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Innledning
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Selskapsgjennomgang er ikke revisjon og gjennomgangen bærer preg av kartlegging.



Gjennomgangen er gjennomført av Veslemøy E. Ellinggard og Maria-Elis Henøen Hustad i
perioden oktober-november 2017.



Vi takker kontrollutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune for oppdraget og håper at
resultatene av gjennomgangen bidrar til læring og nyttige innspill med tanke på risikovurderinger
og oppfølging av eierskapsutøvelse av eierskapet i Vegamot AS.



Rapporten ble sendt på faktasjekk og høring til selskapet 15.11.2017. Kommentarer knyttet til
faktasjekk er hensyntatt i rapporten. Høringssvaret ligger vedlagt i rapporten.

Molde, 20. november 2017
Veslemøy E. Ellinggard
Oppdragsansvarlig revisor/
Statsautorisert revisor

Maria-Elis Henøen Hustad
Utøvende revisor/
Bachelor i revisjon
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Oppsummering og konklusjon


Vi har ikke blitt kjent med noen vesentlige mangler innenfor selskapets ledelse i
henhold til krav i aksjeloven




Vi anbefaler likevel at selskapet utarbeidet skriftlige rutiner og fullmakter innenfor
finansforvaltningsområdet

Selskapet har god oversikt over system og retningslinjer for å unngå
rentesubsidiering/kryss-subsidiering




Vi anbefaler selskapet å søke mer IFRS kompetanse og gjør innholdet i rapporteringen mer
tilgjengelig for lesere av årsregnskapet

Selskapet fremstår å ha oversiktlige rutiner på finansforvaltningsområdet. Området er
ikke komplekst.




Vi anbefaler likevel å gjennomføre styreevalueringer

Selskapet har lav IFRS kompetanse, dette blir i noen grad kompensert av selskapets
revisor som er svært kompetent
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Vi anbefaler likevel at det utarbeides skriftlige rutiner for også i sikre dette i fremtiden

Vi opplever ikke at det er behov for en full selskapskontroll på det nåværende
tidspunkt. Behovet bør revurderes etter gjennomføring av bompengereformen.
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Bakgrunn


Kontrollutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune bestilte
30.08.2017 i sak SK 1/2017 selskapsgjennomgang av Vegamot AS



Møre og Romsdal Fylkeskommune eier 33,3% av selskapet etter
investering i 2016



I kontrollutvalget sin Plan for selskapskontroll for 2017-2018 var
Vegamot AS utvalgt som et av tre selskaper med følgende
observasjoner


Stort selskap og stor betydning for samferdselssatsinga i regionen



Nylig tegnet aksjer (i 2016). Stor negativ egenkapital



Risiko ift. noterte lån, retningslinjer for krysssubsidiering/rentekompensasjon og lignende
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Bakgrunn forts.


Bestillingen ble basert på prosjektplan som var vedlagt bestillingen



Prosjektet blir gjennomført som en selskapsgjennomgang


Dvs. ikke selskapskontroll som forvaltningsrevisjon



Evt. funn i gjennomgangen kan medføre behov eller ønske om
selskapskontroll som forvaltningsrevisjon i etterkant



Revisjonskriterier er ikke relevant siden bestillingen gjelder en
selskapsgjennomgang med fokus på kartlegging
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Metode


Vi har besøkt Vegamot AS ved deres kontorer i Trondheim.



Under besøket har vi hatt flere samtaler med daglig leder, Marius
Maske, som også fungerer som økonomiansvarlig.



Vi har hatt samtale med selskapets valgte revisor, Morten Alsos i
Deloitte.



Vi har hatt samtaler med selskapets regnskapssjef.



Vi har foretatt dokumentgjennomgang.
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Problemstillinger
I HENHOLD TIL PROSJEKTPLAN, VEDLEGG 1 TIL BESTILLING SK 1/2017 FRA
KONTROLLUTVALGET MRFK 30.08.2017
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Problemstillinger
1.

Kartlegging av selskapsleiing i samsvar med aksjeloven


Styreinstruks, instruks daglig leder, styreevaluering mm.

2.

Kartlegging av rutiner på økonomiområdet for å sikre tilstrekkelig
IFRS-kompetanse og etterleving, samt hensiktsmessig og forståelig
rapporteringsstruktur

3.

Kartlegging av rutinar for finansforvaltning


4.
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Instruks, retningslinjer, fullmakter og etterleving

Karlegging av system og retningslinjer med tanke på
rentesubsidiering/kryss-subsidiering, samt system for fordeling av
felleskostnadar
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Om Vegamot AS
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Selskapets formål
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- fra selskapets årsberetning for 2016


Vegamot AS er et regionalt bompengeselskap med formål å ivareta
finansiering og drift av bompengeprosjekter i Møre og Romsdal, Nordog Sør-Trøndelag.



Selskapet fungerer som regionalt bompengeselskap iht. intensjonene i
Meld St. 25 2014-2015.



Selskapet eies av Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag
Fylkeskommuner med 33,3% eierandel hver, og har forretningskontor i
Trondheim.



Som regionalt bompengeselskap skal Vegamot AS ivareta
bompengeinnkreving for alle prosjekt i disse fylkene.



Vegamot AS er et fullintegrert bompengeselskap med en stab på 25
ansatte. Selskapet har i 2016 hatt innkrevings- og finansieringsansvar for
fire egne prosjekt.
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Organisering Vegamot AS
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Regnskapsprinsipper


Vegamot AS fører som det eneste norske bompengeselskap regnskap i
henhold til IFRS (internasjonale regnskapsstandarder)



Selskapet har utstedt obligasjonslån som er notert på Oslo børs og må
derfor etter børsreglementet følge IFRS i sin rapportering



De vesentlige forskjellene som har betydning for Vegamot sitt regnskap,
sammenlignet med bransjen for øvrig gjelder:
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Balanseføringen av innkrevingsrett, herunder avskrivningsprofil


Dette medfører at selskapet i deler av prosjektenes levetid viser store underskudd
og har ført til negativ egenkapital i selskapet



Underskuddene blir reversert i løpet av prosjektenes levetid

Balanseføring av rentebytteavtaler til virkelig verdi


Hvis man har rentebytteavtaler med urealiserte tap vil disse tapene løpende bli
kostnadsført, tapene har ikke kontanteffekt etter inngåelse av sikringen
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Virksomheten i Vegamot AS
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Bompengereformen
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Ny bompengereform

forventes i løpet av 2018.



