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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i Handel og Kontor i Norge Avdeling Oslo Akershus

Uttalelse om revisjonen av regnskapsoppstillingen

Konklusjon

Vi har revidert regnskapsoppstillingen for Handel og Kontor i Norge Avdeling Oslo Akershus, for perioden
fra 01.01.2020 til 31.12.2020, herunder noter med beskrivelse av regnskapsprinsipper for
regnskapsoppstillingen.

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen for Handel og Kontor i Norge Avdeling Oslo Akershus, for
perioden fra 01.01.2020 til 31.12.2020 i det alt vesentlige et uttrykk for kostnadene belastet Handel og
Kontor i Norge Avdeling Oslo Akershus i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse beskrevet i
note 1.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen. Vi er
uavhengige av organisasjonen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik
det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Presisering – grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon

Vi gjør oppmerksom på note 1 i regnskapsoppstillingen, som beskriver grunnlaget for
regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til Handel og Kontor i
Norge Avdeling Oslo Akershus. Som et resultat av dette er regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis
egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet for årsmøtet i Handel og Kontor i Norge Avdeling
Oslo Akershus og skal ikke distribueres til andre parter. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av
dette forholdet.

Ledelsens ansvar for regnskapsoppstillingen

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide regnskapsoppstillingen i samsvar med grunnlaget som beskrevet i
note 1 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for regnskapsoppstillingen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle
organisasjonen eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlig for å føre tilsyn med organisasjonens
finansielle rapporteringsprosess.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske
beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av regnskapsoppstillingen.
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Uavhengig revisors beretning - Handel og Kontor i Norge Avdeling Oslo Akershus

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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 regnskapsoppstillingen, enten det skyldes
misligheter eller 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 feil,
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller
overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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 organisasjonens interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
regnskapsoppstillingen. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon.
Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for 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, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Oslo, 25. mars 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kjetil Andersen
statsautorisert revisor
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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." 

Kjetil Andersen
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5992-4-2398085
IP: 37.191.xxx.xxx
2021-03-25 17:46:51Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1P

G
JS

-Q
E2

2Z
-U

48
IM

-L
EQ

BW
-Z

ZY
W

N
-T

FG
CH


	Uttalelse om revisjonen av regnskapsoppstillingen
	Konklusjon
	Grunnlag for konklusjonen
	Presisering – grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon
	Ledelsens ansvar for regnskapsoppstillingen
	Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen





{"documentKey":"1PGJS-QE22Z-U48IM-LEQBW-ZZYWN-TFGCH","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-03-25T17:46:51Z","subtype":null,"ip":"37.191.226.196","signatureLines":[{"role":"Statsautorisert revisor","onBehalfOf":"Ernst & Young AS"}],"dataFile":"3fe0b912b6d56e21.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe37c4686d9669c.xml","signerSerial":"9578-5992-4-2398085","type":"bankid_no","signerName":"Kjetil Andersen"}]}


20 OA Revisjonsberetning
            1PGJS-QE22Z-U48IM-LEQBW-ZZYWN-TFGCH
            SHA-256
            64f089df9860926d7bf114073838e54e7555d92f741265a1c8c4103bbeef7c9e
            
                                    
                                                    Ernst & Young AS
                                                                            Statsautorisert revisor
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    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: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= ================= ================ ====================================================================================== 
  Time                      Name              IP               Activity                                                                              
 ========================= ================= ================ ====================================================================================== 
  2021-03-25 16:44:48 UTC   Anette Normann    84.212.228.60    The document was created                                                              
  2021-03-25 16:44:50 UTC   Anette Normann    84.212.228.60    The document was viewed                                                               
  2021-03-25 16:45:59 UTC   Anette Normann    84.212.228.60    The document was viewed                                                               
  2021-03-25 16:58:20 UTC   Anette Normann                     A signing request email was sent to "Kjetil Andersen" at "kjetil.andersen@no.ey.com"  
  2021-03-25 17:46:02 UTC   Kjetil Andersen   37.191.226.196   The document was viewed by the signer                                                 
  2021-03-25 17:46:05 UTC   Penneo system     37.191.226.196   The document was viewed                                                               
  2021-03-25 17:46:51 UTC   Penneo system     37.191.226.196   The document signing process was completed                                            
  2021-03-25 17:46:51 UTC   Kjetil Andersen   37.191.226.196   The signer signed the document as Statsautorisert revisor                             
 ========================= ================= ================ ====================================================================================== 


		2021-03-25T17:47:26+0000
	Original document certified by Penneo




