STIKLESTAD NASJONALE
KULTURSENTER AS
STYRETS ÅRSBERETNING FOR
2019

FORMÅL - VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble etablert i 1995 og har som formål å drive et
nasjonalt kultursenter på Stiklestad og alt som står i forbindelse med dette.
Siden 2004 er SNK et konsolidert museum. I tillegg til virksomheten på Stiklestad inngår dermed
driften av Egge museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger museum og Stjørdal museum i SNK.
SNKs hovedadministrasjon ligger på Stiklestad i Verdal kommune.
SNK konsern består av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og datterselskapet Stiklestad
Hotell AS. Stiklestad Hotell ble åpnet i 2007. Driften av hotellet blir ivaretatt av Stiklestad
Hotell AS (SH). Dette driftsselskapet er etablert som heleid datterselskap av Stiklestad
Nasjonale Kultursenter AS. Selve hotellbygget eies av et frittstående eiendomsselskap, og SNK
har ingen eierinteresser i dette. Det er egen leieavtale med eiendomsselskapet.
Regnskapet for 2019 presenteres som konsernregnskap.
Konsernets samlede innhold ligger innenfor områdene museumsdrift, kulturarrangement,
festivaler, teater, restaurantvirksomhet, kurs- og konferansevirksomhet, overnattingsvirksomhet og
museumsbutikk.
STYRET
Styret har etter Generalforsamling i 2019 hatt følgende sammensetning:
Styreleder

Bente Erichsen

Nestleder:

Jo Stein Moen

Styremedlem:

Robert Bye

Styremedlem:

Arnstein Hellem

Styremedlem:

Anne Kristine Børresen

Styremedlem: (ansatterepr.)

Arnstein Indahl

1. varamedlem:(møter fast)

Gustav Danielsen

Fast møtende observatør
og vara for ansatterepr:

Maiken Lien Jørgensen

I 2019 ble det holdt 7 styremøter og behandlet 45 saker Det ble i tillegg avholdt flere telefonmøter.
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INNHOLD OG UTVIKLING
SNKs aktivitet har i 2019 vært konsentrert omkring fem målområder: forskning, formidling,
forvaltning, fornying og «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år.
Forskning og kunnskapsutvikling
I 2019 bidro ansatte i SNK til, og deltok på en rekke seminarer og konferanser med fokus på
forskning og kunnskapsutvikling. Det ble igangsatt et større forskningsprosjekt knyttet til Mære
kirke i samarbeid med en rekke andre kunnskapsaktører i Trøndelag. Paperet ”Hva slags evig
konge? Ulike tolkninger av St. Olav i maktkampen mellom kongemakt og kirke ca. 1180-1260”
ble presentert på De norske historiedager 2019 og SNK bidro i en fagfellevurdert artikkel i
Norwegian Journal of Geology. I tillegg ble det publisert flere artikler i diverse årbøker og
tidsskrift.
Tre ansatte fullførte bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU. Det praktiske
forskningsprosjektet knyttet til jernfremstilling ble videreført og ansatte fra SNK deltok i
undersøkelser av arkeologisk trevirke ved NTNU og NIKU. Samarbeidsavtalen med NTNU
resulterte i at både bachelor- og masterstudenter fra flere fagområder hadde praksis hos SNK
og/eller ble invitert til å forske på våre samlinger. Ansatte fungerte også som veiledere for
NTNU, både på BA-studiet i tradisjonelt bygghåndverk og på masternivå i
kulturminneforvaltning.
SNK deltok i to museumsnettverksprosjekter som fikk midler over Kulturrådets
museumsprogrammer i 2018, og hvor forskning inngår som en viktig del: Demokrati- og
menneskerettighetsnettverkets Museet og fellesskapets grenser og Museumsnettverket for
kvinnehistorie sitt prosjekt Nå begynner a´ med det der igjen. Kjønnsrepresentasjon i museenes
samlings- og formidlingspraksiser. SNK bidro med den norske representanten i den
vitenskapelige komitéen til Association for the Route of St. Olav Ways og et eksternt medlem i
fagrådet til Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved Vitenskapsmuseet, NTNU.
Det ble også gjennomført flere formidlingsprosjekter med et sterkt innslag av
kunnskapsutvikling.

Formidling
SNK hadde i 2019 en bredt sammensatt formidlingsvirksomhet som inkluderte utstillinger,
omvisninger, foredrag, kronikker, levende formidling, verkstedvirksomhet, tradisjonstunge
arrangementer, nyskapninger og ulike samarbeidsprosjekt.
Levanger fotomuseum gjenåpnet i 2019 sin hovedutstilling Renbjørrommet. Prosjektet
”Formidlingsarena Stiklestad” resulterte blant annet i et notat om en ny hovedutstilling. Det ble
videre inngått en intensjonsavtale med NTNU Vitenskapsmuseet med det formål å undersøke
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muligheten for et samarbeid knyttet til et utstillingsareal for Egge museum i det planlagte nye
kulturhuset i Steinkjer.
SNK videreutviklet i 2019 sin satsning på formidling gjennom Den kulturelle skolesekken
(DKS). Dette inkluderte omfattende turnevirksomhet, samt en rekke tilbud hvor elevene besøker
våre avdelinger. SNKs satsning på DKS gjorde at museet i 2017 ble invitert inn i et prosjekt
som skulle undersøke muligheten for å etablere en nasjonal arena for å tematisere kulturavens
rolle i DKS. Dette resulterte i 2019 i den første utgaven av SPOR – arena for kulturarv i DKS,
et samarbeid mellom SNK, Trøndelag fylkeskommune, Akershus fylkeskommune,
Kulturtanken og Midtnorsk Filmsenter.

