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Årsregnskap 2019
Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat

Org.nr.: 889 117 192
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Resultatregnskap
Budsjett
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Driftsinntekter, deltakerkommuner
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

4
4

2019

2018

2019

2 506 139
50 000
2 556 139

2 401 200 2 506 139
0
0
2 401 200 2 506 139

1 670 051
794 328

1 467 311 1 666 200
936 011 847 939
2 403 322 2 514 139

2 464 379

Driftsresultat

91 761

-2 122

-8 000

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

20 504
30
20 474

12 774
154
12 619

8 000

112 235

10 498

0

112 235

10 498

0

-112 235
112 235

-10 498
10 498

Ordinært resultat
Årsresultat

Overføringer
Overføring egenkapital
Sum overføringer

Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat

2 av 10

5

Side 2

13 av 21

Balanse

Eiendeler
Kapitalinnskudd KLP
Sum finansielle anleggsmidler

Note
4

Sum anleggsmidler

2019

2018

0
0

6 347
6 347

0

6 347

155 308
35 842

200 036
22 442

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o. I
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l

2

191 150

3

914 348

222 478

876 295

914 348

876 295

Sum omløpsmidler

1 105 498

1 098 772

Sum eiendeler

1 105 498

1 105 119
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Balanse

Egenkapital og gjeld

Note

2019

2018

Egenkapital

Annen egenkapital

5

739 122

626 887

Sum egenkapital

5

739 122

626 887

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

119 742
112 652
133 982

300 154
46 522
131 557

366 377

478 232

Sum gjeld

366 377

478 232

1 105 498

1 105119

Sum egenkapital og gjeld
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Noter til regnskapet 2019
Note 1 Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
,nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Note 2 Andre kortsiktige fordringer

Fordringer er vurdert til pålydende.
Andre fordringer består av refusjon av merverdiavgift kr 155 308.
Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr 68 377.
Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre �telser
Sum
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

2019
1 219 933
202 524
247 594
0
1 670 051
Daglig leder
959 547
9 684
969 231

2018

1 163 095
178 968
124 748
500
1 467 311
Styret/
representantskap
117 650
0
117 650

Daglig leder er i tillegg omfattet av selskapets pensjonsordning.
Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 18 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 7 000.
Beløpene er eksklusiv mva.
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Noter til regnskapet 2019
Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor (forts.)
Pensjonsordning
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er
opprettet pensjonsordning i KLP, som oppfyller kravene iht loven. De regnskapsførte pensjonskostnadene
for 2019 var kr 229 771.
Ordningen omfatter
- antall aktive
- antall oppsatte
- antall pensjoner

2
O
1

Premiefondet pr 31.12.2019 utgjør kr 3 907 575.
Forventet avkastning i 2019 utgjør kr 176 252.
Forpliktelsen og endring i denne er ikke balanseført, dette er i samsvar med reglene om god regnskapsskikk
for små foretak.
Brutto pensjonsforpliktelse pr 31.12.2019 utgjør kr 4 850 548.
Det er i 2019 endret regnskapsprinsipp og egenkapitalinnskudd i KLP er kostnadsført i sin helhet pr
31.12.2019. Dette er i samsvar med reglene om god regnskapsskikk for små foretak.
Kostnadsført kapitalinnskudd i 2019 er kr 17 813.
Note 5 Egenkapital
Kapitalinnskudd
Egenkapital Pr. 01.01.2019
Årets resultat
Pr. 31.12.2019
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250 000
250 000

Annen
egenkapital
376 887
112 235___
489 122

Sum
egenkapital
626 887
112 235
739 122
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Til BDO AS ved Erik Langlo-Johansen

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Sunnmøre
Kontrollutvalsekretariat IKS for året som ble avsluttet den 31. desember 2019, med det formål å
kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets
finansielle stilling og resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett
som nødvendige for å Innhente de nødvendige opplysninger at:
1 . Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all relevant
informasjon.
2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter,
relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.
4, VI har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter.
6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen
informasjon.
7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,
generalforsamlingsprotokoll mv.
8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.

7 av 10

18 av 21

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
a.
b.
c.
d.

Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;
Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

10. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse
eiendelene.
13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og
har opplyst i note om eventuelle garantier.
14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller
omtalt.
15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.
16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av
betydning.
17. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift.
18. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
19. Vi har gitt dere:
a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets
årsregnskap/årsrapport, og
c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er
nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
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IBDO

BDO AS
Lerstadvegen 517
6018 Ålesund

Uavhengig revisors beretning
Til generalforsamlingen i Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS.
Årsregnskapet består av:
• Balanse per 31. desember 2019
• Resultatregnskap for 2019
• Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember
2019 og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder {ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https: //revisorforeningen. no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag {ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Ålesund, 15. april 2020
BDO AS
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statsautorisert revisor
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker I BDO International Lfmited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket B0O,
som bestAr av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

