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Årsberetning 2019 Ask media AS

Virksomheten
Ask media AS har sitt hovedkontor på Grøset i Grue kommune. Selskapet har i 2019
hovedsakelig utgitt fagblader og driftet nettsteder rettet mot nisjer i næringslivet i det
norske markedet. Ask media har en eierpost på 49 prosent i Havnemagasinet AS, 60
prosent i Stream media AS samt 100 prosent eierskap i Pronto kommunikasjon AS
og Bestselger AS.

Omsetning og resultat
Omsetningen i selskapet var kr 43.205.699 med et årsresultat på kr 1.119.486,
hvilket styret betrakter som tilfredsstillende. Selskapet har i 2019 avskrivninger på kr
4.660.487, hvorav kr4.030.000 er avskrivninger på utgiverrettig heter. Gjenværende
bokførte utgiverrettig heter, kr 4.030.000, er planlagt lineært avskrevet i løpet 2020.
De lineære avskrivningene av de balanseførte utgiverrettighetene vil belaste
bedriftens resultater i sterk negativ retning i perioden 2016 til 2020 med kr
20.150.000 i sum, men styret er av den oppfatning at dette vil gi et rettvisende bilde
av disse eiendelene over denne tidshorisonten. Mediesektoren i Norge og på
verdensbasis har vært og er i stor endring, og styret er av den oppfatning at
bedriftens utgiverrettigheter er gjenstand for en total forringelse over tid. Styret finner
det fortsatt riktig å etterstrebe tilfredsstillende inntjening, men dog bemerkes at det
også gjennom 2019 er satset betydelige midler på den digitale arena. Det blir
ytterligere opptrapping av den digitale satsingen gjennom 2020. Ask medias nettsider
har gradvis økning i både brukere og omsetning.

Finansiell risiko
Valutarisiko
Selskapet har ingen vesentlige transaksjoner i valuta, og valutarisikoen anses derfor
å være ubetydelig.

Renterisiko
Selskapet har 31.12.2019 ikke rentebærende gjeld. Det er tilfredsstillende med
likvide midler, og ergo ikke bruk av kassekreditt

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses
lav. Tap på fordringer har i 2019 vært lave.

Likviditetsrisiko
Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å
innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko.

Egenkapital og fortsatt drift
Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret er avlagt
under denne forutsetning. Egenkapitalen i selskapetvar31.12.2019 på
kr 15.697.816. Selskapets egenkapitalandel var på 49,9 prosent.



Arbeidsmiljø, personale og likestilling
Sykefraværet i selskapet var 1,5 prosent i 2019, mot 0,1 prosent i 2018. Selskapet
har 26 ansatte, fordelt på 16 menn og 10 kvinner. Antall årsverk i bedriften er 24.Det
har i løpet av 2019 ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker
som har resultert i personskader eller materielle skader. Selskapet legger vekt på å
skape like forhold for kvinner og menn både ved rekruttering og gjennom selskapets
arbeidsvilkår. Selskapets styre har i 2019 bestått av en kvinne og en mann.

Forskning og utvikling
Selskapet driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Miljørapportering
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø, og er ikke regulert av konsesjoner eller
pålegg.

Utviklingen fremover
Styret er fornøyd med resultatet for 2019,og mener at selskapet fremover har
mulighet for tilfredsstillende resultater. Men styret registrerer med bekymring de
kortsiktige konsekvensene av koronapandemien, gjennom en stor oppbremsing i
annonsesalget for mange av selskapets titler. De langsiktige konsekvensene er i
skrivende stund uavklarte.

