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Til Finanstilsynet 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Konklusjon 

Vi har revidert «Avviklingsoppgjør for FIRST Norge Verdi» fra 6. september 2018 til 1. januar 2019 for 
Verdipapirfondet FIRST Norge Verdi. Oppstillingen er utarbeidet av ledelsen i forvaltningsselskapet på 
bakgrunn av verdipapirfondloven og retningslinjer fra Finanstilsynet i forbindelse med avviklingen av 
verdipapirfondet.  

Vi mener at Verdipapirfondet FIRST Norge Verdi ikke er belastet med kostnader, gebyrer eller lignende 
i perioden 6. september 2018 til 1. januar 2019 i forbindelse med avviklingen.  

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 revisjonen av 

regnskapsoppstillingen». Vi er uavhengige av verdipapirfondet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for oppstillingen 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av oppstillingen i samsvar med verdipapirfondloven og 
retningslinjer fra Finanstilsynet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å 
muliggjøre utarbeidelse av en oppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at oppstillingen 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 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 økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på regnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke 
blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning – 
Verdipapirfondet FIRST Norge Verdi 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av verdipapirfondets interne kontroll.  

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt regnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte 
som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

 
Oslo, 9. april 2019 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Eivind Skaug 

statsautorisert revisor 
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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/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." 

Eivind Skaug
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5999-4-1556321
IP: 217.173.xxx.xxx
2019-04-09 13:14:38Z
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Avviklingsoppgjør for FIRST Norge Verdi
        NLCEK-G5VG4-Z810C-6P3YI-CUCK4-DU4JM
        SHA-256
        43d6f04f9e353d6b52e586c50438513f09509c1ad9ce725bdc11428850bbef10
        
            
                statsautorisert revisor
            
        
    
    
        Verdipapirfondet FIRST Norge Verdi under avvikling
        WAYKC-0FIQG-CMULT-BVP2M-APW2X-LCZ31
        SHA-256
        2ef4a63e4cc46f80e11b7d2880c6dd8f9e8158ada1543dc20338f64eb8fffeaa
        
            
                statsautorisert revisor
            
        
    


    
    
        
                
                    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: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

{"documentKey":"NLCEK-G5VG4-Z810C-6P3YI-CUCK4-DU4JM","signatures":[{"signatureLines":[{"role":"statsautorisert revisor","onBehalfOf":null}],"signerSerial":"9578-5999-4-1556321","signTime":"2019-04-09T13:14:38Z","signerName":"Eivind Skaug","signedDataFile":"3feee5fef26dd4cf.xml","validations":[],"dataFile":"3febd1617cf5a749.p7s","type":"bankid_no","ip":"217.173.250.54"}],"version":"1.2"}
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