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ERKLÆRING VEDRØRENDE VEST-AGDER-MUSEET IKS 

REGNSKAPSAVLEGGELSE FOR 2010  
 
 
I tilknytning til regnskapsavleggelsen for 2010 bekrefter vi etter beste skjønn og 
overbevisning følgende:  
 
Ledelsens ansvar 
 

 Vi er kjent med vårt ansvar for å utforme og iverksette en hensiktsmessig 
intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 

 

 Vi mener de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar 
med budsjettvedtak. 

 
Om spesielle regnskapsposter, hendelser etter balansedagen, lover og forskrifter 
mv. 
 

 Etter det vi kjenner til, inneholder årsregnskapet alle opplysninger om kjente 
økonomiske forpliktelser av betydning – både påløpne og betingede.  

 

 Vi kjenner ikke til at det da årsregnskapet ble avlagt forelå rettskraftige 
avgjørelser i tvister som medfører vesentlige forpliktelser for selskapet pr. 
31.12. utover det som fremgår av årsregnskapet.  

 

 Alle vesentlige garantiforpliktelser for selskapet ved utgangen av 
regnskapsåret er medtatt i oversikten over garantiforpliktelser pr. 31.12. 

 

 Så langt administrasjonen kjenner til, har selskapet eiendomsrett til alle 
eiendeler oppført i balansen. Eiendelene var i selskapets besittelse pr. 31.12. 
og var ikke stillet som sikkerhet utover det som fremgår av årsregnskapet. 

 

 Vi kjenner ikke til at selskapet har brutt avtaler eller offentlige påbud på en 
måte som har påført selskapet vesentlige økonomiske forpliktelser. 

 

 Vi kjenner ikke til at det etter utløpet av regnskapsåret er inntruffet hendelser 
av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av dette. 

 
Misligheter 

 

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen 
for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av 

misligheter. 
 

 Vi har gitt revisor opplysning om vår kjennskap til misligheter eller mistanke 
om misligheter som påvirker selskapet og omfatter:  

o Ledelsen 
o Ansatte som utfører betydelige oppgaver i den interne kontrollen, eller 
o Andre der misligheter vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet 
 
 



KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS 

 
 

 Vi har opplyst revisor om vår kjennskap til eventuelle påstander om 
misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker selskapets regnskap, 
som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, 
tilsynsmyndigheter eller andre 

 

 Vi har ikke opplysninger om misligheter eller andre uregelmessigheter av 
vesentlig betydning for årsregnskapet som ikke er kommet til uttrykk i dette. 

 
Nærstående parter 
 

 Så langt administrasjonen kjenner til, inneholder årsregnskapet tilstrekkelige 
opplysninger om nærstående parter og eventuelle transaksjoner med disse. 

 
 
Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (evt henvisning til kommentarer i 
særskilt vedlegg): 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand,  
 
 
 
Styreleder       Daglig leder 