Årsresultat og disponeringer
Etter styrets oppfatning gir fremlagte regnskap et rettvisende uttrykk for selskapets
resultat og balanse for 2019. Selskapet hadde i 2019 et overskudd på kr 1.119.486.
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Avsatt utbytte O
Overføring annen egenkapital 1. 119.486
Sum disponert 1.119.486

Selskapets frie egenkapital pr. 31.12.2019 var:

Annen egenkapital 10.055.999
Fri egenkapital 10.055.999

Grue, 08-05-2020

^-^L/ ^-^ jC^U"^f^L ^.r~>/^(

Nils Vanebo Tove Lisbeth Finstad
Styreleder Styremedlem

Baard A. Nordvang^-^^

Daglig leder
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Resultatregnskap
Note 2019 2018

Driftsinntekter

Salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Produksjonskostnad

Lønnskostnad

Avskrivning

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt

Annen renteinntekt

Annen rentekostnad

Annen finanskostnad

Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsresultat

13
12,14

12
2,11
3
2

4

4

8

43 156 499
49200

43 205 699

9 691 686
20 495 022
4 660 487
7 635 196

42 482 391

723 308

658 987
53680

o
110 669
601 998

l 325 306

205 820

1119 486

44 424 010
68400

44 492 410

10 679 501
19 711 345
4 666 691
7 408 999

42 466 536

2 025 874

235 868
34815

885
216 459
182 701

2 208 575

509 273

l 699 302

Overføringer og disponeringer

Avsatt ti l utbytte

Overføring annen egenkapital

Sum disponert

o
1119 486
l 119 486

3388732
-l 689 430

l 699 302
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Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Hjemmeside

Utgiverrettigheter

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap

Lån til foretak i samme konsern

Investering i tilknyttet selskap

Investeringer i andeler og eiendeler

Andre fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

3
3

3
3

4
4, 9, 12

4/5

5

313081
4 030 000
4 343 081

6 089 938
10351

6 100 289

903 100
150 000
14700

8 745 263
54500

9 867 563

20310933

251 769
8 060 000
8311769

6 399 402
86585

6 485 987

18000
200 000
70500

7 661 750
4500

7 954 750

22752506

4/9

9

10

2 864 685
56156

2920841

8 247 667

3 256 829
56156

3312985

7 503 674

11168 508 10 816 659

Sum eiendeler 31 479 441 33 569 165
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Balanse pr. 31. desember
Note 2019 2018

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital
Egne aksjer

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

A vsetninger for forpliktelser

Utsatt skatt

Sum avsetning for forpliktelser

Kortsiktig gjeld
Abonnementsgjeld

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Avsatt utbytte

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

6/7

6,7

6

5 647 887
-6070

5 641 817

10 055 999
10 055 999

15 697 816

5 647 887
-3020

5 644 867

8936513
8936513

14581380

154 048
154 048

15 627 577

911 347
911 347

4
8
10
14
6

6 458 592
777 265
963 119

l 680 120
5748481

o

6 611 341
l 246 489
l 348 490
l 392 440
4 088 946
3388732

18 076 438

15 781 625 18 987 785

Sum egenkapital og gjeld

NilsVanebo

Styreleder

31 479 441

?

Grue, C'^^e)-^^0

^
Baard A. Nordvang

Daglig leder

33 569 165

j^iLc^c^ "n^-^^
Tove Lisbeth Finstad

Styremedlem
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Noter til regnskapet for 2019

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små

foretak.

Aksjer i datterselskap

Aksjer i datterselskap bokføres etter kostmetoden.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring fordeles normalt over

abonnementets løpetid og på leveringstidspunktved salg av annonser. Driftsinntektene er fratrukket

merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres

samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter/

kostnadsføres når de påløper.

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.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av-

og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med

utgangspunkt i historisk kostpris. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi

ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

Finansielle eiendeler

Selskapets investeringer i aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler/ bokføres til virkelig verdi.

Investeringer i aksjer klassifisert som anleggsmidler bokføres etter kostmetoden.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte framtidige pensjonsytelser, kalt

innskuddsbasert pensjonsordning. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie, samt

eventuell innbetaling til fond/ kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som

ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonsordningen tilfredsstiller

den lovpålagte OTP-ordningen.

