leder eier den største aksjeposten med Selskapet har usikrede pensjonsforpliktelser ovenfor fire ansatte. Forpliktelsen er beregnet ut fra 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

a) Driftsinntekter
Driftsinntekter består av medlemskontingenter fra foreningens 5 medlemmer og driftstilskudd fra 
KMD. Alle inntekter er opptjent i regnskapsåret.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c)  Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende.

d)  Pensjoner
Foreningens pensjonsforpliktelser er forsikret gjennom KLP. Forsikrede pensjonsforpliktelser 
balanseføres ikke. Alle innbetalinger til pensjonsordningen kostnadsføres. Foreningen har ingen 
aktive medlemmer i pensjonsordningen, men dekker reguleringspremie på tidligere 
utredningsleders oppsatte pensjonsrettighet.



Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mv.

Lønnskostnader 2019 2018
Lønn og honorarer 142 500       91 000         
Arbeidsgiveravgift 21 691         14 440         
Pensjonskostnader 11 741         10 188         
Andre lønnsrelaterte ytelser 2 034           1 223           
Sum 177 966       116 851       

Utbetalte ytelser til ledende personer

 Utrednings-

leder  Styret Fagkomite

Lønn 
Pensjonskostnader 11 741         
Andre ytelser
Møtegodtgjørelse 19 000         163 500       

Kjøp av utredningsledertjenesten fra NKRF er kostnadsført med kr. 441 366.

Av møtegodtgjørelse til medlemmer av styret og fagkomite er totalt kr. 40 000 utbetalt til
til vedkommendes arbeidsgiver, og er følgelig ikke kostnadsført som lønnskostnader.

Pensjon
Pensjonskostnadene gjelder i sin helhet reguleringspremie på tidligere utredningsleders
oppsatte pensjonsrettighet. Regnskapet er belastet med netto pensjonspremie, etter
bruk av premiefond.

Brutto pensjonspremie mv. 13 431         
Bruk av premiefond -1 690          
Netto pensjonskostnad 11 741         

Note 4 Revisjonshonorar

Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2019 med kr 12 650, som i sin helhet gjelder revisjon. 

Note 5 Egenkapital

 Annen 

egenkapital Sum
Egenkapital 01.01.2019 1 371 699    1 371 699    
Årets resultat -389 417     -389 417      

Egenkapital 31.12.2019 982 282       982 282       

Foreningen har ikke fast ansatte, betaler derfor ikke lønn til noen som arbeider for foreningen. 

Det utbetales et møtehonorar på kr. 1500 til hvert medlem i fagkomiteen og kr. 1000 til hvert 

medlem i styret for hver møtedag i de respektive organer.



\K{ Viken
kommunerevisjon Reteranse 579/ 2oza

Tit årsmøte i Foreningen for god kommunal
regnskapsskikk

UAVHENGIG REVI§ORS BERETNING

UttateLse om revisjonen av årsregnskapet

Konk[usjon

Vi har revidert årsregnskapet for Foreningen for god kommunal regnskapsskikk som viser et underskudd
på kr 389 4r7 Årsregnskapet består av balanse per 31. desember zorg, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapel herunder et sammendrag av
vikti ge regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medføtgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bil.de av foreningens finansiette stitl.ing per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konktusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og ptikter i henhotd tiI disse standardene
er beskrevet i Revisors oppgaver og pLikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen
sLik det kreves i Lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forptiKeLser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkeLig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konktusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen,

Vår uttaleLse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen,

I forbindetse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det forel.igger vesentlig inkonsistens meltom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, elter hvorvidt den ti[synetatende
innehotder vesenttig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi påtagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og dagLig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og dagl.ig teder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bil.de i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge. Ledetsen er også ansvartig for sl.ik intern kontrol] som den finner nødvendig for å kunne
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utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feitinformasjon, verken som føtge av mistigheter
e[[er utitsiktede fei[,

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt tit stiftetsens evne til fortsatt drift og
opptyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skat legges til grunn
for årsregnskapet så tenge det ikke er sannsynl.ig at virksomheten vil. bti awikl.et,

Revisors oppgaver og ptikter ved revisJonen av årsregnskapet

Vårt må|. med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feitinformasjon, verken som følge av misligheter eLter utilsiktede feiL og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, all.tid vil, avdekke vesentlig feitinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter e[[er utiLsiktede feiL. Feil.informasjon blir vurded som vesentlig dersom
den enkettvis elter samlet med rimelighet kan foruentes å påvirke økonomiske bestutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, I ti[egg:

o identifiserer og anstar vi risikoen for vesenttig feilinformasjon i årsregnskapet enten det skyldes
misl.igheter el.l.er util.siktede feil, Vi utformer og gjennomfører revisjonshandtinger for å håndtere
stike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon, Risikoen for at vesentLig feiLinformasjon som føtge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes util.siktede fei[, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger elter overstyring av
intern kontroU,

opparbeider vi oss en forståetse av den interne kontrott som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftetsens interne kontrotl..

evatuerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte regnskapsprinsippene, og rimel.igheten av
regnskapsestimater og tilhørende noteopptysninger utarbeldet av ledelsen.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledetsens bruk av foftsatt drift- forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreLigger
vesenttig usikkerhet knyttet til hendeLser elter forhold som kan skape tvil av betydning om
stiftetsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesenttig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henteder oppmerksomheten på
tiLl.eggsopptysningene i årsregnskapet, eller, dersom sl.ike til.Leggsoppl.ysninger ikke er
tilstrekketige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser e[[er forhol.d kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.

. evatuerer vi årsregnskapets totale presentasjon, struktur og innhotd, inkludert
til.Leggsopptysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bitde,

Vi kommuniserer med styret btant annet om det pl,anl,agte omfanget av revisjonen og tit hvitken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhotd av betydning som vi har
avdekket i tøpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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UttaleLse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at oppLysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forsLaget til. dekning av tap er
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med tov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll.handl,inger vi har funnet
nødvendig i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag flSAE) 30oo
<<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eLl.er forenkl.et revisorkontrol.l, av historisk finansiel,l.
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfyl.t sin ptikt til. å sørge for ordenttig og oversikttig registrering
og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopptysninger isamsvar med Lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Drammen, o7.o1.zo2o
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Registrert revisor,/ OppdragsansvarLig
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