I den nye avtalen skal

Vegamot overta en del
av funksjonene til
Statens Vegvesen.
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Innkrevingsprosess Vegamot
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Resultatregnskap Vegamot
konsern*
Alle tall i MNOK

16

2016

2015

963

905

Avsetning på ikke startede prosjekt

-576

-522

Avskrivninger

-306

-226

-76

-84

Driftsresultat

5

73

Annen finansinntekt

9

8

-82

-80

30

22

Finansresultat

-43

-50

Årsresultat

-37

22

Salgsinntekter

Lønn og andre driftskostnader

Annen finanskostnad
Endring i virkelig verdi på derivater (rentebytteavtaler)

*: Morselskapet Vegamot AS og 50,1% eid datterselskap fra 01.07.2016: Namdal Bomveiselskap AS.
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Balanse Vegamot konsern*
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Alle tall i MNOK

2016

2015

Aktiverte innkrevingsretter

1 751

1 988

120

108

14

14

Bankinnskudd

958

677

Sum eiendeler

2 843

2 788

Egenkapital, hvorav aksjekapital MNOK 3

-98

-63

Avsetning prosjekt ikke oppstartet

550

435

Forpliktelse innkrevingsrett

141

392

1 506

1 480

744

544

2 843

2 788

Kortsiktige fordringer
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

*: Morselskapet Vegamot AS og 50,1% eid datterselskap fra 01.07.2016: Namdal Bomveiselskap AS.
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Kort om selskapets virksomhet og
betydning for regnskapsføringen
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Vegamot AS har to forretningsområder
1) Finansiering og drift av egne bompengeprosjekter
2) Drift/innkreving av bompenger for andre
1)

2)

Finansiering og drift av egne bompengeprosjekter medfører kompleks regnskapsføring og er
noe som avviker vesentlig fra bransjen for øvrig
1)

Balanseføring av innkrevingsrett som avskrives over prosjektets levetid basert på trafikkgrunnlag

2)

Avvik mellom overførte midler til finansiering og «opptrekk» (delbetalinger til utbygger) medfører
resultatføring («avsetning på ikke startede prosjekter»)

3)

Balanseføring av evt. sikring av gjeld, hvor sikringsinstrumentet bokføres til virkelig verdi

4)

Eventuell reduksjon av innkrevingsretten, f.eks. gjennom tilskudd til bompenger blir regnskapsført som
nedskrivning av innkrevingsretten

Innkreving for andre medfører ingen kompleks regnskapsføring
1)

Innkreving av midler (forskuddsbasert eller basert på passering)

2)

Fordeling av driftskostnader etter fordelingsnøkler vektet med trafikkgrunnlag
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Styrets omtale om selskapets
risikoeksponering (fra Årsrapport 2015)
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Innkreving av bompenger er basert på priser og regler for
prisjustering fastsatt i Stortingsproposisjon for det enkelte prosjekt.
Risikoen for inntekter er knyttet til avvik i trafikk og eventuell endring i
kjøremønster. Det er kun mindre avvik i trafikken fra det ene år til det
neste, og risiko for inntektsbortfall anses som liten. I henhold til
bompengeavtalen med Statens Vegvesen er overskuddslikviditet
plassert i rentebærende bankkonti.
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Endring av regnskapsprinsipper for
2015 (fra styrets årsberetning 2015)


Selskapet fører som det eneste norske bomveieselskap regnskap iht. IFRS. Selskapet
har frem til regnskapsåret 2014 balanseført innkrevingsretten etter opptrekk fra Statens
Vegvesen og avskrevet denne lineært over innkrevingsperioden. Etter en
gjennomgang og vurdering av denne praksis mot IFRS er regnskapsprinsippene
endret med virkning fra regnskapsåret 2015. For de prosjekter hvor det er aktuelt å
aktivere en innkrevingsrett blir denne avskrevet basert på inntektsbasert metode mot
tidligere lineær metode.



I de tilfeller man starter innkreving i forkant av veiutbyggingen, vil innsamlede midler
utover kostnadene til innsamling for det aktuelle prosjektet, avsettes til fremtidig
veibygging i prosjektet.



Tilsvarende er finansielle sikringsinstrumenter (renteswaps) innarbeidet i regnskapet
med virkning fra regnskapsåret 2015 iht IFRS. Rentederivatene er bokført til virkelig
verdi. Per 31.12. utgjør denne verdien -80,3 mill, og gir negativ egenkapital for det
tilhørende prosjektet. Denne verdien vil reversere seg frem mot forfall på gjelden og
medfører ingen kontanteffekt for selskapet. Styret ser ikke at disse forhold påvirker
selskapets reelle økonomiske stilling, og mener at selskapets egenkapital og likviditet
er forsvarlig. Styret ser derfor ingen behov for å foreta ytterligere grep i forhold til
egenkapitalsituasjonen. Swappene har løpende forfall i takt med den langsiktige
gjelden frem til 2021.
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Negativ egenkapital omtale fra
årsregnskapet 2015
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Til tross for at selskapets egenkapital per 31.12.2015 er negativ, vurderer
styret at selskapets egenkapital er forsvarlig. Dette forklares i at den
negative egenkapitalen skyldes i sin helhet verdivurdering av selskapets
rentesikringsavtale, som per 31.12.2015 var negativ med minus
kr. 80 284 069. Selskapet er i henhold til IFRS pålagt å føre disse i
balansen. Rentesikringsavtalene er inngått for å sikre en stabil og
forutsigbar finansiering av de prosjektene selskapet er gitt i oppdrag å
finansiere. Den negative verdien vil kun kunne bli realisert dersom
låneavtalene sies opp, og vil bli redusert i løpet av lånenes løpetid.
Selskapets likviditet anses på kort og lang sikt å være stabil og
forutsigbar, og selskapet anses å kunne dekke sine forpliktelser gjennom
lånenes løpetid. I tillegg er selskapets låneavtaler garantert gjennom
selvskyldergarantier utstedt av Sør-Trøndelag fylkeskommune, NordTrøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
 I lys av dette ser ikke styret grunnlag for å iverksette tiltak i henhold til
aksjeloven §3-5.
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Fra generelle utsikter, fortsatt drift
fra årsberetningen 2016


