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Konklusjon 

Vi har revidert den vedlagte regnskapsoppstillingen AUF i Troms som omhandler perioden fra 

01.01.18 til 31.12.2018.   

Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling 

av enhetens finansielle stilling per 31. desember 2018 i samsvar med de kravene i det rammeverket for 

finansiell rapportering som er relevante for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen.  

 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet i avsnittet om «Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen» i vår beretning. Vi er uavhengige av 

enheten i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i enheten, og 

vi har overholdt vår øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.   

 

Presisering-regnskapsprinsipper 

Regnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. 

 

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for 

regnskapsoppstillingen  

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende 

fremstilling i samsvar med de kravene rammeverket som er relevante for utarbeidelsen av en slik 

regnskapsoppstilling, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre 

utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller feil.  

Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til enhetens evne til fortsatt 

drift og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift og å bruke forutsetningen 

om fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle enheten eller å avslutte driften, 

eller ikke har noe annet realistisk alternativ.  

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av tilsiktede eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som gir uttrykk for vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt 

sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 

avdekke vesentlig feilinformasjon når det foreligger. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 

tilsiktede eller utilsiktede feil og er å anse som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med 

rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag 

av dette regnskapet. 
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

Tromsø 15.02.2019 
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