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1. Message from the Chair 
 
 
Impressive India – growth remains strong in a bustling economy 
  
The World Bank and OECD are unanimous in their verdict for 2017, India has emerged as a 
leading star despite the far reaching effects of demonetisation and roll-out of the much 
contested Goods and Services Tax (GST). India now ranks an impressive 23rd among all 
countries in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index and the effects of 
GST are expected to boost efficiency and growth even further. There are many challenges 
ahead but the future looks bright! 
 
For the Board of NICCI, the main focus in 2017 has been to successfully execute an ambition 
program of events encouraging our members to share their knowledge and experiences in 
our networking sessions and raising awareness of NICCI by contributing in seminars and 
forums focusing on Norway-India relationships and cooperation. 
  
We have introduced a repertoire including “India Stories”, a popular concept for our regular 
member meetings with relevant practical cases for learning and sharing of best practices; 
“Politics for breakfast” covering political developments and elections, thanks to our team of 
active contributors from the University of Oslo; and an exclusive annual update from our 
Norwegian Ambassador to Delhi. The Indian Embassy and Ambassador have been loyal 
supporters and co-hosts at several events and we are grateful to all members for their 
contributions. 
 
We look forward to improving and developing our activities further and have many plans for 
working groups, study tours and seminars. Your input and support to achieve this is very 
welcome! 
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2. Mission  
Norway India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) is an independent association 
whose purpose is to promote business relations between Norway and India. NICCI provide 
a network between individuals, companies, organizations and authorities. 

Events, workshops and meetings are organized to facilitate collaboration and knowledge 
transfer, and in general to provide members with updated information about political, 
economic, cultural or legislative issues relevant to business and commerce. 

We collaborate with several organizations both in India and Norway. Among them, the 
Indian Embassy in Norway, the Norwegian Embassy in India, Royal Norwegian Consulate 
General in Mumbai, the Federation of Norwegian Enterprise (NHO), the Federation of Indian 
Chambers of Commerce and Industry (FICCI), the Confederation of Indian Industry (CII), the 
Norwegian Business Association in India (NBAI) and Innovation Norway. 

 
 

3. Summary 2017 
NICCI organized and co-organized 11 member events in 2017. 
 
The Board of NICCI had 7 board meetings in 2017.  
 
Our work groups “ICT Health” and “Smart Cities” held 5 meetings and co-organized an “Oslo 
Innovation Week” Smart City event – with a clear India focus. 
 
In addition, the NICCI Board and administration have represented our association at several 
forums during the year: the 17th May diplomatic networking event in Delhi, Independence 
Day celebrations at India house and Grand Hotel in Oslo, the opening event at Bollywood 
Festival Norway, the RCN India-event at Sentralen Oslo and the Diplomatic Delegation to 
explore Ocean Industries opportunities in Goa – organized by Royal Norwegian Consulate in 
Mumbai. 
 
Members in NICCI have been invited to a number of relevant external events, meetings and 
study trips – organized by our members and partners during 2017. 
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4. The NICCI board 
 

Chair of the Board Tima Iyer Utne, Statkraft is Senior Vice President 
International Hydropower. She is currently Regional Head of 
hydropower activities in Turkey and South Asia, including India and 
Nepal and is a Board member of several joint ventures in these 
countries. 

 

Board member Ingrid B. Åsheim, DNB  is senior relationship manager 
in DNB, Large Corporates and International. Ingrid is relationship 
manager for international financial institutions in India and nearby 
countries. She has also long experience working as relationship 
manager for corporate clients in various industries.  

 

Board member Per Reinboth, Reinboth International was the Country 
Director of Innovation Norway New Delhi office, from 2005-2009. He 
has 40 years international experience, and was previously the Head of 
the Norwegian Export Council. He is the founder of Reinboth 
International, a consulting company active in the Industry sector.  

 

Board member Martin Jetlund, Advokatfirmaet Schjødt AS 
Partner/lawyer in Advokatfirmaet Schjødt AS. He has previously been 
working for the European Commission and the Norwegian Ministry of 
Employment. He is involved in many international mandates and has 
extensive experience in assisting companies in Norwegian-Indian 
trade. 

 

Board member Lars Granbakken, Kongsberg Maritime As well as 
being Vice President of Product and Development Offscore at 
Kongsberg Maritime, Mr. Granbakken is Chairman of the Board in 
Kongsberg Maritime India. He has vast international experience, 
especially from the Asian market. 
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Board member Torkel Thorsen, NHO is Assistant Director for 
International Affairs and Trade Policy at the International Department 
of NHO. He has been working for NHO since 2012, after having served 
in the Norwegian Ministry of Foreign Affairs for 14 years. As a 
diplomat, he has been posted in Russia, China, Austria and Albania.  

 

Board member Sarbajit Deb, Larsen & Toubro Infotech Norway is 
designated Vice President and Administrative Director in L&T Infotech 
Norway. He started L&T Infotech’s business operation for the Nordic 
region 14 years ago. With 28 years years’ experience in the ICT 
industry in various regions of Nordic/Europe, India and Middle East. 