Selskapets kjernevirksomhet bompengeinnkreving gir en stødig og
god likviditet, inntektene er stabile såfremt konjunkturene ikke
endres vesentlig. De pågående og planlagte endringene for
bompengeinnkreving vil ha konsekvenser for selskapets virksomhet.
Selskapet er aktivt med i arbeidet med å reformere
bompengeinnkrevingen i Norge. Selskapet forventes å inngå ny
bompengeavtale i egenskap av regionalt bompengeselskap i løpet
av 2017.



Selskapet har sikret alle lån gjennom selvskyldnerkausjoner i
fylkeskommuner og kommuner. *



Selskapet har sikre kontantstrømmer og god likviditet til å dekke
løpende forpliktelser på kort og lang sikt.

*: Dette innebærer i følge selskapet at hver fylkeskommune/kommune hefter
kun for sitt eget prosjekt, og er ikke solidarisk ansvarlig.
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Sentrale forhold ved revisjonen av
2016 regnskapet iflg. Deloitte
(valgt revisor)
FRA REVISJONSBERETNINGEN FOR 2016
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Problemstilling 1
KARTLEGGING AV SELSKAPSLEIING I SAMSVAR MED AKSJELOVEN
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Selskapsledelse
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Aksjelovens kapittel 6 inneholder krav til aksjeselskapers ledelse, styre m.m. Den norske
anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES) pkt.9 gjengir krav og
anbefalinger vedrørende styrets arbeid:


Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og
gjennomføring.



Styret bør fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt
på klar intern ansvars- og oppgavedeling.



Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha revisjonsutvalg. Det samlede
styret bør ikke fungere som selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør
vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens krav om revisjonsutvalgets
sammensetning mv. bør flertallet av medlemmene i utvalget være uavhengige
av virksomheten.



Styret bør evaluere sitt arbeid og kompetanse årlig.
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Selskapsledelse


Selskapet har fremvist instrukser som beskrevet under.



Styreinstruks, datert 24.oktober 2017. Hovedpunktene i
styringsinstruksen:


Styret har det formelle ansvar for ledelse av selskapet



Styret har ansvar for å vedta selskapets overordnede mål og
strategier



Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet



Styret skal iverksette generalforsamlingens vedtak



Styret skal påse at virksomheten, regnskapene og
kapitalforvaltningen er gjenstand for forebyggende kontroll



Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapsvirksomhet
for øvrig
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Selskapsledelse
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Instruks daglig leder, datert 29.04.2005*. Følgende hovedpunkter inngår
i stillingsinstruksen:


Daglig leder er underlagt styret og skal følge de retningslinjer og
pålegg som styret har gitt.



Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med
lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en
betryggende måte.



Daglig leder skal sørge for betryggende interne kontrollrutiner og
særlig påse at ingen ansatte driver ulovlig virksomhet i arbeidstiden.

*: Instruksen inngår som en del av ansettelsesavtalen fra 2014 og ble i følge selskapet evaluert da, men uten oppdatering av datering.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Selskapsledelse
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Instruks for styrets revisjonsutvalg, datert 28.05.2013. Følgende
hovedpunkter inngår i instruksen:


Revisjonsutvalget skal virke som et saksforberedende organ for styret og
støtte styret i utøvelsen av sitt ansvar for den regnskapsrapportering,
revisjon, intern kontroll og den samlede risikostyringen



Utvalget er ansvarlig overfor det samlede styret i Vegamot

Gjennomføring av styreevaluering


Det er ikke gjennomført systematiske styreevalueringer på faste
tidspunkter eller ved faste hendelser



Styret i Vegamot AS ønsker at det skal gjennomføres styreevaluering i
løpet av 2019
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Selskapsledelse
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Instruks sikringsstrategi, datert 21.06.2017. Hovedpunkter:


Styring av renterisiko



Likviditetsrisiko



Forvaltning og rapportering
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Revisjonsutvalgets involvering


Styreprotokoller og protokoller fra revisjonsutvalget viser at
revisjonsutvalget har to årlige møter.



Revisjonsutvalget har bedt om redegjørelser fra daglig leder og
revisor for selskapets risikobilde og internkontrollsystemer i forbindelse
med avleggelsen av årsregnskapet for 2015 og i 2016. På bakgrunn
av redegjørelsen vurderer revisjonsutvalget at selskapets
kompetanse og ressurser knyttet til regnskapet er sårbart, og
anbefalte at administrasjonen vurderer hvordan risikoen kan
reduseres. Ut over dette var revisjonsutvalgets oppfatning at
gjennomgangen viste et betryggende bilde av selskapets risiko og
internkontroll.



Revisjonsutvalget var også involvert i prosess knyttet til endring av
regnskapsprinsipper for årsregnskapet 2015 knyttet til balanseføring
av innkrevingsrettigheter og sikringsobjekter.
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Styrets involvering


Selskapets styre fremstår som aktivt og har et bredt spekter av saker
på sin agenda, uten at det fremstår å være for detaljorientert.



I desember 2016 ba styret administrasjonen gjennomgå
prosjektregnskapets kostnadsfordeling for å sikre at kryss-subsidiering
ikke forekommer
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Deloitte har gjennomført kontrollaktiviteter knyttet til dette, se videre
omtale under problemstilling nr. 4.

I forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet for 2016
opplyste revisor at selskapet hadde forsvarlig ledelse, og at
samarbeidet fungerer godt. Av gjennomgangen fremgikk at det
kan være hensiktsmessig å styrke administrasjonen, spesielt med
tanke på regnskapsressurser og sikkerhet for drift
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Funn


Daglig leders instruks er av eldre dato (2005)* og opprinnelig inngått
for et annet selskap.



Styreinstruks er vedtatt i oktober 2017, etter varsling om
selskapsgjennomgang.



Styrevedtak på ønske om styreevaluering i forkant av
generalforsamling 2018. Selskapet har ikke gjennomført planmessige
evalueringer tidligere.



Selskapet har et aktivt styre og revisjonsutvalg
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Protokoller viser tydelig involvering fra styre og revisjonsutvalg

*: Instruksen inngår som en del av ansettelsesavtalen fra 2014 og ble i følge selskapet evaluert da, men uten oppdatering av datering.
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Konklusjon og anbefalinger –
problemstilling 1


Selskapet synes å etterleve kravene i aksjeloven til organisering,
ledelse og styrebehandling.



Vi anbefaler å ta en gjennomgang og derav nytt vedtak på daglig
leders instruks, da denne er datert 2005.



På generelt grunnlag anbefaler vi å datere rutinebeskrivelsene med
siste oppdaterte dato.



Selskapet har ikke hatt faste tidspunkt for å gjennomføre
styreevalueringer. Vi anbefaler at dette tas inn i styrets instruks med
angivelse av hvor ofte styreevaluering bør gjennomføres.
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Problemstilling 2
KARTLEGGING AV RUTINER PÅ ØKONOMIOMRÅDET FOR Å SIKRE
TILSTREKKELIG IFRS-KOMPETANSE OG ETTERLEVING, SAMT HENSIKTSMESSIG
OG FORSTÅELIG RAPPORTERINGSSTRUKTUR
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Regnskapsprinsipper


Vegamot AS fører som det eneste norske bompengeselskap regnskap i
henhold til IFRS (internasjonale regnskapsstandarder)



Selskapet har utstedt et obligasjonslån som er notert på Oslo børs og
må derfor etter børsreglementet følge IFRS i sin rapportering



De vesentlige forskjellene som har betydning for Vegamot sitt regnskap,
sammenlignet med bransjen for øvrig gjelder:
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Balanseføringen av innkrevingsrett, herunder avskrivningsprofil


Dette medfører at selskapet i deler av prosjektenes levetid viser store underskudd
og har ført til negativ egenkapital i selskapet



Underskuddene blir reversert i løpet av prosjektenes levetid

Balanseføring av rentebytteavtaler til virkelig verdi


Hvis man har rentebytteavtaler med urealiserte tap vil disse tapene løpende bli
kostnadsført, tapene har ikke kontanteffekt etter inngåelse av sikringen

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Bakgrunn IFRS


IFRS står for International Financial Reporting Standards og er internasjonale regnskapsstandarder
utgitt etter 2001 International Accounting Standards Board (IASB).



Det er i hovedsak børsnoterte foretak som er pliktet til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS i
Norge. I tillegg er foretak som ikke er børsnotert, men som har notert gjeldspapirer på Oslo Børs,
også pliktig.



IFRS er basert på et konseptuelt rammeverk for rapportering av finansiell status og utvikling for
selskaper som har som mål å drive med overskudd og skape avkastning til sine investorer. Dette
kan tidvis skape utfordringer for selskaper med andre formål, hvor standardene ikke synes å
hensynta andre behov. I tillegg er bompengeoppkreving organisert annerledes i Norge enn i en
del andre land i Europa hvor standardene synes å være mer passende.
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Både selskapet selv og valgt revisor anser at IFRS ikke er tilpasset norske bompengeselskapers
virksomhet.

Selskapet foretok prinsippendringer, særlig knyttet til avskrivningsprofil og balanseføring av sikringsobjekter til virkelig verdi fra 2015. Endringen medførte at selskapet fikk negativ egenkapital fra
31.12.2015. Både selskapets styre og revisor understreker likevel at de ikke opplever at det er tvil
om selskapets evne til fortsatt drift, eller at selskapet ikke har tilstrekkelig egenkapitalfinansiering.
Det vises til omtaler fra årsregnskapet 2015 og 2016.
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Vegamot AS sitt årsregnskap
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Selskapets årsregnskap er svært vanskelig å forstå.


Dette skyldes delvis at konsekvenser av å følge IFRS gir noen fremmede
løsninger som ikke umiddelbart er intuitive.



Det som i tillegg kompliserer bildet er at selskapet har prøvd å holde
noteopplysningene på et så enkelt nivå som mulig. De opplyser at de
analysert hvem brukerne er og hva de ønsker å ha med. Revisor informere
om at de har gjort et forsøk på å utforme det mest mulig likt de norske
regnskapene.

Avgjørelsen om å holde noteopplysninger på et minimumsnivå, når
regnskapet fremstår som komplekst synes å være en feilvurdering.
 Noen av styrkene til IFRS er at regelverket er transparent og likt
uavhengig av hvilket land det benyttes i. Det å kunne vurdere hvilke
noteopplysningskrav man ønsker å etterleve, ligger ikke innenfor
standardene. Kravene gjelder avhengig av bransje. Årsregnskapet vil
kunne svært mye enklere å forstå for en leser, hvis tilstrekkelig
opplysninger og forklaringer blitt gitt.
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Bakgrunn IFRS/Rapportering


Selskapet opplyser selv at de ikke har noen formalkompetanse innenfor IFRS.



Selskapet har ingen økonomiavdeling. Selskapet har en regnskapssjef, ellers
ivaretas økonomifunksjonen av selskapets daglige leder.



Selskapet har bygget på revisors kompetanse innenfor IFRS, blant annet
gjennom aktiv bruk av Deloittes fagavdeling i Norge og utlandet for avklaringer
knyttet til prinsippendringer i 2015.



Revisor opplyser at det ikke har vært forhold som har vært nødvendig å ta i
nummererte brev til selskapet så langt.