Forvaltning
Samlingene er grunnlaget for SNKs museumsvirksomhet og museets bidrag til samfunnets felles
hukommelse. Samlingene består av kulturhistoriske bygninger, gjenstander, fotografier og
kunstverk. Immateriell kulturarv er også en viktig del av dette i form av håndbåren kunnskap,
dokumentasjon og levende minner.
SNKs fem avdelinger hadde i 2019 til sammen 70 kulturhistoriske bygninger, 66.736
gjenstander, 610.654 fotografier og 1.708 kunsthistoriske gjenstander. Den netto tilveksten i
løpet av året var under 1 %.
Kvaliteten på magasinene er ulik, og oppbevaringsforholdene varierer fra svært gode til ikke
tilfredsstillende. Gjennom året ble det gjort en innsats for å omorganisere magasinene og sikre
gjenstandene, innenfor rammen av hva den økonomiske situasjonen tillot. Deler av samlingene
har fortsatt behov for bedre magasinforhold. Sammen med de andre museene i Trøndelag har
SNK deltatt i et forprosjekt initiert av Trøndelag fylkeskommune om samlingsforvaltning og
magasinløsning. Forprosjektet er avsluttet og rapporten Magasinutredning Trøndelag er
ferdigstilt. Vi imøteser et initiativ fra Trøndelag fylkeskommune til videreføring av dette
arbeidet.
Det kom ikke nye bygninger til noen av museumsavdelingene i 2019. Det pågikk et kontinuerlig
arbeid med vedlikehold og istandsetting av eksisterende bygningsmasse, blant annet med støtte
av en betydelig frivillig dugnadsinnsats. Et særskilt stort tiltak var utskiftingen av taket på
Fylkesmanngården på Egge.
SNK har satt i gang et arbeid med å utvikle en sikringsplan for hele SNK. Museet har i 2019
også deltatt i Bygningsvernundersøkelsen i regi av Kulturrådet, noe som innebar en
tilstandsvurdering av alle kulturhistoriske bygninger. Dette har gitt museet en systematisk og
god oversikt som danner er et solid grunnlag for det videre arbeidet med helhetlige planer for
bygningsvern.
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Fornying
SNK gjennomførte i 2019 en rekke tiltak for å styrke museets samfunnsrolle, øke vårt fokus på
relevans, og involvere nye publikumsgrupper i vår virksomhet.
Et mål for 2019 var å undersøke hvilken rolle museer kan spille i å skape bedre helse og
livskvalitet. Levanger fotomuseum gjennomførte prosjektet Minneboka – historiske bilder til
opplevelse, samtale og erindring i samarbeid med Levanger frivilligsentral, Levanger kommune
og Nasjonalt kompetansesenter for helse og omsorg. Resultatet er et formidlingstilbud rettet mot
personer med demensdiagnose, deres familie, frivillige og ansatte. Stjørdal museum Værnes
videreutviklet konseptet Møte med minner til en turné som ble tilbudt bosentre og sykehjem i
kommunen.
Egge museum fornyet i 2019 sitt tradisjonstunge arrangement Vikingdagene på Egge til
konseptet Barnas vikingdager. I sin nye form har festivalen barn som sin primære målgruppe.
Barn fra nærliggende barnehage og skole ble brukt som referansegruppe og var også aktivt
involvert i utviklingen av festivalens program. Nils Aas Kunstverksted hadde et gjennomgående
fokus på involvering av barn og unge, blant annet i tilknytning til utstillingen Fortellinger om
barndom. Stjørdal museum Værnes samarbeidet med Ole Vig videregående skole om
utstillingen Plasteventyret.
SNKs satsning på demokratilæring og samfunnsdialog resulterte i 2019 i to seminar:
Kulturarven som møteplass? Kulturarven og dialogens potensielle rolle i integrasjonsarbeidet
i samarbeid med Falstadsenteret, og Uenighetsfellesskapet på museum? i samarbeid med de
nasjonale museumsnettverkene for demokrati og mangfold, samt Falstadsenteret.
Statsbudsjettet for 2019 ga SNK 1 million i ekstraordinære midler til Talerstolen Stiklestad.
Dette resulterte blant annet i to store samskapingsprosjekter. I Ungdommens talerstol: VÅKEN
deltok ungdom fra regionen på en gratis workshop med Olsokkunstner Ståle Gerhardsen.
Sammen skapte de en utstilling som ble et blikkfang på Stiklestad. I Vårres høytid samarbeidet
ansatte på Stiklestad med over 50 aktører fra nærmiljøet. Med utgangpunkt i spørsmålet ”Hva
er egentlig høytid for meg?” skapte de en mangfoldig utstilling under det tradisjonstunge
arrangementet Jul igjen. Videre ble det ansatt en spesialrådgiver i 20 % i et år innen feltet
samfunnsdialog. Vedkommende har blant annet vært ansvarlig for en workshoprekke som skal
gi et samlet kompetanseløft knyttet til samfunnsdialog i hele organisasjonen.
Nasjonaljubileet 2030
I 2019 fortsatte SNK arbeidet med Nasjonaljubileet 2030 både internt og eksternt. Sluttrapporten
for Forstudie Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR ble ferdigstilt og beskriver den
faglige og verdimessige plattformen for jubileet.
Styret i SNK etablerte i 2019 Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030. Gruppen består av
representanter fra SNK, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Nidaros biskop, Olavsfest,
Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Verdal kommune. Gruppens mandat er å
utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av et nasjonaljubileum i 2030 med aksen
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Stiklestad – Nidaros som utgangspunkt og med deltakelse fra hele landet.
SNK etablerte også et klyngesamarbeid med aktører i hele landet som ønsker samarbeid frem
mot 2030 under overskriften NORGE I TUSEN ÅR. Aktørene planlegger egne stedlige jubileer
fra 2021 til 2029, og ønsker samarbeid om kunnskapsinnhenting, idéutvikling, formidling og
felles profilelement. Det ble gjennomført en nasjonal nettverkskonferanse hvor den etablerte
jubileumsplattformen fikk tilslutning. Arbeidet med «Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030» og
«Klyngesamarbeid Nasjonaljubileet 2030 NORGE I TUSEN ÅR» ble finansiert av deltakerne.
SNK samarbeidet i 2019 med Sarpsborg kommune med utgangspunkt i tusenårsjubileet for
Olavs bryllup. Samarbeidet var en pilot for hvordan man kan jobbe med utgangspunkt i
jubileumsplattformen. Basert på bryllupsjubileet og plattformen gjennomførte Sarpsborg et
jubileumsår med temaet ALLIANSE. Hovedsatsingen i samarbeidet med SNK var utviklingen
av formidlingskonseptet Kongebryllup, som ble gjennomført parallelt i Sarpsborg og på
Stiklestad.
Forstudie om spel på Stiklestad mot 2030 ble sluttført i 2019. Ved hjelp av midler fra Interregprosjektet Pilegrim utan gränser startet SNK også prosjekt Den digitale Olavskilden. Frem mot
2030 skal dette utvikles til en digital formidlingsflate hvor alle spor etter Olav samles på et sted.
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REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
SNK AS
Regnskapet for SNK A/S for 2019 viser et underskudd på kr 2 121 545 etter netto finanskostnader
på kr 614 531.
Årets bokførte underskudd foreslås dekt fra tidligere opptjent egenkapital.
Selskapet har en egenkapital på kr. 30 467 538 pr 31.12.2019.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS mottar offentlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet hvor
det forutsettes at tilskuddsfordelingen mellom statlig og regionalt/lokalt nivå blir videreført.
Videreføring av forutsetningen om regional/lokal oppfølging av statlige tilskuddsøkninger, har
vesentlig betydning for de totale rammer for virksomheten og forutsigbarheten av disse.

