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Uttalelse om årsrekneskapen

Konklusjon

Vi har revidert årsrekneskapen for Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS som viser eit underskot på
kr. 845.357,-. Årsrekneskapen består av årsmelding, resultatrekneskap og balanse pr 31.12.2021 med

notar som beskriver nytta rekneskapssprinsipp og andre relevante opplysningar.

Etter vår meining er årsrekneskapen avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ei dekkande

framstilling av den finansielle stillingen til Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS pr 31. desember 2021,

og av resultatet for rekneskapsåret pr. denne datoen som er i samsvar med rekneskapslova sine reglar,

tilleggsbestemmelsar i lov om interkommunale selskap, forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og

årsberetning for interkommunale selskap og god rekneskapsskikk.

Grunnlagfor konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar medlov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

dei internasjonale revisjonsstandardane (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter ihht disse standardane er

beskreve i Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjons av årsrekneskapen. Vi er uavhengige av

selskapet slik det vert krevd i lov og forskrift, og har overheldt våre øvrige etiske forpliktelsar i

samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Leiinga er ansvarleg for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsmelding, men inkluderar
ikkje årsrekneskapen og revisjonsberetninga. Vår uttalelse om revisjonen av årsrekneskapen dekker

ikkje øvrig informasjon, og vi attesterar ikkje den øvrige informasjonen.

I samband medrevisjon av årsrekneskapen er det vår oppgåve å lese øvrig informasjon med det som
formål å vurdere korvidt det foreligg vesentleg inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsrekneskapen, kunnskap vi har opparbeida oss under revisjonen, eller korvidt den tilsynelatande

inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneheld vesentleg feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere.
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Styret og dagleg leiar sitt ansvarfor årsrekneskapen

Styret og dagleg leiar er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter,
herunderforat det gir eit rettvisande bilde i samsvar med rekneskapslova sinereglar,

tilleggsbestmmelsari lov om interkommunale selskaper,forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og

årsberetning for interkommunale selskap og god rekneskapsskikk. Styret har og ansvar forintern

kontroll som gjer det muleg å utarbeide eit årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon,

verken som følgje av mislegheiterellerfeil.

Ved utarbeidinga av årsrekneskapen må leiingatastilling til selskapet si evnetil fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetninga om fortsatt drift skal leggasttil grunn

for årsrekneskapen så lenge det ikkje er sannsynleg at virksomheitavil verte avvikla.

Revisor sine oppgåver ogplikter ved revisjon av årsrekneskapen

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggande sikkerheit for at årsrekneskapen som heilheit ikkje

inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som fylgje av misligheiter eller utilsikta feil, og å avgi ei

revisjonsberetning som inneheld vår konklusjon. Betryggande sikkerheit er ei høg grad av sikkerheit,

men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ane,alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterar.

Feilinformasjon kan oppstå som fylgje av misligheiter eller utilsikta fil. Feilinformasjon vert vurdert

som vesentleg dersom den enkeltvis eller samla med rimeligheit kan forventast å påvirke økonomiske

beslutningar som brukarane foretek basert på årsrekneskapen.

Som delav ein revisjon i samsvar medlov, forskrift og god kommunalrevisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom heile

revisjonen. I tillegg:

- identifiserar og anslårvi risikoen for vesentleg feilinformasjon i kompensasjonsoppgåver,
enten det skuldast misligheitereller utilsikta feil. Vi utformer og gjennomfører

revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkeleg og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentleg

feilinformasjon som følge av misligheiter ikkje vert avdekka, er høgare enn for

feilinformasjon som skuldast utilsikta feil, sidan misligheiter kan innebære samarbeid,

forfalskning, beviste utelatelsar, uriktige framstillingar eller overstyring av intern kontroll.

-  opparbeidar vi oss ein forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen,for å

utforme revisjonshandlingar som er hensiktsmessige etter omstendigheitene, men ikkje forå

gi uttykk for ei meining om effektiviteten av kommunensin interne kontroll.

- evaluerar vi om dei anvendte rekneskapsprinsippa er hensiktsmessige og om

rekneskapsestimat og tilhøyrande noteopplysningar utarbeida av leiinga er rimelege

- konkluderar vi på hensiktsmessigheiten av leiinga sin bruk av fortsatt drift-forutsetninga ved

avleggelsen av årsrekneskapen, basert på innhenta revisjonsbevis, og korvidt det foreligg

vesentleg usikkerheit knytta til hendelsar eller forhold som kan skape tvil av betydning om

selskapet si evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderar medat det eksisterar vesentleg

usikkerheit, vert det krevdat vii revisjonsberetningen vier oppmerksomheita på

tilleggsopplysninganei årsrekneskapen, eller, dersom slike tilleggsopplysningar ikkje er

tilstrekkelege, at vi modifiserar vår konklusjon om årsrekneskapen og årsberetninga.

Etterfølgande hendelsar eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikkje forsetter drifta.

- Evaluerar vi den samla presentasjonen, strukturen og innhaldeti årsrekneskpaen, inkludert

tilleggsopplysningane, og korvidt årsrekneskaen gir uttrykk for dei underliggande

transaksjonane og hendelsane på ein måte som gir eit rettvisande bilde.
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Vi kommuniserar med leiinga blant anna om det planlagte omfanget av revisjonen og til kva tid
revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har

avdekkai løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheiter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelser om øvrige lovmessige krav

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovanfor og kontrollhandlingar vi har funne

naudsynte i hht attestasjonsstandard ISAE 3000, meinervi leiinga har oppfylt plikta si til å sørgje for

ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av selskapet sine rekneskapsopplysningari

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Basert på vår revisjon av årsrekneskapen som beskrevet ovanfor, meiner vi at årsmeldinga inneheld

dei opplysningane som lov og forskrift krev og at opplysningane om øknomii årsberetninga stemmer

overens med årsrekneskapen.

Larsnes 28/3-2022
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