Både selskapets styre og revisor har påpekt at selskapet er sårbart med tanke
på kompetanse og regnskapsressurser.



En gjennomgang av årsregnskapene for 2015 og 2016 avdekker umiddelbart at
det er vesentlige noteopplysningskrav som ikke er i varetatt. Dette gjelder f.eks.
opplysninger om segmenter og at det skal være samsvar mellom selskapets
interne segmentrapportering og ekstern informasjon om de samme
segmentene. Andre forhold er knyttet til de finansielle instrumentene, samt
nedskrivningsvurderinger knyttet til immaterielle eiendeler.

40

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Rutiner økonomiområdet
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Vegamot benytter i dag regnskapssystemet Mamut One Enterprise
levert av Visma Mamut AS. Visma har utarbeidet en beskrivelse av
dagens regnskapssystem datert 21.10.2016, der de også kommer med
anbefalinger til selskapet;
 Inntektsallokkeringen kjøres gjennom Central System (CS)






Her registreres alle passeringer og allokerer til riktig tidspunkt



Fakturautsendelse og inntektsregistrering skjer i CS og inneholder
spesifikasjoner



Ingen integrasjon mellom CS og Mamut



Dagens CS har kort gjenværende levetid. I et fremtidig system som
erstatning for CS bør en kunne forvente tilrettelegging mot økonomisystem
som gjør at dette blir en naturlig del av implementering av nytt system

Selskapet har en rekke rutinebeskrivelser på enkeltområder innenfor
økonomiområdet
MRR
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Dagens system og rutiner


42

Offentlig rapportering


Månedlig rapportering av merverdiavgift. Merverdiavgiftsoppgjør fra
Mamutklient Vegamot drift.



Arbeidsgiveravgift og skattetrekk rapporteres av ekstern
tjenesteleverandør. Betalingsdokumenter mottas for terminvis betaling.



Årsoppgjør med noter utarbeides årlig med bistand fra revisor etter
reglene for IFRS.



Ligningspapirer (Skattemeldinger) utarbeides årlig med bistand fra
revisor.



Annen offentlig rapportering er sporadisk og utføres ved behov.
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Dagens system og rutiner


Regnskapsrapportering




Kvartalsvis rapport til styret. Denne bygger på en Excel modell der felleskostnader
fordeles etter definerte fordelingsnøkler. Inntekter fordeles etter antall passeringer og
inntekter. Rapporteringen spesifiseres på total og pr bomprosjekt.

Leverandøravstemming
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Gjøres årlig etter forespørsel fra revisor.

Anbefalinger fra prosessgjennomgang fra Visma gjennomført i 2016


Remittering bør erstatte dagens manuell registrering av betalinger


Rutinen er endret etter prosessgjennomgangen i følge selskapet



Elektronisk dokumenthåndteringssystem anbefales



Anbefaler å utarbeide import av lønnsdata



Det bør kontrolleres om pensjonsforpliktelsen må balanseføres (AFP). Hvis så er tilfellet,
må aktuarberegning utarbeides og bokføres.
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Rapport fra PWC om CS Norge


PwC ble engasjert av Statens Vegvesen/ Q Free for å uttale seg vedrørende
kontrollmiljø knyttet til forvaltning av bompengesystemet CS Norge. Herunder
applikasjonskontroller, generelle IT kontroller og kontroller etablert for å etterleve
generelle bokføringsregler i perioden 1.januar til 31.desember 2016, og om
utformingen og gjennomføringen av kontroller knyttet til kontrollmålingene uttrykt i
beskrivelsene har fungert effektivt i denne perioden.
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Vegamot AS benytter systemet CS Norge som grunnlag for sin inntektsføring. De avtalte
kontrollhandlingene fra PwC gir trygghet for at systemet fungerer ihht. hensikten.

Konklusjon:


Beskrivelsen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av kontrollmiljøet, slik
det var utformet og implementert i perioden.



Kontrollene knyttet til kontrollmålene uttrykt i beskrivelsen var i det alt vesentlige
hensiktsmessig utformet i hele perioden; og



Kontrollene som ble testet, som var de kontrollene som var nødvendig for å gi
betryggende sikkerhet for at kontrollmålene uttrykt i beskrivelsen ble nådd,
fungerte i det alt vesentlige effektivt i hele perioden.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Rapport fra PwC til Statens
Vegvesen




Gjennom testing av nøkkelkontroller har PwC ikke identifisert noen avvik ift
applikasjonskontroller og deres etterlevelse av kontrollsvakheter. De har imidlertid
identifisert enkelte
kontrollsvakheter knyttet til
de generelle IT kontrollene.
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til de til

Følgende kontrollsvakhet med
PwCs konsekvensvurdering er
oppdaget:
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Funn


Selskapet har ingen formell IFRS kompetanse og årsregnskapet
bærer preg av dette



Selskapet er utfordringer med å kommunisere innholdet i sitt
årsregnskap på en forståelig måte



Selskapet er for øvrig preget av en liten organisasjon, med manuelle
rutiner og systemer
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Konklusjon og anbefalinger –
problemstilling 2
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Selskapet har ikke tilstrekkelig IFRS kompetanse og
rapporteringsstrukturen fremstår som vanskelig.


Selskapet er tjent med at styret, revisjonsutvalg og lesere forstår de
regnskap og økonomiske rapportert som legges frem.



Årsregnskapet for Vegamot AS og Vegamot konsern kan fremstå
som langt mer forståelig med større grad av presise
prinsippbeskrivelser, utfyllende noteopplysninger og forklaringer av
økonomiske effekter, herunder når effekter forventes å reverseres.



Både selskapets styre og revisor er av oppfatning av at selskapet har
en forsvarlig egenkapital. Dette er vanskelig å lese ut fra
årsregnskapet, og forholdet bør opplyses på hvorfor egenkapitalen
likevel anses å være tilstede.
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Problemstilling 3
KARTLEGGING AV RUTINER FOR FINANSFORVALTNING
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Sikringsstrategi – Vegamots
finansieringsansvar og risiko


Selskapets oppdrag er finansiering av samfunnsprosjekt gjennom bompengeinnkreving. Finansieringen kan være
ulik ved strekningsvise veiprosjekt vs. bypakker.