Utsatt skatt og skattekostnad

Skattekostnaden i regnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt

er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og

skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme

periode er utlignet og nettoført.
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Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019

Lønninger

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre ytelser

Sum

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 24 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Lønn

Andre ytelser

16 860 644
2 050 989

763 206
820 184

20 495 023

Daglig leder
1491372

17804

2018

16 201 623
l 950 109

737 904
821 710

19 711 346

Daglig leder har fastlønn med tillegg av beløpsbasert bonus avhengig av oppnådd EBITA samlet for

datterselskapet Bestselger AS og Ask Media AS.

Godtgjørelse til revisor er fordelt påfølgende:

Lovpålagt revisjon

Annen bistand

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

2019

58500
34400

Note 3 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost

01.01.

Tilgang kjøpte
driftsmidler

Anskaffelseskost

31.12.

Akk. av- og

nedskrivning 31.12.

Balanseført pr. 31.12.

Årets avskrivninger

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

Fast eiendom

10 297 324

109 051

10 406 375

-4 316 437

6 089 938

418515

25 år
Lineær

Driftsløsøre og

inventar
2 922 685

o

2 922 685

-2912333

10352

76234

Sår

Lineær

Konsesjoner,

nettsider etc.

l 411 574

197 050

l 608 624

-l 295 543

313 081

135 738

Sår

Lineær

Goodwill og
utgiv.- rettigheter

67 094 230

o

67 094 230

-63 064 230

4 030 000

4 030 000

5 år

Lineær

Sum

81 725 813

306 101

82 031 914

-71 588 543

10 443 371

4 660 487

Gjenværende bokførte rettigheter avskrives lineært over 5 år med virkning fra og med 2016.
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Noter til regnskapet for 2019

Note 4 - Investering i datterselskap og tilknyttet selskap

Selskap

Bestselger AS
Pronto kommunikasjon AS

Stream media AS

HavnemagasinetAS

Sum

Anskaf.-år

2005
2014
2018
2019

Kontor

Kongsvinger

Kongsvinger
Grue

Mo i Rana

Eier-

andel
100 %
100 %
60%
49%

Stemme-

andel
100 %
100 %
60%
49%

Resultat
2019

-55 766
724 728
-21 049

137 940
785 853

Egenkapital
pr. 31.12

724728
1758338

20111
162 370

2 665 547

Bokført verdi
pr. 31.12

o
885 100

18000
14700

917 800

Bestselger AS har en kostpris på kr 309.974 som tidligere er nedskrevet.

Selskapet har leverandørgjeld på kr 12.500 til Bestselger AS pr. 31.12.19.

Selskapet har ytet et lån på kr 200.000 til datterselskapet Stream Media AS i 2018. Saldo på lånet per

31.12.19erkrl50.000.

Selskapet har kjøpt resterende 40 % av aksjene i Pronto kommunikasjon AS i 2019 og har en kortsiktig gjeld

på kr 2.000.000 mot selskapet per 31.12.19.

Øvrig kortsiktig mellomværende mellom konsernselskapene er uvesentlig for regnskapsinformasjonen.

Note 5 - Investeringer i andeler og eiendeler

Selskapet har investert i andre langsiktige markedsbasert verdipapirer med en samlet bokført verdi på kr

8.745.263. Porteføljen er oppført til kostpris.

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.

Årsresultat

Kjøp av egne aksjer

Aksjekapital
5 647 887

o
o

Egne aksjer
-3020

o
-3050

Annen

egenkapital
8936513
1119 486

o

Sum

14 581 380
1119 486

-3050

Egenkapital 31.12. 5 647 887 -6070 10 055 999 15 697 816
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Noter til regnskapet for 2019

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

A-aksjer

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Vanebo Publis. AS, heleid av styreleder
Add Media AS
Baard A. Nordvang, daglig leder

Egne aksjer

Antall
28 239 436

Pålydende
0,2kr

Balanseført

5 647 887

A-aksjer
25 366 868

664 205
19447
9950

Eier-

andel

90%
2%
0%
0%

Sum

Øvrige (eierandel < 5%)
Totalt antall aksjer

26 060 470
2 178 966

28239436

92%
8%

100 %

Alle aksjer gir like rettigheter.

