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Bufar Kompetanse AS

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Bufar Kompetanse AS driver innen bransjen arbeidsrettede tiltak med hovedkontor i Valdres
Næringshage på Fagernes i Innlandet. Selskapet leverer tjenester fra avdelingskontorer i Troms og
Finnmark, Trøndelag, Vest-Viken og Innlandet. Selskapets forretningskontor ligger i Nord-Aurdal
kommune.
RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING, RESULTAT OG STILLING
Resultatregnskapet og balansen gir et tilfredsstillende uttrykk for resultater i 2019 og den
økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har vært høy grad av måloppnåelse – økonomisk og faglig – i
forhold til planlagt aktivitet og inngåtte avtaler.
Selskapet hadde inntekter i 2019 på NOK 15.558.998,-, mot NOK 15.835.057,- i 2018. Årsresultat
etter skatt i 2019 er på NOK 1.242.837,-, mot NOK 336.196,- i 2018. Det er pr 31.12.2019 bokført en
egenkapital på NOK 1.793.620,-, mot NOK 998.678,- i 2018. Total balansesum er på NOK 5.385.600,-,
mot NOK 4.418.433,- i 2018. Likviditeten er god, selskapets styre er tilfreds med den økonomiske
stillingen i selskapet. Årets overskudd overføres annen egenkapital.
FORSKNING- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Selskapet har i løpet av 2019 investert betydelige ressurser på fag- og konseptutvikling for å være
konkurransedyktig i framtidige anbudsutlysninger innenfor virksomhetsområdet.
FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens §7-46 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til lagt til
grunn, og er til stede, ved utarbeidelse av regnskap for 2019.
ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke rapportert om alvorlige skader eller ulykker på
arbeidsplassen. Av ansatte er 80,23 % kvinner og 19,77 % menn. I ledende stillinger er 3 kvinner og 2
menn. Selskapet har ingen planlagte tiltak for ytterligere å fremme likestilling. Sykefraværet i 2019
var på 9,4 %. Dette er høyt men skyldes 2,5 stillinger som har hatt 100% fravær så godt som hele
året. Korttidsfraværet er svært lavt, 0,9%. Dette skyldes høy grad av tilrettelegging og fleksibilitet
blant ansatte i selskapet. Styret er svært tilfreds med utviklingen her.
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FREMTIDIG UTVIKLING, RISIKOER OG USIKKERHETSFAKTORER
Hoveddelen av selskapets inntekter er knyttet til tidsbestemte avtaler med NAV om levering av
arbeidsrettede tiltak. Portefølje pr 31.12.2019 anses å gi selskapet en god faglig og økonomisk
stilling. Viktige avtaler i porteføljen løper til og delvis ut 2020. Selskapet vil i løpet av 2020/2021 være
avhengig av å vinne nye avtaler for å opprettholde forsvarlig drift.
YTRE MILJØ
Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø.

Fagernes 02/04/2020

May-Britt Sagstad
Styreleder

Torbjørn Ragg
Styremedlem
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Note 8 Hendelser etter balansedagen
Bufar Kompetanse AS har i hovedsak sin økonomi fra arbeidsrettede tiltak for NAV-regioner i Norge. Covid-19
epidemien rammer mange bransjer og bedrifter, men slik det står per dato ikke vår. NAV-regioner har på vegne
av direktoratet sendt ut informasjon til oss og bedrifter i sammen bransje om at vi opprettholder inntekt slik den
var i forkant av epidemien, uavhengig av aktivitet under epidemien. Dette da det ses på som vesentlig at vi
fortsatt eksisterer etter epidemien, svært mange mennesker vil da trenge hjelp fra NAV/tiltaksbedrifter.
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Til generalforsamlingen i Bufar Kompetanse AS
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Bufar Kompetanse AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 242 837.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene 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.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen 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 utilsiktede 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.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
internkontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
selskapet ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Uttalelse om andre lovmessige krav
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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Fagernes, 2. april 2020
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