Til årsmøtet i Flint Tønsberg AIL

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

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.

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Medlem av Den norske Revisorforening
Org.nr. 988 041 378

Nedre Langgate 37
Postboks 200, Sentrum
3101 Tønsberg

Telefon: 33 37 96 50
Bankgiro: 5151.05.12557
www.hotvedtco.no

Penneo Dokumentnøkkel: QTITH-DXQJQ-KSWE8-X8CKH-STCAC-1JWXY

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.

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.

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

Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Medlem av Den norske Revisorforening
Org.nr. 988 041 378

Nedre Langgate 37
Postboks 200, Sentrum
3101 Tønsberg

Telefon: 33 37 96 50
Bankgiro: 5151.05.12557
www.hotvedtco.no

Penneo Dokumentnøkkel: QTITH-DXQJQ-KSWE8-X8CKH-STCAC-1JWXY

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.
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