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Melding frå uavhengig revisor 
Til føretaksmøtet i Helse Bergen HF 

Konklusjon 

Vi har revidert årsrekneskapen til Helse Bergen HF. 

Årsrekneskapen består av: 

• Balanse per 31. desember 2021 

• Resultatrekneskap for 2021 

• Oppstilling over kontantstraumane for 

rekneskapsåret avslutta per 31. 

desember 2021 

• Notar til årsrekneskapen, inklusive eit 

samandrag av viktige 

rekneskapsprinsipp. 

Etter vår meining: 

• Oppfyller årsrekneskapen gjeldande 

lovkrav, og 

• Gjev årsrekneskapen eit rettvisande 

bilete av den finansielle stillinga i 

føretaket per 31. desember 2021, og av 

resultata og kontantstraumane for 

rekneskapsåret avslutta per denne 

datoen, i samsvar med reglane i 

rekneskapslova og god rekneskapsskikk 

i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med dei internasjonale revisjonsstandardane International 

Standards on Auditing (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne 

under overskrifta Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjonen av årsrekneskapen. Vi er 

uavhengige av føretaket, slik det er krav om i lov, forskrift og International Code of Ethics for 

Professional Accountants (inklusive dei internasjonale standardane om habilitet), utgjeve av the 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglane), og vi har oppfylt dei andre 

etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis 

tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår. 

Annan informasjon 

Styret og dagleg leiar (leiinga) er ansvarleg for annan informasjon. Annan informasjon består av 

årsmeldinga. Vår konklusjon om årsrekneskapen ovanfor dekkjer ikkje annan informasjon. 

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det oppgåva vår å lese annan informasjon 

identifisert ovanfor for å vurdere om det er vesentleg inkonsistens mellom denne og årsrekneskapen 

eller kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen, eller om den tilsynelatande inneheld vesentleg 

feilinformasjon. Vi har plikt til å rapportere dersom annan informasjon framstår som vesentleg feil. 

Vi har ingenting å rapportere i så måte. 

Konklusjon om årsmeldinga 

Basert på kunnskapen vi har opparbeida oss i revisjonen, meiner vi at årsmeldinga 

• er konsistent med årsrekneskapen og 

• inneheld dei opplysningar som skal givast i tråd med gjeldande lovkrav. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Styret og dagleg leiar sitt ansvar for årsrekneskapen 

Styret og dagleg leiar (leiinga) er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen og for at det gjev eit 

rettvisande bilete i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Norge. Leiinga 

er også ansvarleg for slik intern kontroll som den finn naudsynt for å kunne utarbeide ein 

årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd 

eller utilsikta feil. 

Ved utarbeidinga av årsrekneskapen må leiinga ta standpunkt til føretaket si evne til vidare drift og 

opplyse om forhold av betydning for vidare drift. Føresetnaden om vidare drift skal leggjast til 

grunn for årsrekneskapen, så lenge det ikkje er sannsynleg at verksemda vil bli avvikla. 

Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjonen av årsrekneskapen 

Vårt mål er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg 

feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller utilsikta feil, og å gi ei revisjonsmelding 

som inneheld konklusjonen vår. Tryggande sikkerheit er ei høg grad av sikkerheit, men ingen garanti 

for at ein revisjon utført i samsvar med ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller utilsikta feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom den, enkeltvis eller samla, innanfor rimelege 

grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tar basert på 

årsrekneskapen. 

For vidare beskriving/omtale av revisor sine oppgåver og plikter visast det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

BDO AS 

 

Charlotte Bårdsen 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
56

TE
M

-E
TE

E3
-6

AY
E8

-J
35

TG
-F

M
SD

8-
EA

CQ
E



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." 

Charlotte Bårdsen
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5998-4-997632
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-03-29 12:30:54 UTC
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