SNK konsern
Selskapets totale regnskap presenteres i tråd med regnskapsloven og det legges fram
konsernregnskap som viser den totale økonomiske situasjon.
Konsernregnskapet viser et negativt driftsresultat på kr 2 044 461 og et negativt årsresultat på
kr 2 716 000.
Administrasjonen og styrene i både Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad Hotell har
spesiell oppmerksomhet på at samhandlingen mellom kulturvirksomheten på Stiklestad og
hotelldriften håndteres på et forretningsmessig grunnlag, og på at synergier av hotelletableringen
fortsatt sikres.
Finansiell risiko
Selskapets og konsernets evne til egeninntjening er av stor betydning. Pågående omorganisering
forutsetter en bedre anvendelse av virksomhetens samlede ressurser samt en sterkere
økonomistyring. I dette inngår også en tydeligere prioritering av innsatsområder.
En finansiell risiko for selskapet er den fallende utviklingen i besøkstall og bidrag fra
næringslivet. En eventuelt manglende videreføring av de offentlige driftstilskudd anses også
som en finansiell risiko.
Det er viktig for den samlede virksomheten i SNK at grunnfinansieringen av Nils Aas
kunstverksted kommer på plass.
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Markedsrisiko
Formidlingstilbud med basis i ”olavsarven” og i museenes egenart, anses å fortsatt ha et
publikumspotensial. Styret har forventninger til en positiv markedsutvikling, som en funksjon
av videre utvikling og tiltaksplaner for alle avdelingene. Styret anser at publikumsutviklingen
knyttet til spelet om Heilag Olav utgjør en risiko.
Kredittrisiko
Risiko for at selskapets kredittkunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser
anses lav, da det har vært lite tap på fordringer.
Likviditetsrisiko
Det er utarbeidet likviditetsbudsjett som følges opp med kvartalsvis rapportering.
Selskapet har avtale med bank som sikrer den løpende driftsfinansiering.
Styret vil understreke at likviditeten i selskapet burde vært bedre og at positive resultat er en
forutsetning for en sunn økonomisk utvikling.
Fortsatt drift
Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift for virksomhetene til stede.
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen.
Styret forutsetter at det offentlige tilskuddsregimet videreføres, og at samarbeidsavtaler med
næringsliv og øvrig egeninntjening fortsatt legges til grunn for videre drift og utvikling.
Styret viser til at selskapet og konsernet har en tilfredsstillende egenkapital, men vil understreke
at denne er bundet opp på en slik måte at det gir begrenset økonomisk handlefrihet.
PUBLIKUM
Stiklestad Nasjonale Kultursenter hadde et samlet publikumsbesøk i 2019 på 166.000. Dette er en
reduksjon på ca. 9 000 fra 2018.
Stiklestad

