
Til årsmøtet i Sandnes Sykleklubb 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Jeg har revidert Sandnes Sykleklubb sitt årsregnskap som viser et negativt resultat på kr 316.808. Etter 

min mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. 

desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk og er uavhengige av organisasjonen.  

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet, herunder for at det gir et rettvisende bilde. Styret er 

også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Mitt 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 min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 

en revisjon utført i samsvar med god revisjonsskikk i Norge, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 

som eksisterer.  

 

Som del av en revisjon i samsvar god revisjonsskikk i Norge, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser 

profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 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.  

• 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 organisasjonens interne kontroll. 

 

Uttalelse om andre forhold 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger. 
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