 

Board member Trond Skundberg, General Manager NICCI 
Trond Skundberg is specializing in global technology partnership with 
tech startups.  He has 18 years of experience from India-Norway 
business. Engaged as General Manager in NICCI since January 2016. 
Digital Advisor in Devant and mentor in Nordic Hub India, a Nordic-
India incubator and accelerator established by Oslo International Hub. 

 

 
5. Administration 

The administration of NICCI is responsible for the day to day business of the chamber, 
including finance, partner- and member liaison, member recruitment, event organization 
and digital communication.  

-Trond Skundberg has been contracted as General Manager throughout the year 2017. 
-Ella Leborg has been our intern in 2017.  
-Deepika Rai was engaged as project leader to 31.12 to explore opportunities in Norway-
India film business, and to organize our film-business event held at Chitra House. 

 

 

6. Communication 
In 2017 NICCI got a new logo and marketing material. 
NICCI’s main communication channel is the website www.nicci.no 
Information to members and stakeholders is also reglarly sent via our mailing system. 

NICCI is active in social media. Follow us and interact with us @NorwayIndia on Facebook, 
Twitter and LinkedIn   
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7. Member activities 2017 
 

• 11/01: “India Business Climate Survey presentation”  
Co-organized with NHO, NBAI, Innovation Norway 

• 17/2: “Bollywood Friday Social”  
Co-organized with Bollywood Festival Norway and Oslo International Hub 

• 5/4: “Norway-India Business Stories”  

• 8/5: “Indian politics for breakfast”  
Co-organized with UiO  

• 15/6: “Annual General Meeting” 

• 15/6: “Tourism seminar”  
Garden Reception hosted by Embassy of India 

• 18/8: “Exclusive India-update” by Ambassador Nils Ragnar Kamsvåg  
Hosted by Schjødt 

• 5/9: “India market entry workshop”  
Co-organized by Innovation Norway and Nordic Hub India 

• 6/9: “ICT-Health Work Group meeting” 

• 11/9: “Film Business Roundtable” with Amit Khanna 
Hosted by: Chitra House 

• 22/9: “Business opportunities with the Asian Development Bank” 
Hosted by NHO 

• 26/9: “ICT-Health Roundtable” 

• 27/9: “Oslo Innovation week official Smart City Event” 

• 9/11: “Norway-India Business Stories” 
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8. Members 2017 
 

Partner members Company members Individual members 
Advokatfirmaet Schjødt 
AS  
Eksportkreditt Norge AS  
HCL Technologies 
Norway AS 
Larsen og Toubro 
NAMMO Raufoss AS 
NHO 
Norwegian Seafood 
Council 
Yara 
Conax AS 
DNB 
DNV GL AS 
GIEK 
Jotun AS 
Kongsberg Maritime 
Orkla ASA 
Rambøll Norge AS 
Statkraft 

 

Senter for 
internasjonalisering i 
utdanning 
Bull & CO Advokater 
Compact AS 
EY 
Universitetet i Oslo 
Oslo International Hub 
Innovasjon Norge 
Intsok 
Universal Logistics Bergen 
AS 

  

Reinboth International  
Amol Ghattargi 
Bollywood festival 
By Nature 
Chahals AS / Ajay Pal Singh 
Dag Larsson PSD Advisory 
Devant  
Fjellbryggeriet AS 
Glocal View 
Gro Alteren, UIT 
HAAVIND 
India Trading AS 
Indo Scan Ltd  
Jinny Marina Riju 
Kichans AS  
Knudsen, Jacob Risgaard  
Lucas Sandgathe 
Mohan Singh Varma 
Quality AS 
Deepika Rai 
Satyanarayanan Neerupudi 
Ulticycle 
Vinod Mishra  
Yogi Shergill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Årsregnskap 2017
Norway India Chamber of Commerce and 
Industry



Resultatregnskap
Norway India Chamber of Commerce and Industry

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016

Salgsinntekt 1 385 000 433 500
Annen driftsinntekt 32 349 15 439
Sum driftsinntekter 417 349 448 939

Varekostnad 304 507 147 550
Annen driftskostnad 2 186 499 118 280
Sum driftskostnader 491 006 265 830

Driftsresultat -73 657 183 109

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 332 184
Resultat av finansposter 332 184

Ordinært resultat før skattekostnad -73 325 183 293

Årsresultat -73 325 183 293

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -73 325 183 293
Sum overføringer 3 -73 325 183 293
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Balanse
Norway India Chamber of Commerce and Industry

Eiendeler Note 2017 2016

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 14 000 114 889
Sum fordringer 14 000 114 889

Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 224 125 297 676
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 224 125 297 676

Sum omløpsmidler 238 125 412 565

Sum eiendeler 238 125 412 565
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Noter til regnskapet 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Formål
Handelskammeret sitt formål er at de skal bidra til økt næringsvirksomhet mellom Norge og India.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter
Selskapets salgsinntekter består av medlemsinntekter som periodiseres og inntektsføres i den perioden 
innbetalingene gjelder for.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt 
Handelskammeret er en ideell organisasjon, og er dermed ikke skattepliktig.
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Noter til regnskapet 2017

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Handelskammeret har ikke hatt ansatt i regnskapsåret, og det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer 
i 2017. 
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

OTP
Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 18 400,- eksl.mva.

