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Uavhengig revisors beretning 

Til CP Foreningen AVD Troms 

Konklusjon 

Vi har revidert aktivitetsregnskapet for CP Foreningen AVD Troms for regnskapsåret 2022, som ble 
avsluttet 31.12.22. Aktivitetsregnskapet består av oppstilling over kostnader og balanse og noter til 
aktivitetsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening gir aktivitetsregnskapet for CP Foreningen AVD Troms for regnskapsåret 2022, som 
ble avsluttet 31.12.22, uttrykk for foreningens resultat og stilling i samsvar med prinsippene 
beskrevet i prinsippnoten. 

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 aktivitetsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre 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 

Aktivitetsregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til CP Foreningen AVD Troms. 
Aktivitetsregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. 

Ledelsens ansvar for aktivitetsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av aktivitetsregnskapet, og for slik intern kontroll som 
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et aktivitetsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av aktivitetsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at aktivitetsregnskapet 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 det er 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 samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på aktivitetsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 

 

BDO AS 
 
Cathrine Sæther Karlsen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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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/validator

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." 

Cathrine Sæther Karlsen
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1283018
IP: 188.95.xxx.xxx
2023-03-20 09:11:08 UTC
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                        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.                    
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