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Ansvarsforhold


Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir
et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.



Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand
for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,



Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner,
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Regnskap


Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige.



Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.



Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig,
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet.



Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi
vurdert foretakets evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.



Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.



Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.



Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller
heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til
årsregnskapet.



Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av foreningen.
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Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Norsk forening for
allmennmedisin som ble avsluttet den 31.12.2020 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god
regnskapsskikk i Norge. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:



Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter



Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§ 7-44 og 7-45 gir regnskapet med noter
fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med daglig leder, styrets leder, øvrige
styremedlemmer, generalsekretær og andre ledende ansatte om godtgjørelse, pensjon og
sluttvederlag fra foreningen, samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styret, ledende
ansatte og øvrige nærstående.



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,
- alle referater fra generalforsamlinger og styremøter
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra.



Vi har gitt revisor opplysning 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 foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene 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 vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.



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



Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av
regnskapet.



Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike
krav.

På vegne av Norsk forening for allmennmedisin

_______________________
Styrets leder
Marte Kvittum Tangen
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Andre opplysninger gitt til revisor

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."

Marte S. Kvittum Tangen
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