129 587

(137 185 i 2018)

Herav Olsokdagene

40 756

(43 327 i 2018)

Herav Spelet om Heilag Olav 10 037

(10 841 i 2018

Egge museum

16 009

(14 326 i 2018)

Nils Aas kunstverksted

5 519

(5 299 i 2018)

Stjørdal museum

14 477

(17 357 i 2018)

Levanger fotomuseum

500

(750 i 2018)
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ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING, YTRE MILJØ
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant
virksomhetens ansatte. I 2019 var det samlede sykefraværet for konsernnivå på 4,1 %. For SNK
sin del var det samlede sykefraværet på 3,70%.
For å sikre arbeidsmiljøet foretar selskapet løpende gjennomgang av HMS-arbeidet og iverksetter
tiltak i tråd med gjeldende «Forskrift om internkontroll - helse, miljø og sikkerhet». Selskapet er
medlem av Agenda HMS.
Det har ikke inntruffet skader og ulykker av vesentlig art i løpet av året som er relatert til
virksomheten.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har ved utgangen av året 44 faste ansatte. Av de tilsatte er 26
kvinner og 18 menn. På ledernivå er fordelingen fire kvinner og to menn.
Konsernet har ved utgangen av året totalt 78 faste ansatte. Av konsernets tilsatte er 53 kvinner og
25 menn. Styret i SNK består av seks medlemmer hvorav to kvinner.
Selskapet tilstreber å ha god balanse i kjønnsfordelingen.
Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter
og hindre diskriminering.
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn
og mellom ulike etniske grupper, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk. Det er innarbeidet policy som skal sikre at det ikke forekommer
forskjellsbehandling.
Bedriften vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at personer med
nedsatt funksjonsevne kan arbeide i bedriften.
Styret vurderer selskapets virksomhet til å være av slik art at det ikke forurenser det ytre miljø i
vesentlig grad.

RETTVISENDE BILDE
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme
selskapets og konsernets stilling og resultat som ikke fremgår av denne årsberetning,
resultatregnskap, balanse og noter. Det er heller ikke etter regnskapsåret utgang inntrådt forhold
som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.
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SLUTTORD
Styret har de senere årene hatt fokus på SNKs økonomiske situasjon i et langsiktig perspektiv.
I tråd med bestilling fra styret, ble det i januar 2019 startet et arbeid med å utforme en overordnet
strategisk plan for SNK. Strategiprosessen inkluderer alle deler av SNKs virksomhet og alle
ansatte. I strategiarbeidet har også dagens interne organisering vært vurdert. Dette har resultert
i en omorganiseringsprosess som nærmer seg avslutning. Selskapets eiere er orientert om
prosessene gjennom eiermøter. Ny organisering trer i kraft 01.04.20. Målet med
omorganiseringen er at SNK skal bli en enhetlig museumsorganisasjon som utnytter de samlede
ressursene i det konsoliderte museet på best mulig måte, for å løse kjerneoppgavene bedre.
Når den nye organiseringen trer i kraft, ferdigstilles arbeidet med overordnede strategier og
planer for ulike deler av museumsvirksomheten, f.eks forskning og kunnskapsutvikling,
formidling og forvaltning. Målet er at dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2020.
Etter sommersesongen 2019, med bl.a. svikt i inntektene på Spelet om Heilag Olav, ble det klart at
den økonomiske situasjonen i selskapet var anstrengt. SNK lå an til å få et millionunderskudd for
andre år på rad. Styret foreslo pause i oppsetningen av spelet sommeren 2020, for å få et økonomisk
pusterom og mulighet til å sette fremtidens spel på dagsorden.
Dette utløste en offentlig debatt og høsten 2019 ble en krevende periode. Debatten resulterte i at
det hos begge SNKs eiere er satt i gang utredningsarbeid om videre utvikling av det konsoliderte
museet, inkl. eierskap og spelets rolle.
I løpet av høsten ble det besluttet at det blir spel sommeren 2020.
Før utredningsarbeidet er avsluttet og politisk behandlet, vil deler av det strategiarbeidet som er satt
i gang i SNK måtte stilles i bero.
For å få budsjettet for 2020 i balanse er det kuttet i aktivetet i hele det konsoliderte museet,
sammenlignet med 2019. Omorganiseringen av SNK har også som mål å styrke økonomistyringen
og å gi en mer effektiv ressursanvendelse.
En viktig forutsetning for å nå målene med strategi- og omorganiseringsarbeidet, er at
grunnfinansieringen i det konsoliderte museet kommer på plass.
Nils Aas kunstverksted (NAAK) kom underfinansiert inn i SNK i 2010. Dette har hemmet
mulighetene for utvikling av både NAAK og SNK som organisasjon siden den gang. Før SNK
går videre med planer om videre utvikling, også av NAAK, må det generelle driftstilskuddet
økes. Styret opprettholder derfor søknaden til KUD fra 2020, om midler til å rette opp
underfinansieringen i NAAK, gjennom økt driftstilskudd fra 2021.

