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REVISJONSUTTALELSE VEDRØRENDE REGNSKAP 2020 FOR ANSVAR 900200 - FOLLORÅDET
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor. Vårt oppdrag ble utført i samsvar
med den internasjonale standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene ble utført kun for å bistå dere
i vurderingen av riktigheten av regnskapet for 2020 for ansvar 900200 – Follorådet.

Samlede utgifter bokført på ansvar 900200 – Follorådet pr 31. desember 2020 er kr 1 520 630. Samlede inntekter er
kr 1 148 505. Merforbruket på kr 372 125 er overført fra bundne fond.
Vi har kontrollert at:
- Det ikke er bokført utgifter som åpenbart ikke synes å vedrøre virksomheten.
- Driftsutgiftene er korrekt behandlet og nøyaktig bokført i regnskapet med tanke på
- Mva-behandling
- Beløp
- Konto og bilagstekst
- Bokførte lønnskostnader stemmer med lønnsoppgavene til de ansatte.
- Mottatte midler fra deltakerkommunene og Viken fylkeskommune er i tråd med deres samarbeidsavtale med
Follorådet.
- Mottatte midler fra kommuner er i samsvar med vedtatt budsjett.
Vi har i vår kontroll ikke avdekket vesentlige feil eller mangler.
Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll, gir vi ikke uttrykk for
noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll, kunne
andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt av rapporten og til deres
informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår rapport er kun beregnet på Follorådet, Akershus
fylkeskommune, og deltakerkommunene og skal ikke distribueres til andre parter enn Follorådet, Akershus
fylkeskommune, eller deltakerkommunene.

Drammen, 21. mai 2021
Deloitte AS

Vidar Nesse
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