
 

 

OURO      Org.nr: 915 982 484 
Postadresse: Nordre Nøstekai 1, 5011 Bergen 
Mail: post@utfisking.no     Tlf: 97 53 73 19            

 

Ernst & Young AS  

v/ Asbjørn Ler 

 

Denne uttalelsen gis i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for 
Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt Oppdrettsfisk («selskapet») for 
regnskapsåret avsluttet 31. desember 2020. Vi erkjenner at denne uttalelsen fra ledelsen 
utgjør et vesentlig grunnlag for at dere som revisorer skal kunne uttale dere om hvorvidt 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31 desember 2020 
og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og 
god regnskapsskikk i Norge. Selskapsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi er klar over at formålet med deres revisjon er å uttrykke en mening om årsregnskapet og at 
revisjonen er utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Dette innebærer en gjennomgang av 
regnskapssystem, internkontroll og annen relevant informasjon i et omfang dere har funnet 
hensiktsmessig etter forholdene. Gjennomgangen er ikke utformet for og kan heller ikke 
forventes å identifisere og avdekke alle misligheter, mangler, feil og andre uregelmessigheter 
som eventuelt måtte forekomme.  

Med denne bakgrunnen bekrefter vi, ut fra vår kunnskap og vår beste overbevisning og etter å 
ha gjort de undersøkelsene vi har funnet nødvendig for å være informert, følgende forhold:   

Årsregnskap og bokføring  
Vi har oppfylt våre forpliktelser for at årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med 

regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge slik det er angitt i 
engasjementsbrevet for oppdraget datert 03.06.2021.  

Som selskapets ledelse erkjenner vi vårt ansvar for at regnskapet gir et rettvisende bilde av 
selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. pr. 31. desember 2020. Vi 
mener at årsregnskapet, som det er henvist til over, gir et rettvisende bilde av selskapets 
økonomiske stilling og for resultatet i overensstemmelse med regnskapslovens 
bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge og at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlige feil, herunder utelatelser. Vi har godkjent årsregnskapet. 

De vesentlige regnskapsprinsippene som er brukt i utarbeidelsen av årsregnskap, er 
beskrevet på en tilfredsstillende måte. 

Etter vår mening har selskapet et internkontrollsystem som gjør det mulig å utarbeide et 
årsregnskap uten vesentlige feil, hverken som følge av ubevisste feil eller misligheter. Vi 
har informert revisor om viktige endringer i våre prosesser, kontroller, retningslinjer og 
prosedyrer som vi har gjort for å håndtere effekten av Covid-19 på vårt 
internkontrollsystem. 

Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korrigert. 
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Brudd på lover og regler samt misligheter 
1. Vi er ansvarlig for at driften av selskapet utføres i henhold til lover og regler og skal 

identifisere og håndtere alle eventuelle brudd på relevante lover og regler.  
Vi er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og internkontrollsystemer som er 

utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 
Vi har informert om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet kan 

inneholde vesentlige feil som skyldes misligheter. 
Vi kjenner ikke til eller har mistanke om brudd på lover eller regler eller misligheter som kan ha 

skadet selskapet (uavhengig av kilde eller form og inkluderer anklager fra såkalte 
varslere), herunder forhold som:  
misligheter og/eller feil som berører regnskap og økonomi 

lover og regler som direkte påvirker hvordan vesentlige beløp og noter fastsettes i 

årsregnskapet 

lover og regler som indirekte kan påvirke beløp og noter i årsregnskapet, men som kan 

være vesentlige når det gjelder driften av selskapet, evnen til å fortsette 

virksomheten eller unngå vesentlige bøter 

involverer ledelsen, ansatte med viktige roller innen internkontroll eller andre 

eventuelle påstander om misligheter, mistanker om misligheter eller brudd på lover og 

regler som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 

tilsynsmyndigheter eller andre. 

Informasjon som er gjort tilgjengelig og bekreftelse av at den er fullstendig 

1. Vi har gitt revisor: 
tilgang til all informasjon vi kjenner til som er av betydning for å utarbeide årsregnskapet, 

som regnskapsjournaler, dokumentasjon og annet 

annen informasjon dere har etterspurt for revisjonsformål, og 

ubegrenset tilgang til ansatte som dere har vurdert nødvendig for å innhente 

revisjonsbevis.  

Alle vesentlige transaksjoner er registrert i selskapets bøker og reflektert i årsregnskapet, 
inkludert de som skyldes Covid-19. Vi mener at vi har oppfylt vår plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.   

Vi har gjort tilgjengelig referater/protokoller fra styremøter, årsmøter o.l. (eller oppsummeringer 
fra møter der referater ennå ikke er utarbeidet) frem til dags dato. 

Vi bekrefter at informasjonen vi har gitt om nærstående parter er fullstendig. Vi har gitt 
opplysninger om alle selskapets nærstående parter og alle transaksjoner med 
nærstående parter vi er klar over, herunder salg, kjøp, lån, overføringer av eiendeler, 
gjeld og tjenester, leasingavtaler, garantier, ikke-pengemessige transaksjoner og 
transaksjoner uten motytelser for perioden, så vel som skyldige beløp eller beløp til 
gode fra slike parter ved periodens slutt. Disse transaksjonene er korrekt bokført og 
presentert i årsregnskapet. 