10

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER A/S
Stiklestad allé 350
7656 Verdal
No 956 298 660
epost: stiklestad@snk.no

Telefon +47 74 04 42 00

SNK har en sentral rolle i planleggingen av Nasjonaljubileet i 2030. Styret ønsker å lykkes med
en bred, inkluderende og landsomfattende involvering, slik at jubileet blir et samlet nasjonalt
løft.
Samarbeid med og involvering av andre aktører har derfor høy prioritet fremover. Den
strategiske styringsgruppen som er etablert og klyngesamarbeidet, med deltakere fra hele landet,
vil bli sentrale i det videre arbeidet. Forstudien Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år, danner
et godt grunnlag for å gå videre i forberedelsene. Styringsgruppen arbeider nå med å få på plass
en tydeligere og forsterket kommunikasjonsplattform, og diskuterer forslag til organisasjon. For
å møte de forventningene som er knyttet til forberedelsene av Nasjonaljubileet 2030, er det helt
nødvendig at SNK og SNKs samarbeidspartnere kommer i dialog med Kulturdepartementet om
videre fremdrift og finansiering av arbeidet.
SNK ønsker også at Nasjonaljubileet 2030 skal bidra til å styrke Stiklestad.
Konkret betyr det forbedring av infrastruktur, f eks oppgradering av bygningsmasse,
områdeutvikling, etablering av ny hovedutstilling og utvikling av nye formidlingskonsept.
Spelets rolle vil ha stor betydning for videre utvikling av Stiklestad. I 2019 ble en forstudie om
spel på Stiklestad mot 2030 avsluttet. Utredningsarbeidet som SNKs eiere har satt i gang, som
også omfatter spelet, vil påvirke hva SNK gjør videre med utredning av spelet.
SNK har startet arbeidet med konsept for utbedring av kulturhuset, ny hovedutstilling og
områdeutvikling. Videre arbeid med dette vil ha høy prioritet fremover.
Fram mot 2030 er utvikling av Talerstolen Stiklestad et viktig satsingsområde og styret ønsker
å legge særlig vekt på utvikling av Ungdommens Talerstol. For å videreutvikle konseptet i et
mer langsiktig strategisk perspektiv, trenger SNK varig økte ressurser.
I 2019 har SNK jobbet videre med utvikling av Egge Museum knyttet til Steinkjer kommunes
vedtak om bygging av nytt kulturhus, der deler av arealet kan avsettes til museet. Styret ønsker
å fortsette samarbeidet med Steinkjer kommune med mål om å realisere prosjektet. Samarbeidet
som er
innledet med NTNU Vitenskapsmuseet gir noen spennende muligheter.
Finansieringsløsning for prosjektet er ikke avklart.
SNK har også i løpet av 2019 etablert et godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om
SNK v/Stjørdal Museum Værnes sin rolle i forvaltning og formidling av bergkunst. SNK deltar
nå i etableringen av et prosjekt knyttet til formidlingskonseptet Bergkunstreisen.
Nyåpningen av Renbjørrommet ved Levanger fotomuseum ga museet oppmerksomhet også
utenfor regionens grenser bl.a. gjennom innslag på NRK P2 Museum. Museet står foran store
endringer når en av museets to ansatte går av med pensjon om forholdsvis kort tid. Det er en
utfordring å sikre at verdifull kompetanse ikke går tapt. Omorganiseringsprosessen gir
muligheter for å tenke nytt rundt hvordan vi utnytter personalressurser slik at videre utvikling
av Levanger fotomuseum sikres.
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Resultatregnskap
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
SNK konsern
2019

SNK mor

2018

Note

2019

2018

Driftsinntekter og driftskostnader
40 444 036
51 561 513
1 094 609
3 097 425
96 197 583

41 526 523
49 191 053
1 525 760
2 999 709
95 243 045

Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Bidrag samarbeidspartnere
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

8 494 441
56 164 201
2 770 132
30 813 270
98 242 044

8 524 022
53 286 008
2 825 581
29 776 950
94 412 561

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

-2 044 461

830 484

314 566
689 325
296 779
-671 538

274 661
639 385
314 615
-679 339

-2 716 000

151 145

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

-2 716 000
-2 716 000

151 145
151 145

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

1
2

13-16

8 128 653
51 561 513
1 094 609
5 434 172
66 218 947

8 832 881
49 191 053
1 525 760
4 533 211
64 082 905

3,4
6
5
13-16

930 155
38 718 190
2 301 131
25 776 485
67 725 961

949 484
36 016 734
2 628 108
24 805 647
64 399 972

-1 507 014

-317 067

191 283
676 039
129 775
-614 531

138 016
626 065
170 333
-658 382

11

-2 121 545

-975 449

9

-2 121 545
-2 121 545

-975 449
-975 449

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
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Balanse
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
SNK konsern
2019

SNK mor

2018

Eiendeler

Note

2019

2018

Anleggsmidler

40 192 219
1 977 103
42 169 322

42 284 314
1 836 593
44 120 907

0
0

0
0

42 169 322

44 120 907

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
Aksjer i annet foretak i samme konsern
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

6

40 192 219
164 800
40 357 019

42 284 314
288 836
42 573 150

12
7

7 512 000
0
7 512 000

7 512 000
0
7 512 000

47 869 019

50 085 150

817 244

771 108

201 432
150 544
1 726 281
2 078 257

335 052
0
4 084 435
4 419 487

7 947 803

8 765 983

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
1 565 156

1 513 244

1 423 804

2 600 638

2 007 555
3 431 359

4 350 351
6 950 989

Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Mellomregning foretak i samme konsern
Andre fordringer
Sum fordringer

7
17

Investeringer
15 939 985

16 891 950

Bankinnskudd, kontanter o.l.