Note 8 - Skatt

Arets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt

Årets totale skattekostnad

Beregning av årets skattegrunnlag:

Ordinært resultat før skattekostnad

Permanente forskjeller

Endring i midlertidige forskjeller

Årets skattegrunnlag

Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag

Oversikt over midlertidige forskjeller

Anleggsmidler

Fordringer

Gevinst- og tapskonto

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12

2019

963 119
-757 299

205 820

2019

2019

2018

l 348 490
-839 217

509 273

2018

l 325 306
-389 761

3 442 269
4 377 814

963 119

2 208 575
185 765

3 468 660
5 863 000
l 348 490

2018

601 508
-362 013

460 727

3 838 810
-272 228

575 909
700 222 4 142 491

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%) 154 049 911 348
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Noter til regnskapet for 2019

Note 9 - Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år

Fordring på konsernselskap

2019
o

2019
100 000Kassekredittlimit

Som sikkerhet for kassekreditten er stillet pant i kundefordringer pålydende kr 5 000 000.

2018
150 000

2018
100 000

Note 10 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

2019
790 464

Note 11 - Pensjoner

Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er 28 personer innmeldt i ordningen ved årets slutt.

Ordningen er av typen innskuddspensjon og dekker krav etter OTP-ordningen. Det er i 2019 innbetalt

kr 763.205 til innskuddsordningen. Denne premien er i sin helhet utgiftsført under lønnskostnader med

tillegg for arbeidsgiveravgift.

Note 12 -Transaksjoner med nærstående parter

Selskapet har ordinære forretningsforbindelser med nærstående selskaper ved kjøp av tjenester og salg av

annonser, administrative tjenester osv. Disse transaksjonene skjer til avtalte, antatte markedspriser.

Note 13 - Salgsinntekter

Pr. virksomhetsområde

Tidsskrifter inkl.nettsider

Andre inntekter

Sum

2019

42 436 756
685 246

43 122 002

2018

43 399 236
l 024 774

44424010

Note 14 - Poster som er slått sammen i regnskapet

Annen kortsiktig gjeld
Påløpne feriepenger

Andre påløpne kostnader

Sum

Annen driftsinntekt

Husleieinntekter

2019

1915329
1833151
3 748 480

2018

l 884 056
2 204 891
4 088 947

49200 68400
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Noter til regnskapet for 2019

Note 15 - Hendelser etter balansedagen

l mars 2020 ble Norge rammet av Covid 19-utbruddet. Hendelsen betraktes å ha oppstått i 2020 og har

derfor ingen regnskapsmessig påvirkning for tallene for 2019. Imidlertid forventes hendelsen å ha

innvirkning på drift og lønnsomhet i 2020 som følge av myndighetenes omfattende retningslinjer og tiltak,

som treffer store deler av nærings- og arbeidslivet. For Ask Media AS innebærer dette en forventet

reduksjon i aktivitet i forhold til planlagt som følge av permitteringer, samt lavere inntekter fra annonsesalg.

Det er ikke mulig å beregne pålitelig hva den økonomiske effekten av dette kan bli ved avleggelse av

årsregnskapet. Selskapet følger tett opp de likviditetsmessige konsekvensene av hendelsen og foretar

kostnadsbesparende tiltak for å sikre minst mulig tap.



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Gamle Trysilvei 6, N0-2406 Elverum
Postboks 118, N0-2401 Elverum

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
T!f: +4724002400
Fax: +47 62 40 99 99
www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Ask media as

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ask media as som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

l forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

A membe! firm ol E^rnst & Young Global Limited



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, l tillegg:

t- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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;

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende

noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på S
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan o

imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; ^:

> vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, ^
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et o
rettvisende bilde. ^

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt ^
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne ^
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. ^

c/

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige 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.

Elverum, 12. mai 2020

ERNST & YOUNG AS

Emil Glorvigen
statsautorisert revisor

-'c

Uavhengig revisors beretning - Ask media as
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