Lovpålagt revisjon 14 500
Andre tjenester 3 900
Sum honorar til revisor 18 400

Note 3 Egenkapital

Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 01.01 308 708 308 708
Årets resultat -73 325 -73 325
Pr 31.12 235 383 235 383

Resultatet er negativt i 2017 grunnet tapsføring av fordringer. Dette var medlemskontingent for 2016. 
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Til BDO AS ved Kristen Elstad        

 
Uttalelse fra ledelsen  
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norway India Chamber 
of Commerce and Industry 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 at:  
1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene 

for revisjonsoppdraget datert 02.11.2015, 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 kjenner ikke til at det foreligger 
mangler eller feilinformasjon. 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.  

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) 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. 

12) Det foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst 
om i note. 



13) Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller 
omtalt. 

14) Selskapet er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i rettstvister av 
økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet. 

15) Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet 
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av 
betydning. 

16) Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og 
utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1. 

17) Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge.  

18) Vi har gitt dere:  
a) tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og 
b) ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig 

å innhente revisjonsbevis fra. 
 
 

 
Oslo, den      /      - 2018  

 
 

________________________     
Trond Skundberg, kontaktperson og styremedlem     

 

 

 

Trond Skundberg
01

Trond Skundberg
06

Trond Skundberg




 

 
 

BDO AS 
Balder Allé 2 
2060 Gardermoen 
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Norway India Chamber of Commerce and Industry 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Norway India Chamber of Commerce and Industrys årsregnskap som består 

av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av 

dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-

ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 

kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med 

lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 

internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til 

fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 

fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 

virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet 

er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 

feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 

utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
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samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 

foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten 

det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 

for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller 

overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for 

revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 

selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 

rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-

forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, 

og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold 

som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 

modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 

revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 

hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 

betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Gardermoen, 11. juni 2018  
BDO AS  

 
 
 
Kristen Elstad  
Statsautorisert revisor 

 

 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale 

nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
6K

7F
6-

W
Q

H
4E

-7
7L

PY
-Y

1B
8J

-U
L2

EA
-M

LQ
0A



%PLVNFOUFU� FS� TJHOFSU� EJHJUBMU� NFE� 1FOOFP�DPN�� "MMF� EJHJUBMF� TJHOBUVS�EBUB� J�
EPLVNFOUFU�FS�TJLSFU�PH�WBMJEFSU�BW�EFO�EBUBNBTLJO�VUSFHOFEF�IBTI�WFSEJFO�BW�EFU�
PQQSJOOFMJHF�EPLVNFOU��%PLVNFOUFU�FS� MÌTU�PH�UJET�TUFNQMFU�NFE�FU�TFSUJGJLBU� GSB�
FO�CFUSPEE�USFEKFQBSU��"MM�LSZQUPHSBGJTL�CFWJT�FS�JOUFHSFSU�J�EFOOF�1%'�GPS�GSFNUJEJH�
WBMJEFSJOH�	IWJT�O�EWFOEJH
�

)WPSEBO�CFLSFGUFS�BU�EFUUF�EPLVNFOUFU�FS�PSHJOBMFO 
%PLVNFOUFU�FS�CFTLZUUFU�BW�FUU�"EPCF�$%4�TFSUJGJLBU��/ÌS�EV�ÌQOFS�EPLVNFOUFU�J 

"EPCF� 3FBEFS� TLBM� EV� LVOOF� TF� BU� EPLVNFOUFU� FS� TFSUJGJTFSU� BW� 1FOOFP�F�
TJHOBUVSF� TFSWJDF��QFOOFP!QFOOFP�DPN��� %FUUF� HBSBOUFSFS� BU� JOOIPMEFU� J�
EPLVNFOUFU�JLLF�IBS�CMJUU�FOESFU�

%FU� FS� MFUU� Ì� LPOUSPMMFSF� EF� LSZQUPHSBGJTLF� CFWJTFS� TPN� FS� MPLBMJTFSU� JOOF� J�
EPLVNFOUFU�NFE�1FOOFP�WBMJEBUPS���https://penneo.com/validate

4JHOBUVSFOF�J�EFUUF�EPLVNFOUFU�FS�KVSJEJTL�CJOEFOEF��%PLVNFOU�TJHOFSU�NFE��1FOOFP����TJLLFS�EJHJUBM�TJHOBUVS��
%F�TJHOFSFOEF�QBSUFS�TJO�JEFOUJUFU�FS�SFHJTUSFSU�PH�FS�MJTUFU�OFEFOGPS�

�.FE�NJO�TJHOBUVS�CFLSFGUFS�KFH�BMMF�EBUPFS�PH�JOOIPMEFU�J�EFUUF�EPLVNFOU���

Kristen Elstad
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5995-4-262183
IP: 77.16.214.120
2018-06-11 15:48:16Z
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