20 936 500

25 356 184

Sum omløpsmidler

10 843 304

13 956 578

63 105 822

69 477 091

Sum eiendeler

58 712 323

64 041 728

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
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STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2019
Note 0

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives
nedenfor.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som
følge av renteendring.
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet i tråd med opptjeningsprinsippet.
Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Offentlige tilskudd
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

Note 1

Salgsinntekt
SNK Konsern
2019

SNK Mor
2019

2018

2018

Pr. virksomhetsområde:
Museumsbutikk
Restaurant/kiosk
Billett og arr.inntekter
Annen virksomhet
Sum

40 444 036

Note 2

41 526 523

1 132 458
486 339
6 147 427
362 429

1 439 759
329 486
6 949 855
113 782

8 128 653

8 832 881

Offentlige tilskudd
SNK Konsern
2019

Statlig driftstilskudd**
Fylkeskommunalt driftstilskudd
Kommunalt driftstilskudd
Gaveforsterkningsordningen*
Andre prosjekttilskudd

2018

SNK Mor
2019
2018
26 130 000
24 740 000
11 314 999
10 804 003
8 565 456
8 154 789
163 500
267 585
5 387 558
5 224 676

Sum
51 561 513
49 191 053
51 561 513
49 191 053
* kr 163 500 er overført fra 2018 til 2019. Ikke mottatt gaveforsterkning i 2019
** kr 150 000 mottatt fra staten er ikke inntektsført i 2019. Disse overføres 2020. Dette tilhører midler kr 1 mill tilknyttet talerstolen Stiklestad

Noter
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Note 3

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
SNK Konsern
2019
2018

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader (avgiftspliktig)
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnitt antall årsverk:

56 164 201

53 286 008

96,3

93,3

Ytelser til ledende personer
Lønn/honorar
Pensjonssparing
Annen godtgjørelse

SNK Mor
2019
2018
29 987 051
28 231 094
4 661 515
4 327 232
3 553 988
2 922 528
515 635
535 880
38 718 190

36 016 734

55,8

54,7

Dagl. leder

Styret

1 041 924
175 316
10 271

361 000

Ved oppsigelse fra SNKs side kan daglig leder ha rett til kompensasjon, etterlønn, tilsvarende inntil 12 måneders fast
lønn etter oppsigelsestidens utløp.
Utover dette har selskapet ingen forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag
ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det foreligger ikke
avtaler om bonuser, overskuddsdeling og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret.
Selskapet har heller ingen forpliktelser knyttet til spesielle rettigheter for ansatte eller
tillitsvalgte.
Daglig leder av Stiklestad hotell skal få tilbud om stilling i SNK dersom drift i Stiklestad Hotell skulle opphøre.
Likeledes får daglig leder tilbud om stilling dersom det skjer endringer i selskapet som medfører at hun ikke
ønsker å fortsette i selskapet. Dersom daglig leder selv kan sies å ha medvirket til dette, gjelder ikke
ovenstående.

Note 4

Selskapets pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet hadde offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand Livsforsikring
fram til 1. juli 2009 da den ble lukket. Fra samme dato tegnet selskapet innskuddsbasert
pensjonsordning som omfatter samtlige tilsatte. Ordningen tilfredsstiller lovens krav.
Selskapet har ingen framtidige forpliktelser i forhold til den lukkede offentlige
tjenestepensjonsordningen.

AFP-ordning
Selskapet har ingen personer som er omfattet av AFP-ordningen.
Note 5

Annen driftskostnad
SNK Konsern
2019

2018

Driftsutgifter eiendom
Anskaffelser og arr/produksjon
Administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsgodtgjørelser, opphold/reise
Salgs- og reklamekostnader
Andre kostnader
Sum

30 813 270

Revisor

Kostnadsført honorar revisjon utgjør
Bistand fra revisor

Noter

29 776 950

SNK Konsern
2019
187 000
23 801

SNK Mor
2019
5 963 619
9 714 274
2 849 872
326 622
3 391 622
1 854 119
1 676 358
25 776 485
SNK Mor
2019

2018

178 000
16 000

122 000
18 851

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

2018
5 756 323
8 279 050
2 913 585
390 574
3 803 965
2 094 115
1 568 034
24 805 647

2018
115 000
11 050
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Note 6

Varige driftsmidler
SNK Mor

Anskaffelseskost 1.1.2019
Tilgang kjøpte driftsmidler

Bygn. og
fast eiend.
81 430 486
85 000

Innredning/
inventar
15 976 520

Maskiner
biler etc
963 771

1 370 946

Anskaffelseskost 31.12.2019

81 515 486

15 976 520

963 771

1 370 946

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2019

39 573 267

15 549 425

674 935

1 370 946

1 995 107

181 988

39 947 112

245 107

164 800

0

8 - 50 år
Lineær

4 - 10 år
Lineær

5 år
Lineær

5 år
Lineær

Innredning/
inventar
21 612 536
733 546

Maskiner
biler etc
1 289 771

Anlegg

Anskaffelseskost 1.1.2019
Tilgang kjøpte driftsmidler

Bygn. og
fast eiend.
81 430 486
85 000

1 370 946

Anskaffelseskost 31.12.2019

81 515 486

22 346 082

1 289 771

1 370 946

Akkumulerte avskrivninger 1.1.2019

39 573 267

19 814 482

824 135

1 370 946

1 995 107

609 385

165 640

0

39 947 112

1 922 215

299 996

0

8 - 50 år
Lineær

4 - 10 år
Lineær

5 år
Lineær

5 år
Lineær

2019

2018

7 512 000

7 512 000

150 544

-42 873

Avskrivninger 2019
Nedskriving anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2019
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

