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BEREGNING AV TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I 2013-- As
KOMMUNE - REVISORS UTT ALELSE

Vi er engasjert av Ås kommune for å kontrollere beregningen av tilskudd til ikke-kommunale
barnehager i 2013. Vi har gjennomført de handlinger som er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er
utført i samsvar med ISRS 4400 - A vtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å kunne bistå
dere i vurderingen av riktigheten av tilskuddsberegningen.

Vi har kontrollert at:

• Tilskuddsmodellen er utarbeidet i samsvar med Veileder for beregning av tilskudd til private
barnehager R7720.

• Utgiftene som ligger til grunn for tilskuddsberegningen er korrekt hentet fra kommunens
årsregnskap, funksjon 201 og 221.

• Tellingen av barn i 8 kommunale og 12 ikke-kommunale barnehager er korrekt.
• Antall barn og barns alder er kontrollert mot årsmeldinger pr 15.12. både for 2012 og 2013.

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert at beregnet tilskudd til ikke-kommunale barnehager for
2013 utgjør kr 66 633 817.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar
med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder
vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller
begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår
kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres
informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Ås kommune og de
private barnehagene i Ås kommune.

Ski, 7 mai 2014 ,
Steinar Neby
statsautorisert revisor
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