Strekningsvise prosjekt finansieres normalt ved opptak av lån i tillegg til finansieringsandel fra vegeier(Stat/Fylke).
Når prosjektet er ferdigstilt gjennomføres bompengeinnkreving i henhold til Stortingsvedtak for det aktuelle
prosjekt. Når all gjeld er nedbetalt avsluttes innkrevingen. Prosjektrisiko med tilhørende økonomiske risiko ivaretas
av prosjektet og vegeier. Bompengeselskapets risiko er knyttet til den andel som skal finansieres med bompenger,
altså utviklingen i lånerente og trafikkgrunnlag sammenholdt med vedtatte takster. Risikoreduserende element er
mulighet til å forlenge innkreving med inntil 5 år, og økning av takster med inntil 25% i tilfelle økt lånerente eller
sviktende trafikk. Takstene kan også justeres årlig i henhold til konsumprisindeks.



I bypakker skjer normalt innkreving parallelt med finansiering. Dersom bompengeinntektene blir lavere enn
prognose eller budsjett, vil det føre til redusert aktivitet eller finansiering fra andre kilder. Også i bypakker kan
takstene justeres årlig i henhold til konsumprisindeks. Ved finansiering av prosjekt som går ut over den årlige
kontantstrømmen må bompengeselskapet finansiere investeringene ved opptak av lån, på samme måte som for
strekningsvise prosjekt. I denne situasjonen vil finansieringskostnadene sammen med investeringskostnadene til
øvrige prosjekt sammenholdes med årlige bompengeinntekter. Dersom bompengeinntektene ikke dekker disse
kostnadene, må aktivitetene reduseres tilsvarende, eller finansieres gjennom andre kilder.



Generelt er det vanskelig å forutsi selskapets langsiktige finansieringsbehov ut over eksisterende prosjektportefølje.
Nye prosjekter vedtas fortløpende, og omfanget av låneopptak i prosjektets innkrevingstid er ikke endelig avklart
før prosjektet er ferdigstilt. Selskapet er også pålagt å skille mellom finansiering av de ulike prosjekt for å unngå
kryssubsidiering. Dermed må hvert prosjekt finansielt vurderes separat. Under nytt bompengeregime vil det bli gitt
større fleksibilitet i finansieringen, og mulighet til å gjennomføre en porteføljestyring av hele låneporteføljen. Dette
kan gi grunnlag for en revurdering av selskapets risikostyring.
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Sikringsstrategi – finansiell risiko


Veiprosjekt er langsiktige investeringer. Prosjektene har normalt en innkrevingstid på 15 år og
normalt kun anledning til prisreguleringer i samsvar med konsumprisindeksen. Stortingets
beslutning om prosjekt er basert på en gitt kalkylerente og tilhørende forventninger til en
kontantstrøm/trafikk. Rentenivå på prosjektets låneopptak er i all hovedsak det elementet der
bompengeselskapet har mulighet til å styre prosjektets samlende økonomi. Bompengeselskapet
er derfor som oftest tjent med å knytte finansieringen til langsiktig fast rente, for å unngå
rentestigning i innkrevingsperioden og for å sikre den delen av prosjektets økonomi som ligger
innenfor bompengeselskapets ansvarsområde. Samtidig er det av brukernes interesse å
gjennomføre finansieringen så fort som mulig. En fastrente innebærer dermed en risiko for at
brukerne må betale en høyere rente enn nødvendig, dersom flytende renter skulle falle i et
fastrenteregime. Bompengeselskapet må derfor gjøre en vurdering av en optimal strategi som
ivaretar kundenes og selskapets interesser.



I og med at selskapet har en mulighet til å forlenge innkrevingstiden eller øke takstene under gitte
forutsetninger, vil en sikringsstrategi som innebærer 100% fastrente i perioden være
uhensiktsmessig. En slik strategi vil også redusere selskapets fleksibilitet dersom det finansierte
prosjektet blir billigere enn planlagt.



Selv om selskapet, som beskrevet ovenfor, har anledning til å justere takstene i overensstemmelse
med konsumprisindeks, er det ikke noen direkte sammenheng mellom renteutviklingen og
utviklingen i konsumprisindeksen. Dette gir argument for å binde renten for deler av lånet.



Det kan legges til at lån forutsettes sikret med fylkeskommunale garantier, eller sikres på
tilsvarende måte, slik at risiko for långiver er minimert og lavere lånerente kan oppnås.
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Sikringsstrategi – styring av
renterisiko
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Med bakgrunn i selskapets virksomhet og gjeldende rammer for bompengefinansiering anbefales
følgende rammer for styring av renterisiko:


Renterisiko beregnes og vurderes separat for hvert enkelt prosjekt for å unngå kryss- subsidiering
mellom prosjekter



Renterisiko vurderes og håndteres separat fra finansiering, og rentesikring kan således også ha
lengre forfallsstruktur enn underliggende finansiering



Hvert enkelt prosjekt skal ha en rente-sikringsprofil ut i fra prosjektets følsomhet for risiko og
kalkylerente, og det skal være en klar sammenheng mellom sikring av rente og prosjektets
forventede levetid:


Rentesikringer skal sørge for sikringer der behovet er størst, både med hensyn til lengde og størrelse på sikringene
/ lånene



Rentesikringsprofilen skal ha en avdragsstruktur som sørger for at sikringene ikke vedstår etter at prosjektet er
forventet tilbakebetalt (unngå oversikring)



På generell basis kan følgende rammer for rentesikring fastsettes;


Finansiering med tilbakebetalingsprofil 0-2 år: 0-40% fast



Finansiering med tilbakebetalingsprofil 3-5 år: 30-60% fast



Finansiering med tilbakebetalingsprofil 5 år eller lengre: 60-80% fast



Rentesikringer kan ha lengre løpetid en underliggende finansiering dersom prosjektets størrelse og rentefølsomhet
tilsier dette (også utover 10 år).
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Sikringsstrategi - likviditetsrisiko


Likviditetsrisiko omfatter risiko for å finne likviditet i markedet (urolige
markeder). Dette er særlig aktuelt i forbindelse med store
låneopptak, og ved rullering av sertifikatlån. Begrenset tilgang til
likviditet kan også påvirke renten.