124 036

Anlegg

0

SNK Konsern

Avskrivninger 2019
Nedskrivning anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2019
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Note 7

Mellomregning selskap i samme konsern

Investering i annet foretak i samme konsern
Aksjer i Stiklestad Hotell AS
Lån til foretak i samme konsern
Gjeld til/mellomregning Stiklestad Hotell
Mellomregning Stiklestad Hotell søkes utlignet hver måned.

Note 8

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2019 består av 16000 aksjer pålydende á kr. 1000.
Selskapets aksjer er ikke omsettelig til andre enn nåværende eiere.
Eierstruktur
Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2019
Trøndelag fylkeskommune
Verdal kommune

Aksjer
8 000
8 000

Eierandel
50 %
50 %

Stemmeandel
50 %
50 %

Sum eierandel og totalt antall aksjer

16 000

100 %

100 %

Noter
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Note 9

Egenkapital
SNK Konsern
SNK Mor
Aksjekapital Fri egenkap
Aksjekapital
Fri egenkap
16 000 000
15 925 680
16 000 000
16 589 083

Egenkapital pr. 1. januar 2019
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat

-2 716 000

Egenkapital pr. 31.12 2019

Note 10

16 000 000

13 209 680

-2 121 545
16 000 000

14 467 538

Langsiktig gjeld
SNK Konsern
2019

SNK Mor
2019

2018

2018

Sparebank 1 SMN
Kommunalbanken Norge

14 190 235
953 340

15 990 235
1 430 010

14 190 235
953 340

15 990 235
1 430 010

Sum gjeld til kredittinstitusjoner

15 143 575

17 420 245

15 143 575

17 420 245

Som sikkerhet for den langsiktige gjelden er selskapets eiendommer pantsatt hvor Sparebank1 SMN har 1. prioritet.
Andel av langsiktig gjeld som forfaller lengre enn 5 år fram i tid:
Sparebank 1 SMN
Kommunalbanken Norge
Sum
Annen langsiktig gjeld

5 190 235
0
5 190 235

SNK Konsern
2019
2018
152 731
152 731
54 574
54 574
63 863
63 863
271 168
271 168

Mellomregning Levanger museum
Mellomregning Egge museum
Sparebank 1 SMN - Egge museum
Sum annen langsiktig gjeld

SNK Mor
2019
152 731
54 574
63 863
271 168

2018
152 731
54 574
63 863
271 168

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har avgitt følgende garantier:
Garanti for kassakreditt som Stiklestad Hotell AS har i Sparebank 1 SMN
Garanti for husleieforpliktelser som Stiklestad Hotell AS har overfor Stiklestad Hotell Eiendom AS.
Note 11

Grunnlag utsatt skatt
2019
-100 077
-90 000
-956 868
-1 146 945
-252 328
-252 328

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Underskudd til fremføring
Sum
Utsatt skatt 22 %
Utsatt skatt ikke balanseført

2018
-170 785
-70 000
-311 706
-552 491
-121 548
-121 548

Positive og negative midlertidige forskjeller er motregnet ved beregningen av utsatt
skatt/utsatt skattefordel.
Note 12

Tilknyttet selskap

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har deltatt i stiftelse av Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS, med en
eierandel på 23,5 %.
Note 13

Avdelingsvis resultat 2019 etter selvkost

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

Stiklestad
50 421 795
51 085 814
-664 019

Egge
7 568 598
7 826 850
-258 252

Levanger
1 945 680
1 910 847
34 833

Stjørdal
4 473 392
4 194 525
278 867

NAAK
1 861 423
2 759 866
-898 443

Total
66 218 947
67 725 961
-1 507 014

Finanskostnader
Resultat

603 140
-1 267 159

3 542
-261 794

-140
34 973

7 223
271 644

766
-899 208

614 531
-2 121 545

Innenfor driftsinntekter er avdelingens samlede inntekter fra salg, billetter, sponsor, andel offentlige driftstilskudd og andre inntekter.
Innenfor driftskostnader er det avdelingens faktiske kostnader innenfor vareforbruk, personal, avskrivninger og andre driftskostnader.

Noter
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Note 14

Utvikling inntekter og kostnader Spelet om heilag Olav siste 10 år - morselskap

Alle tall i hele tusen
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Andel tilskudd

Post/år

800

350

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

Andel sponsor

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Andre inntekter

272

227

207

263

109

89

143

96

66

33

Billettsalg

3933

3406

3216

5257

4898

4233

4277

4074

3049

2799

Sum inntekter

5405

4383

5973

8070

7557

6872

6970

6720

5664

5382

Honorar og lønn

2297

2028

2324

2540

2566

3046

2597

2705

2719

2690

Andre produksjonskostnader

1247

2033

1850

1842

2024

1606

1356

1458

1365

1454

Reise, opphold og servering

1436

1265

1416

1449

1743

1961

1597

1561

1740

1549

448

67

89

588

433

410

318

422

457

432

5428

5394

5679

6419

6766

7023

5868

6145

6280

6126

Resultat

-24

-1012

293

1651

791

-151

1102

575

-616

-745

Deltakerfest

299

182

62

175

148

144

152

166

167

196

-323

-1193

231

1476

643

-295

950

409

-784

-941

-1123

-1543

-1919

-674

-1507

-2445

-1200

-1741

-2934

-3091

Salg, markedsføring og program
Sum kostnader

Resultat etter deltakerfest
Restultat uten offentlige tilskudd

Personalkostnader knyttet til bruk av eget personell er ikke kostnadsført i prosjektregnskapet.

