
Til revisor 
 
 

Skriftlige uttalelser for regnskapsåret 2019 
 
Disse uttalelser avgis i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Norges 
Cricketforbund med det formål å bekrefte oppfyllelsen av vårt ansvar og fullstendigheten av 
den informasjon og tilgang til informasjon som er gitt. 
 
Til grunn for de enkelte uttalelser ligger, når ikke annet er særskilt angitt, vilkårene i inngått 
avtale for revisjonsoppdraget, gjeldende lover og forskrifter i Norge, det benyttede rammeverk 
for finansiell rapportering samt prinsippet om vesentlighet i forhold til regnskapet.  
 
Vi bekrefter at: 
 
Regnskapet: 

 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, herunder at dette 
gir et rettvisende bilde. 

 Alle transaksjoner er bokført og reflektert i regnskapet. 

 Alle bokførte transaksjoner er reelle og gjelder/tilhører enheten. 

 I forbindelse med regnskapet bekrefter vi videre at: 
o Valg og anvendelse av benyttede regnskapsprinsipper er hensiktsmessige 
o Periodisering av opptjente inntekter og påløpte kostnader er korrekt 
o Enheten har eiendomsrett til alle eiendeler som er oppført i balansen 
o Alle forpliktelser (både faktisk påløpte og betingede) er regnskapsført eller 

opplyst om 
o Utover det som fremgår av årsregnskapet og/eller årsberetningen 

 er alle selskapets eiendeler fri for heftelser eller pantstillelser 
 har selskapet ingen avtaler av vesentlig økonomisk betydning, f.eks. 

garantier, kausjonsansvar, termin-, opsjons-, tilbakekjøpskontrakter 
eller finansielle instrumenter. 

 Viktige forutsetninger som er brukt ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
estimater for balanseposter målt til virkelig verdi, er rimelige. 

 Vedrørende Koronapandemiens økonomiske effekter for enheten vises det også til 
eget punkt under «Andre forhold». Alle hendelser etter datoen for regnskapet som 
ifølge aktuelle regnskapsstandarder medfører korrigering eller omtale, er blitt korrigert 
for eller omtalt i regnskapet.  

 Det er i regnskapet tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om nærstående parter og 
transaksjoner med disse. 

 
Opplysninger og tilgang / adgang som er gitt: 

 Vi har i samsvar med revisorloven § 5-2 tredje ledd gitt revisor ubegrenset adgang til:  
o Å foreta de undersøkelser revisor har funnet nødvendig; og 
o De opplysningene revisor har bedt om for utførelsen av oppdraget. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter. 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om misligheter eller mistanker om misligheter som 
involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre 
hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet — herunder 
(uavhengig av beløpsstørrelse) også alle påstander vedrørende misligheter 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 avtaler, kontrakter, lover, forskrifter og 
offentlige påbud — herunder også kjente faktiske eller mulige rettstvister og krav. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle 
forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

 Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente mangler ved den interne kontrollen. 
 



Andre forhold: 

 Vi erkjenner vårt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern 
kontroll for å påse at enhetens formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 
samt å forhindre og avdekke misligheter. 

 Koronapandemien har påvirket, og vil påvirke oss i en tid framover. Vår økonomiske 
situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det derfor korrekt å avlegge årsregnskapet 
under forutsetning om fortsatt drift. 

 
 
 

Oslo, 16.03.2020 
 
 
_______________________  _______________________ 
Daglig leder  Økonomiansvarlig 
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