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Til drsmstet i Foreningen ITSMF Norge

Uttalelse om revisjonen av irsregnskapet
Konklusjon

Vi har reviderl Foreningen ITSMF Norge ' irsregnskap som viser et underskucld pd kr 124,09L Arsregnskapet bestdr av
balanse per 31 . desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsdret avslutbt per denne datoen og noter til
6rsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper
Etter vdr mening er det medfslgende 6rsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
foreningens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsdret avsluttet per denne datoen
sarnsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

I

G ntnnlag for konkl usjonen
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikl< i Norge, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene International Standards on Auditing. Vfrre oppgaver og plikter i henhold til disse stanclardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av Arsregnskapef, Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i rov
og forskrift, og har overholdt vdre ovrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter v6r oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vdr konklusjon,

Sfyrefs og daglig leders ansvar for drsregnskapet
Styret og ledelsen er ansvarlig for A utarbeide drsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, Ledelsen er ogsA ansvarlig for slik
intern kontroll som den finner nsdvendig for 6 kunne utarbeide et Arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av 6rsregnskapet mA ledelsen ta standpunkt til
foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for drsregnskapet s6 lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet,
Reyisors oppgaver og plikter ved revisjonen av ilrsregnskapet
V6rt mAl er 6 oppnA betryggende sikkerhet for at 6rsregnskapet som helhet ik,ke inneholder vesentlig feilinfgrmasjon, verk€rn
som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og €r avgi en revisjonsberetning rsom inneholder v6r konklusjon. Betryggende
sikkerhet er en hoy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfsrt i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinfornrasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstii som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurderl som vesentlig dersom den ernkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes 6 pivirke okonomiske beslutninger som brukerne foretar base1 pd 6rsregnskapet. For
videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorfonlningen,no/revisjonsberetninger

Uttalelse om avrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Baseft pA vdr revisjon av drsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvenclig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 <<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til A sorge for ordenlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokfiringsskikk
Norge.
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