Note 15

Prosjektregnskap Olsokdagene 2019 - morselskap

Salginntekter
Andre inntekter
Produksjonskostnader
Markedsføring og program
Resultat
Resultat uten offentlige tilskudd

Diverse
Egne produksjoner Konserter Foredrag
Sum olsokdagene
107 870
118 000
428 170
143 402
25 000
240 000
265 000
663 903
115 350
562 427
156 825
1 498 505
276 011
276 011
-832 045
2 650 -109 257
226 577
-712 075
-832 045

2 650

-134 257

26 577

-937 075

Under "Diverse" er transaksjoner som ikke er direkte henførbar til enkeltarrangement, eks lyd/lys.
Salgsinntekter består av provisjon fra salgsutstilling og billettinntekter til arrangement
Andre inntekter består av prosjekttilskudd. Egne personellressurser ikke bokført på prosjektet.
Personalkostnader knyttet til bruk av eget personell er ikke kostnadsført i prosjektregnskapet.
Note 16

Konserninterne transaksjoner

SNKs kjøp fra datterselskap Stiklestad hotell
Varer til videresalg
Servering
Losji
Romleie
Resepsjonstjenester
Annet
SUM

303 802
1 508 454
539 426
636 638
1 142 927
58 297
4 189 544

SNKs salg til datterselskap Stiklestad hotell
Husleie
Divers kostnadsrefusjoner (strøm, utstyr)
Tjenester (øk/adm, vaktmester,renhold)
Formidling
Annet
Sum

1 510 128
196 254
1 200 281
775 409
69 553
3 751 625

Noter
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Note 17

Andre fordringer
SNK Konsern
2019

2018

Forskuddsbetalte kostnader
Påløpte refusjoner fra NAV
Påløpte tilskudd
Påløpte tippemidler "fast dekke"
MVA til gode
Sum

2 007 555

Note 18

4 350 351

2018

Avsetning feriepenger
Påløpte kostnader
Forskuddsmottatte prosjekttilskudd
Mottatt, ikke anvendt gave til frivilligheten på Stiklestad
Diverse kortsiktig gjeld
11 645 661

Noter

2018
7 317
106 659
2 679 074
932 000
359 384

1 726 281

4 084 435

SNK Mor
2019
3 105 326
469 095
5 911 757
102 872
81 737

2018
3 029 690
178 507
6 593 446
155 000
121 938

Kortsiktig gjeld
SNK Konsern
2019

Sum

SNK Mor
2019
99 650
179 987
235 585
932 000
279 058

12 010 142

9 670 786

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2019
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
SNK Konsern
2019
Resultat
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning aksjer
Endringer i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i fordring på konsern
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra drift

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetaling ved lån til andre foretak
Innbetaling av lån til andre foretak
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet

2018

-2 716 000
2 770 132
0
-51 912
1 176 834
-971 417

151 145
2 825 581
0
135 398
-43 947
307 418

1 935 615
2 143 253

SNK Mor
2019

2018

-614 247
2 761 348

-2 121 545
2 301 131
0
-46 136
133 619
-498 573
-193 417
1 968 408
1 543 489

-975 449
2 628 108
0
139 947
693 497
-155 469
281 687
-772 955
1 839 367

-818 546

-1 767 687

-85 000

-265 000

-818 546

-1 767 687

-85 000

-265 000

Innbetaling avdrag lån til datterselskap
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
Endring annen langsiktig gjeld
Endring annen kortsiktig gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

0
0

0
0

-2 276 670
-2 276 670

-2 276 670
-2 276 670

-2 276 670
-2 276 669

-2 276 670
-2 276 669

Netto endring i kontanter mv.
Beholdning av likvider pr. 01.01.
Likvid beholdning pr. 31.12.

-951 963
16 891 950
15 939 986

-1 283 009
18 174 959
16 891 950

-818 180
8 765 983
7 947 803

-702 302
9 468 285
8 765 983

3 000 000

3 000 000

Limit kassakreditt

Noter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

2 000 000

2 000 000
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS` årsregnskap som viser et underskudd for
selskapsregnskapet på kr. 2 121 545 og et underskudd for konsernregnskapet på kr. 2 716 000 og etter vår
mening:





er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Stiklestad
Nasjonale Kultursenter AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og kontantstrømmer
for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Årsregnskapet består av:




selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
konsernregnskapet som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder 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 og konsernets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

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 utilsiktede 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.
Vi kommuniserer med styret informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen,
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med å rsregnskapet og i samsvar med lov
og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig 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 selskap ets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov, forskrift og god bokføringsskikk i Norge.
Levanger, 28.02.2020
Trøndelag Revisjon AS

_____________________________
Arnhild Wist
Registrert revisor

