
 

 

 

 

Revisorkollegiet AS 
Att: Roger Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kongsberg Næringsforum Sa for året 

som ble avsluttet den 31. desember 2020. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt 

vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi er sammen med 

selskapets styre, ansvarlig for at årsregnskapet avlegges i henhold til gjeldende lovregler og god regnskapsskikk 

  

Basert på den kunnskapen vi har bekrefter vi følgende forhold: 

 

Regnskap  

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt 

vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapsloven og god regnskapsskikk.   

  

Alle foretatte forretningstransaksjoner er registrer i selskapets regnskap, og vi har etter vår oppfatning oppfylt 

vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Alt regnskapsmateriell og kopier av alle referater fra 

styremøter, generalforsamlinger etc. er gjort tilgengelig for dem, og så vidt vi vet er ikke noe relevant 

informasjon tilbakeholdt for dem.   

 

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 

regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er forsvarlig og utgjør ledelsens beste estimat. 

  

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i 

overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk.    

  

Det er ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av 

betydning for årsregnskapet uten at dette er tilfredsstillende opplyst i årsregnskapet / årsberetningen.  

 

Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korrigert. 

 

Selskapet har pr. ovennevnte dato: 

- Full og ubeskåren eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler. Det er ikke knyttet heftelser eller 

pantsettelser til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet 

- Ingen vesentlige omløpsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi (f. eks. usikre 

fordringer, ukurante varelager) 

- Ingen vesentlige anleggsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi, uten at det er gitt 

tilfredsstillende noteopplysninger 

- Ingen vesentlige eiendeler som ikke er balanseført 

- Ingen vesentlig gjeld som ikke er balanseført 

 

Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-44 til 7-45 gir regnskapet med noter fullstendig opplysninger om 

alle inngåtte avtaler med daglig leder, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om 
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godtgjørelse, lån og/eller sikkerhetsstillelser. 

 

 

Ligningspapirer  

Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er 

korrekte og fullstendige. 

 

Opplysninger som er gitt  

Vi har gitt revisor:   

- Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, 

som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  

- Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  

- Ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente 

revisjonsbevis fra.  

 

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.   

  

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent 

med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:   

- Ledelsen,  

- Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller  

- Andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.   

  

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som 

kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 

tilsynsmyndigheter eller andre.   

  

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende 

overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.   

 

Vi bekrefter at innholdet i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og at vi for øvrig ikke er kjent med 

at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon.  

 

Selskapet er ikke involvert i avsluttede, løpende eller ventede rettssaker som har medført eller vil kunne 

medføre mulig økonomisk ansvar. Selskapet har ingen latente gjeldsforpliktelser (herunder 

pensjonsforpliktelser) utover det som fremgår av årsregnskapet pr. 31. desember 2020. 

 

 

 

 

Sted/Dato: Kongsberg den 16.4.2021 

 

 

 

______________________________    ___________________________ 

Wivi-Ann Bamrud      Geir – Aage Tveito 

Daglig leder           Styrets leder 

 

 

 

Dokumentet signeres elektronisk   
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Geir-Aage Tveito
Styreleder
På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA
Serienummer: 9578-5999-4-1068719
IP: 79.161.xxx.xxx
2021-04-22 06:14:06Z

Wivi-Ann Bamrud
Daglig leder
På vegne av: Kongsberg Næringsforum SA
Serienummer: 9578-5997-4-144061
IP: 92.221.xxx.xxx
2021-04-22 09:54:25Z
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