
fN,Til BDO AS ved Øyvind Hjemgård Oslo, den  .C._,1( 

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norges Danseforbund for
året som ble avsluttet den 31. desember 2017 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, (og etter å ha foretatt de forespørsler vi har
ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger) at:
1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene

for revisjonsoppdraget datert 09.01.2018 og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant
informasjon.

2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.

4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi mener at virkningen av ikke-
korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet totalt sett.
En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. Vi kjenner ikke til at det
foreligger mangler eller feilinformasjon /utover disse. Vi har gitt dere 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 dere 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.

6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,
generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt  ! _ C)'-(, ( 

7) Vi har gitt dere 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.

8) Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
b) Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;

c) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

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

10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

11) Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp som
overstiger salgsverdien.

12) Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet
noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut over det
som fremgår av årsregnskapet.



13) Det foreligger ikke forpliktelser, verken faktiske eller mulige, som ikke er bokført elleropplyst om i note.
14) Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert elleromtalt.

15) Selskapet er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i rettstvister avøkonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.
16) Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapetinneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger avbetydning.

17) Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering ogutdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.18) Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktligregistrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov oggod bokføringsskikk i Norge.
19) Vi har gitt dere:

a) tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, ogb) ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendigå innhente revisjonsbevis fra.
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Regnskapsfører