Selskapets finansiering er bundet til det enkelte prosjekts
opptrekksplaner og -behov. Risikoen kan i liten grad begrenses
under gjeldende bompengeavtale. Ny bompengeavtale vil gi
selskapet større mulighet til å forvalte en samlet låneportefølje. Det
vil derfor være riktig å vurdere dette punktet på nytt, når ny
bompengeavtale foreligger.
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Sikringsstrategi – forvaltning og
rapportering


Vegamots administrasjon fremlegger ved nye prosjekt en plan for
prosjektfinansiering og prosjektets sikringsstrategi for godkjenning av
styret.



Vegamots administrasjon skal i forbindelse med halvårsrapportering
av regnskapet for styret også rapportere selskapets samlede
låneportefølje og sikringsgrad. Vegamots revisjonsutvalg skal i
forbindelse med gjennomgang av årsoppgjøret også gjennomgå
og vurdere selskapets etterlevelse av sikringsstrategien.



Sikringsstrategien er behandlet og vedtatt i Styret i Vegamot AS den
21.06.2017.
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Beskrivelse av finansforvaltningen


Finansområdet i virksomheten er ikke kompleks.



Ved nye prosjekter blir selskapet tilført kapital gjennom finansiering hvis
selskapet har finansieringsansvaret.



Selskapet kan i perioder sitte med store likviditetsreserver fra finansiering
til «opptrekk» for betaling av utbygging (typisk Statens Vegvesen).



Ved finansiering sikres deler av rentebeløpene. Prinsippene for sikring er
nå fastsatt i sikringsstrategi. Gjennom sikringen blir selskapet mindre
påvirket av endringer i den flytende renten.



Selskapet har et lån som er notert på Oslo Børs, øvrige lån er finansiert
via bank.



Kommune eller fylkeskommune avgir selvskyldnerkausjoner ved nye
prosjekter. De kausjonerer ikke for selskapet, med det enkelte prosjekt.
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Beskrivelse av finansforvaltning
forts.
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Fra finansieringsavtalens punkt 6.2:
«Selskapet skal forvalte innkasserte bompenger og gjeld på best mulig måte i samsvar med
avtalens innhold.
Selskapets midler skal kun plasseres i bankinnskudd og/eller papirer som er utstedt eller garantert
av stat, kommuner eller fylker, dersom ikke Samferdselsdepartementet bestemmer noe annet.
Selskapet gis ikke anledning til aksjekjøp.»



Selskapet har ikke anledning til å plassere eventuell overskuddslikviditet i annet enn
bankinnskudd eller rentebærende papirer. Selskapet har heller ikke plasser midler i
annet en bankinnskudd hva gjelder likviditet knyttet til prosjekter.



Selskapet har likevel to pengemarkedsfond, som utgjør MNOK 14 per 31.12.2016. Disse
relaterer seg til overskuddslikviditet fra driftsvirksomheten som har vært anbudsbasert.
Disse fondene er etablert tilbake i tid og har kun vært stående for å sikre videre
avkastning.


Disse pengemarkedsfondene er regulert i aksjonæravtale mellom fylkeskommunene i Nordog Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet er ikke pliktig til å benytte disse midlene til
veifinansiering og stammer fra tiden før Møre og Romsdal fylkeskommune kom inn på
eiersiden. Ved en eventuell fremtidig utdeling av disse midlene skal de fordeles mellom
trøndelagsfylkene.
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Tilskuddsordning


Tilskuddsordningen (Regjeringen.no)
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I [stats]budsjettet for 2017 er det bevilget omlag 500 mill. kr. til en årlig
tilskuddsordning. Beløpet benyttes til en generell reduksjon i
bompengetakstene utenfor byområdene, anslagsvis på minst 10 pst.
Hovedformålet med ordningen er redusert bompengebelastning. Tilskuddet
er videre ment til å motivere bompengeselskapene til gjennomføring av
bompengereformen. Det stilles som krav for å kunne motta tilskudd, at
bompengeselskapene må knytte seg til ett av de regionale
bompengeselskapene og legge om til nytt takst- og rabattsystem. Det gis
kun tilskudd til bompengeprosjekter der bompengeopplegget er lagt frem
for Stortinget innen utgangen av 2016.

For prosjekter som Vegamot administrer så mottok prosjektet for
Lakseveien MNOK 3 i 2016. I årsregnskapet for 2016 er dette bokført som
inntekt for prosjektet, med tilsvarende nedskrivning av
innkrevingsrettigheten på prosjektet.
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Rentekompensasjonsordning
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Fra statsbudsjettet for 2016:
«Bompengereformen følges opp i budsjettforslaget. Det legges
opp til å redusere antallet bompengeselskaper fra dagens 60 til
fem. Regjeringen foreslår videre 400 mill. kroner til en
rentekompensasjonsordning for bompengelån. Tiltakene vil bidra til
at innbetalte bompenger i større grad vil gå til selve prosjektene og
i mindre grad betale for finansiering av lån.»



Rentekompensasjonsordningen vil dermed sjelden være relevant for
Vegamot som bompengeselskap. Tilskuddene gis direkte til
prosjektene og påvirker finansieringsbehovet i prosjektet. Det antas
derfor ikke å relatere seg til selve innkrevingen, men kun til størrelsen
på prosjektet. Rentekompensasjonsordningen antas også å være
erstattet av tilskuddsordningen som er omtalt på forrige side.
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Funn


Området for finansforvaltning er ukomplisert.



Selskapet har i perioder store likviditetsreserver, men selskapet er
underlagt strenge regler for anvendelsen av disse midlene.



