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Til årsmøtet i Flint Tønsberg AIL 

 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Flint Tønsberg AIL sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 216.873. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som 
er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjonen med forbehold», avgitt i samsvar med lov, 
forskrifter og foreningens vedtekter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling 
per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler, god regnskapsskikk i Norge og foreningens vedtekter. 

Grunnlag for konklusjonen med forbehold 
Som omtalt i note 2 til årsregnskapet, er anskaffelse av traktor kostnadsført med kr 811.250, noe 
som etter vår mening er et brudd på regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, da det burde 
vært foretatt balanseføring og kostnadsført årlige avskrivning fra og med 2021. For 2020 er det 
vår oppfatning at årsregnskapet viser kr 811.250 for lavt overskudd.  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold 
til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. 
Vi er uavhengige av foreningen 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. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet 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 også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må 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 årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 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 årsregnskapet. 

En videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med revisjonen av regnskapet 
finnes på nettstedet https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. Denne beskrivelsen er en 
del av vår revisjonsberetning. 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig 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 å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Tønsberg, 18.03.2021 
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 
 
_____________________________ 
Nils Petter Håkedal 
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." 

Nils Petter Håkedal
Statsautorisert revisor
På vegne av: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Serienummer: 9578-5997-4-2135789
IP: 85.165.xxx.xxx
2021-03-18 14:26:19Z
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16731 - Revisjonsberetning
            QTITH-DXQJQ-KSWE8-X8CKH-STCAC-1JWXY
            SHA-256
            d4e76ccc518525a2111ad9a40e6c475da8d623e64411d34b2194d76b77561c22
            
                                    
                                                    Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
                                                                            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":"QTITH-DXQJQ-KSWE8-X8CKH-STCAC-1JWXY","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-03-18T14:26:19Z","subtype":null,"ip":"85.165.183.200","signatureLines":[{"role":"statsautorisert revisor","onBehalfOf":"Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS"}],"dataFile":"3fe8b7f1768ee92c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fec35896c581819.xml","signerSerial":"9578-5997-4-2135789","type":"bankid_no","signerName":"Nils Petter Håkedal"}]}
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