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Uavhengig revisors beret ning 
Til  st yret  i  Oslof j ord Folkehøgskole 

Ut t alelse om revisj onen av årsregnskapet  

Konklusj on 

Vi har revidert  årsregnskapet  t i l  Oslof j ord Folkehøgskole.  

Årsregnskapet  best år av:  

• Balanse per 31.  desember 2020 

• Resul t at regnskap for 2020 

• Not er t i l  årsregnskapet ,  herunder et  

sammendrag av vikt ige 

regnskapsprinsipper.  

Et t er vår mening:  

Er årsregnskapet  avgit t  i  samsvar med lov og 

forskrif t er og gir et  ret t visende bi lde av 

selskapet s f inansiel le st i l l ing per 31.  desember 

2020 og av det s resul t at er for regnskapsåret  

avslut t et  per denne dat oen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i  

Norge.  

 

Grunnlag for konklusj onen 

Vi har gj ennomført  revisj onen i samsvar med lov,  forskrif t  og god revisj onsskikk i  Norge,  herunder 

de int ernasj onale revisj onsst andardene Int ernat ional  St andards on Audit ing (ISA-ene).  Våre 

oppgaver og pl ikt er i  henhold t i l  disse st andardene er beskrevet  i  Revisors oppgaver og pl ikt er ved 

revisj on av årsregnskapet .  Vi er uavhengige av selskapet  sl ik det  kreves i  lov og forskrif t ,  og har 

overholdt  våre øvrige et iske forpl ikt elser i  samsvar med disse kravene.  Et t er vår oppfat ning er 

innhent et  revisj onsbevis t i lst rekkel ig og hensikt smessig som grunnlag for vår konklusj on.  

Annen informasj on 

Ledelsen er ansvarl ig for annen informasj on.  Annen informasj on best år av årsberet ningen.  

Vår ut t alelse om revisj onen av årsregnskapet  dekker ikke annen informasj on,  og vi at t est erer ikke 

den andre informasj onen.  

I forbindelse med revisj onen av årsregnskapet  er det  vår oppgave å lese annen informasj on 

ident if isert  ovenfor med det  formål å vurdere hvorvidt  det  forel igger vesent l ig inkonsist ens mel lom 

annen informasj on og årsregnskapet ,  kunnskap vi har opparbeidet  oss under revisj onen,  el ler 

hvorvidt  den t i lsynelat ende inneholder vesent l ig fei l informasj on.  

Dersom vi,  på bakgrunn av arbeidet  vi har ut ført ,  konkluderer med at  disse andre opplysningene 

inneholder vesent l ig fei l informasj on,  er vi pålagt  å ut t ale oss om det t e.  Vi har ingent ing å 

rapport ere i  så henseende.  

St yret  og dagl ig leders ansvar for årsregnskapet  

St yret  og dagl ig leder (ledelsen) er ansvarl ig for å ut arbeide årsregnskapet  i  samsvar med lov og 

forskrif t er,  herunder for at  det  gir et  ret t visende bi lde i  samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i  Norge.  Ledelsen er også ansvarl ig for sl ik int ern kont rol l  som den f inner nødvendig 

for å kunne ut arbeide et  årsregnskap som ikke inneholder vesent l ig fei l informasj on,  verken som 

følge av misl ighet er el ler ut i lsikt ede fei l .  
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BDO AS, et  norsk aksj eselskap,  er del t aker i BDO Int ernat ional  Limit ed,  et  engelsk selskap med begrenset  ansvar,  og er en del  av det  int ernasj onale net t verket  BDO, 

som best år av uavhengige selskaper i de enkel t e land.  Foret aksregist eret :  NO 993 606 650 MVA.  

Ved ut arbeidelsen av årsregnskapet  må ledelsen t a st andpunkt  t i l  selskapet s evne t i l  fort sat t  dri f t  

og opplyse om forhold av bet ydning for fort sat t  dri f t .  Forut set ningen om fort sat t  dri f t  skal  legges t i l  

grunn for årsregnskapet  så lenge det  ikke er sannsynl ig at  virksomhet en vi l  bl i  avviklet .  

Revisors oppgaver og pl ikt er ved revisj onen av årsregnskapet  

Vårt  mål er å oppnå bet ryggende sikkerhet  for at  årsregnskapet  som helhet  ikke inneholder 

vesent l ig fei l informasj on,  verken som følge av misl ighet er el ler ut i lsikt ede fei l ,  og å avgi en 

revisj onsberet ning som inneholder vår konklusj on.  Bet ryggende sikkerhet  er en høy grad av 

sikkerhet ,  men ingen garant i for at  en revisj on ut ført  i  samsvar med lov,  forskrif t  og god 

revisj onsskikk i  Norge,  herunder ISA-ene,  al l t id vi l  avdekke vesent l ig fei l informasj on som eksist erer.  

Fei l informasj on kan oppst å som følge av misl ighet er el ler ut i lsikt ede fei l .  Fei l informasj on bl ir 

vurdert  som vesent l ig dersom den enkel t vis el ler samlet  med rimel ighet  kan forvent es å påvirke 

økonomiske beslut ninger som brukerne foret ar basert  på årsregnskapet .  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og pl ikt er vises det  t i l :  

ht t ps: / / revisorforeningen.no/ revisj onsberet ninger  

Ut t alelse om andre lovmessige forhold 

Konklusj on om regist rering og dokument asj on 

Basert  på vår revisj on av årsregnskapet  som beskrevet  ovenfor,  og kont rol lhandl inger vi har funnet  

nødvendig i  henhold t i l  int ernasj onal  st andard for at t est asj onsoppdrag (ISAE) 3000 

«At t est asj onsoppdrag som ikke er revisj on el ler forenklet  revisorkont rol l  av hist orisk f inansiel l  

informasj on»,  mener vi at  ledelsen har oppfyl t  sin pl ikt  t i l  å sørge for ordent l ig og oversikt l ig 

regist rering og dokument asj on av selskapet s regnskapsopplysninger i  samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i  Norge.  

 

 

BDO AS 

 

Geirr F.  Olsen 

st at saut orisert  revisor 

(elekt ronisk signert ) 
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https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


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." 

Geirr Fuglestad Olsen
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-904384
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-05-10 12:46:09Z
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                                                    BDO AS
                                                                            Partner
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    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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