
  

 

     

Erklæring til revisor vedrørende årsregnskapets fullstendighet. 

 

I forbindelse med den gjennomførte revisjon av årsregnskapet for Indias Barn pr. 

31.12.2020, bekrefter vi at årsregnskapet blir avlagt i overensstemmelse med lov og god 

regnskapsskikk i Norge. Etter beste evne og overbevisning avgir vi følgende uttalelser: 

 

- Vi erkjenner vårt ansvar for å iverksette og drive et regnskaps- og internt 

kontrollssystem som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.   

 

- Vi  mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet 

som revisor har avdekket under revisjonen, er uvesentlig, både enkeltvis og 

samlet, for årsregnskapet som helhet. 

 

- Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for 

at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 

- Det har ikke forekommet uregelmessigheter hvor ledelse eller ansatte med 

betydningsfull rolle i regnskaps- og internkontroll-systemene er involvert, eller 

andre uregelmessigheter som kunne ha vesentlig betydning for årsregnskapet. 

 

- Regnskapssystemet, registrerte opplysninger og all underliggende 

dokumentasjon  samt alle referater fra generalforsamlinger og styremøter er 

stillet til disposisjon for revisor. 

   

- Vi bekrefter fullstendigheten av opplysningene som er gitt om hvem som er 

foretakets nærstående parter. Årsoppgjøret gir fullstendige og tilstrekkelige 

opplysninger om transaksjoner med selskapets nærstående. 

 

- Følgende er blitt behørig registrert og, når det er aktuelt, tilfredsstillende 

redegjort for i årsregnskapet: 

  

 a)  Eventuelle saldoer og transaksjoner med nærstående parter. 

 b)  Tap oppstått fra salgs- og kjøpsforpliktelser. 

 c)  Avtaler og opsjoner vedrørende tilbakekjøp av tidligere solgte eiendeler. 

 d)  Eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld. 

 

- Selskapet har overholdt alle sider ved kontraktmessige betingelser som kan ha  

            vesentlig betydning for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse.  

            Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som  

            kan ha  vesentlig betydning for regnskapene i tilfelle manglede overholdelse. 

 

- Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i 

balanseførte verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld. 

 

- Vi har ingen planer om å nedlegge deler av vår virksomhet (eller enkelt 

produkter) eller andre planer eller hensikter som kan medføre overflødig eller 

ukurant varelager. Ingen del av varebeholdningen er oppført til høyere verdi 

enn netto salgsverdi.  
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- Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen 

pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med eventuelt unntak av 

dem som fremgår av årsregnskapet. 

 

- Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både 

aktuelle og latente, og har i årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier 

gitt til tredjepart. 

 

- Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser 

vedrørende våre kontant-, bank- eller verdipapirbeholdninger. 

 

- Med unntak av det som er opplyst i årsregnskapet har vi ikke inngått 

kredittavtaler eller opptatt lån. 

 

- Vi er ikke kjent med at det er reist erstatningskrav mot selskapet og vi forventer 

ikke å motta slike krav. 

 

- I de tilfeller ledelsen i løpet av året har avdekket vesentlige feil, underslag eller 

lignende er revisor blitt underrettet og er gitt innsyn i sakens realiteter og i de 

konsekvenser dette har for årsregnskapet. 

 

- Vi erkjenner ansvaret for at lønnsinnberetningen er fullstendig. Vi er ikke kjent 

med at ansatte, eiere, styret eller andre nærstående har mottatt skattepliktige 

gaver eller andre fordeler fra selskapet eller selskapets nærstående ut over det 

som fremkommer på den enkeltes lønns- og trekkoppgave. 

 

- Ut over eventuelt det som er omtalt i årsregnskapet og årsberetningen, har det 

ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, 

eller tilleggsopplysninger i årsregnskapet. 

 

- Årsregnskapet som inneholder resultatregnskap, balanseoppstilling, noter og 

årsberetning inneholder ikke vesentlige feil eller mangler. Årsregnskapet er 

utarbeidet etter beste evne og skjønn og gir etter min mening et fullstendig og 

rettvisende blide av virksomheten.  Ut over det som fremgår av årsregnskapet er 

vi ikke kjent med andre vesentlige forhold som kan være viktige for å bedømme 

virksomhetens resultat og stilling.   
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Tillegg:  

Om misligheter og risikoen for misligheter. 

Vi har tenkt gjennom og vurdert mulighetene for at ansatte eller samarbeidspartnere 

kan forårsake at det oppstår eller begås misligheter i vår virksomhet. Vi har gitt 

revisor opplysning om alle viktige fakta vedrørende eventuelle misligheter eller 

mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket.  

 
OSLO, den 21.05.2021 

 
 

_____________________(daglig leder)       

 

 