Vi mener at metode, forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelsen av 
regnskapsestimater, og relaterte opplysninger, er hensiktsmessige og anvendes 
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konsekvent for innregning, måling og presentasjon som er i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi har gjort tilgjengelig for revisor, og selskapest har overholdt, alle typer kontraktsmessige 
forhold som kan ha en vesentlig påvirkning på årsregnskapet i tilfelle brudd på vilkår, 
krav på innbetaling av utestående gjeld o.l. 

Vi har gjort tilgjengelig for revisor, informasjon og/eller dokumentasjon, knyttet til alle 
datasikkerhetsbrudd som enten har oppstått eller som vi har blitt gjort oppmerksomme 
på av tredjeparter (tilsynsmyndighet, regulatorer eller konsulenter) i løpet av perioden og 
frem til dato for signering av fullstendighetserklæringen, som kan ha en vesentlig 
påvirkning på årsregnskapet. 

Eiendeler 
1. Bortsett fra eiendeler under finansiell leasing har selskapet full og ubeskåren 

eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler, og det er ikke knyttet heftelser eller 
pantsettelser til eiendelene. 

Alle eiendeler, herunder betingede eiendeler, er opplyst om og korrekt reflektert i 
årsregnskapet. 

Gjeld og forpliktelser 
1. All gjeld og betingede forpliktelser, herunder garantier, skriftlige og muntlige, er opplyst 

om og korrekt reflektert i årsregnskapet. 
2. Vi har informert om alle løpende og forventede tvister og krav, uansett om de er 

diskutert med virksomhetens advokat(er).  
3. Vi har bokført og/eller opplyst om alle forpliktelser som gjelder tvister og krav, både 

faktiske og betingede, og har opplyst i note om alle garantier gitt til tredjeparter.  

Godtgjørelser til styret, ledelsen og ansatte   
1. Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32 og generell lovgivning om 

årsregnskap, gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler 
med administrerende direktør, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende 
ansatte om godtgjørelse, opsjons-/tegningsrettigheter, pensjon og sluttvederlag fra 
selskapet, samt alle lån og/eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, eiere eller 
ansatte.  
Siden 31. desember 2020 er det gjort følgende endringer i disse avtalene:  
Ingen endring 

Ingen styremedlemmer, ansatte eller andre personer og/eller selskaper som nevnt i 
aksjelovens § 6-17 har mottatt godtgjørelser som er i strid med bestemmelsene i denne 
paragrafen. 

Hendelser etter balansedagen  
1. Bortsett fra som beskrevet i note 6 til årsregnskapet, har det ikke inntruffet noen forhold 

etter balansedagen frem til dags dato av betydning for årsregnskapet som krever 
justering av, eller noteopplysninger i årsregnskapet. 
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a. Vi bekrefter at vi har gitt dere opplysninger om effekter av Covid-19, og at 
effektene er tilstrekkelig vurdert og opplyst om i årsberetning og note til 
årsregnskap 

 

 

Bergen, 08.06.2021 

 

 

Fullstendighetserklæringen er signert elektronisk 

 

Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt Oppdrettsfisk 

Trude Haukeland Nordli     

Forretningsfører OURO 

 

 

Fullstendighetserklæringen er signert elektronisk 

 

Oppdrettsnæringens Sammenslutning For Utfisking Av Rømt Oppdrettsfisk 

Jostein Nygård 

Regnskapsfører i Accountor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

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." 

Jostein Nygård
Kunde
På vegne av: OURO
Serienummer: 9578-5995-4-1250885
IP: 176.221.xxx.xxx
2021-06-08 07:39:26Z

Trude Haukeland Nordli
Kunde
På vegne av: OURO
Serienummer: 9578-5993-4-2521807
IP: 92.221.xxx.xxx
2021-06-08 07:40:26Z
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Fullstendighetserklæring for 2020
            FGI6J-OI7OP-8FE6U-JUZ1J-2MCCT-0XYWX
            SHA-256
            1e1dc7cd48a6692dbfdf0e2742b37907058b4b2c46d9902845eeef6c99113bbc
            
                                    
                                                    OURO
                                                                            Kunde
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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            SHA-256
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                                                    OURO
                                                                            Kunde
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"FGI6J-OI7OP-8FE6U-JUZ1J-2MCCT-0XYWX","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-06-08T07:39:26Z","subtype":null,"ip":"176.221.94.76","signatureLines":[{"role":"Kunde","onBehalfOf":"OURO"}],"dataFile":"3fec6c7bed48d42d.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fc96df2b479b8b4.xml","signerSerial":"9578-5995-4-1250885","type":"bankid_no","signerName":"Jostein Nygård"},{"signTime":"2021-06-08T07:40:26Z","subtype":null,"ip":"92.221.215.63","signatureLines":[{"role":"Kunde","onBehalfOf":"OURO"}],"dataFile":"3fe5066ed58b1564.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe138d9c2c7cf67.xml","signerSerial":"9578-5993-4-2521807","type":"bankid_no","signerName":"Trude Haukeland Nordli"}]}
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