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UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL REGNSKAP 2019
Konklusjon
Vi har revidert regnskapet for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold for
regnskapsåret 2019, som viser et regnskapsmessig overskudd i drift på kr 272 008.
Regnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap og noter. Kommuneloven med
tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge er
anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er avgitt av ledelsen ved Vestfold
interkommunale brannvesen IKS.
Etter vår mening gir regnskapet for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold
for regnskapsåret 2019 i det alt vesentlige et uttrykk for utvalgets resultat og stilling i samsvar
med kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 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 prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Presisering – grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon og bruk
Regnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til årsmøte i Interkommunalt utvalg mot akutt
forurensing i Vestfold. Regnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.
Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet 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
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høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal 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 de økonomiske beslutningene som brukerne
foretar basert på prosjektregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:
·

·

·

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet,
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
tilstrekkelig og hensiktsmessig somgrunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige

Vi kommuniserer med ledelsen for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold
blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal
utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av
revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Horten, 23. april 2020
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Linn Therese Bekken
Statsautorisert revisor
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