Reglene kan bli endret ved ny bompengeavtale gjennom at det
kan bli tillatt med porteføljeforvaltning av gjeldsportefølje. Dette vil i
tilfellet kreve nye rutiner og systemer som sikrer at det ikke skjer krysssubsidiering i fremtiden.



Det har vært noen tilfeller av at forskudd som er innbetalt på et
bompengeprosjekt, har vært benyttet til trekk på andre
bompengeprosjekter. Selskapet mener de nå har ryddet opp i
dette.
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Konklusjon og anbefalinger –
problemstilling 3


Selskapet fremstår å ha oversiktlige rutiner på
finansforvaltningsområdet. Området er ikke komplekst.



Vi anbefaler likevel at selskapet utarbeidet skriftlige rutiner og
fullmakter innenfor finansområdet.
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Problemstilling 4
KARTLEGGING AV SYSTEM OG RETNINGSLINJER MED TANKE PÅ
RENTESUBSIDIERING/KRYSS-SUBSIDIERING, SAMT SYSTEM FOR FORDELING
AV FELLESKOSTNADER
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Bakgrunn kryssubsidiering


Ved prosjektbasert virksomhet må en ha ekstra fokus på krysssubsidering. Dette for å sikre at bevilgede penger i et prosjekt blir
benyttet i det gitte prosjektet, og at ikke et evt. overskudd blir benyttet
til subsidiering av andre prosjekter.



Vegamot benytter fordelingsnøkler for å fordele felleskostnader og
inntekter mellom de ulike prosjektene. Direkte henførbare kostnader og
inntekter belastes prosjektene direkte.



Fordelingsnøklene som benyttes for felleskostnadene er basert på hvor
lang tid de ulike aktivitetene tar og størrelsen på prosjektet. Inntektene
fordeles etter antall passeringer og inntektsrammen på prosjektet.



Selskapet oppdaterer sine fordelingsnøkler hvert kvartal. Etter selskapets
revisors syn kan det være tilstrekkelig med en årlig oppdatering av
fordelingsnøklene.
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Avtalte kontrollhandlinger knyttet til
kryss-subsidiering


Selskapet bestilte i 2016 en rapport fra Deloitte vedrørende avtalte
kontrollhandlinger for å avdekke at det ikke foreligger kryss-subsidiering av
bomprosjekter.



Rapporten er datert 22.12.2016 og beskriver følgende gjennomførte avtalte
kontrollhandlinger:





Kontroll av at kostnadene og inntektene som danner grunnlaget for fordeling, ikke
tilhører enkeltprosjekter og dermed ikke skulle vært med i grunnlaget for vurdering.



Kontroll av at fordelingsnøklene som anvendes gir et rettmessig bilde av kostnads- og
inntektsfordelingen.
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Deloitte rapporterte følgende funn:


Kostnadene og inntektene som fordeles relaterte seg ikke direkte til enkeltprosjekter og
kan dermed ikke fordeles på en god måte uten å bruke fordelingsnøkler.



Fordelingsnøklene som anvendes gir et rettmessig bilde av kostnads- og
inntektsfordelingen.
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Funn


Selskapets revisor har i tillegg til ordinær revisjon gjennomført avtalte
kontrollhandlinger på området for kostnadsfordeling, uten å funnet
avvik.



Når det gjelder rente-subsidiering vises det til problemstilling nr. 3
som sier at det ikke kan forekomme lån eller innskudd som ikke er
prosjektspesifikke, knyttet til prosjektene.



Det foregår heller ikke garantistillelser eller kausjoner som ikke er
prosjektspesifikke, ref. problemstilling nr. 3.
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Konklusjon og anbefalinger –
problemstilling 4


Selskapet har god oversikt over system og retningslinjer for å unngå
rentesubsidiering/kryss-subsidiering



Vi anbefaler likevel at det utarbeides skriftlige rutiner for også i sikre
dette i fremtiden
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Konklusjon og anbefalinger
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Konklusjon per problemstilling

66

Problemstilling nr. 1:


Selskapet synes å etterleve kravene i aksjeloven til organisering, ledelse
og styrebehandling.

Problemstilling nr. 2:


Selskapet har ikke tilstrekkelig IFRS kompetanse og
rapporteringsstrukturen fremstår som vanskelig.

Problemstilling nr. 3:


Selskapet fremstår å ha oversiktlige rutiner på
finansforvaltningsområdet. Området er ikke komplekst.

Problemstilling nr. 4:


Selskapet har god oversikt over system og retningslinjer for å unngå
rentesubsidiering/kryss-subsidiering
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Anbefalinger
1.
2.
3.

4.

5.
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Vi anbefaler å ta en gjennomgang og derav nytt vedtak på daglig
leders instruks, da denne er datert i 2005.
På generelt grunnlag anbefaler vi å datere rutinebeskrivelsene med
siste oppdaterte dato.
Selskapet har ikke hatt faste tidspunkt for å gjennomføre
styreevalueringer. Vi anbefaler at dette tas inn i styrets instruks med
angivelse av hvor ofte styreevaluering bør gjennomføres.
Årsregnskapet for Vegamot AS og Vegamot konsern kan fremstå som
langt mer forståelig med større grad av presise prinsippbeskrivelser,
utfyllende noteopplysninger og forklaringer av økonomiske effekter,
herunder når effekter forventes å reverseres.
Både selskapets styre og revisor er av oppfatning av at selskapet har
en forsvarlig egenkapital. Dette er vanskelig å lese ut fra
årsregnskapet, og forholdet bør opplyses på hvorfor egenkapitalen
likevel anses å være tilstede.
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Anbefalinger forts.
6.

Vi anbefaler at selskapet utarbeidet skriftlige rutiner og fullmakter
innenfor finansområdet.

7.

Vi anbefaler at det utarbeides skriftlige rutiner for også i sikre å
unngå rentesubsidiering/kryss-subsidiering i fremtiden
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Høringssvar fra Vegamot AS
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“

Vi vil bidra til at innbyggerne i
vårt distrikt får et enda bedre
fylke å bo i
- Møre og Romsdal Revisjon IKS

”
MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

