
 

Vedlegg 2 

 

Til kommune Y    

Adresse  

 

REVISORS BERETNING TIL ÅRSREGNSKAPET FOR BARNEHAGE X ( IKKE KOMMUNAL 

BARNEHAGE)  

Vi har revidert årsregnskapet for barnehage X, som består av regnskapsskjema basert på kravene i 

barnehageloven og i økonomiforskrift til barnehageloven av [dato], for regnskapsåret som ble avsluttet 

[dato].   

Barnehageeiers ansvar for årsregnskapet  

Barnehageeieren er ansvarlig for utarbeidelsen av årsregnskapet, og for slik intern kontroll som 

barnehageeieren finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 

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

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 

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

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.  

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 

relevant for barnehagens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er 

å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av barnehagens interne kontroll. En revisjon omfatter også en 

vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den 

samlede presentasjonen av årsregnskapet.  

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon.  

Konklusjon  

Etter vår mening er årsregnskapet for barnehage X, for regnskapsperioden som ble avsluttet [dato], i 

det alt vesentlige avgitt i samsvar med kravene i barnehageloven og økonomiforskriften til 

barnehageloven.  

Begrenset distribusjon 

Vi gjør oppmerksom på at årsregnskapet til barnehage X er utarbeidet for å gi informasjon til 

kommune Y. Årsregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun 

beregnet på kommune Y og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt samtykke, unntatt til 

fylkesmannen i forbindelse med en eventuell klage fra barnehagens eier. Dette forholdet har ingen 

betydning for vår konklusjon. 

 

(Sted og dato)  

(Revisors underskrift og tittel) 


