
 

Til Årsmøte i Sola Flyklubb 

 
 

Revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Sola Flyklubb, som viser et underskudd på kr 327.336,18. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner 
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg 
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge. 
Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for 
å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk 
for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en 
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min 
konklusjon. 

Konklusjon 

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
den finansielle stillingen til Sola Flyklubb per 31. desember 2016, og av resultater for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 



Presisering 

Ved revisjonen er det avdekket en ikke korrigert differanse knyttet til bankbeholdning. Regnskapet 
viser kr 80 000 lavere enn hva som er registrert på Sola Flyklubbs bankkonto. Regnskapsfører har ikke 
lykkes med å få tilstrekkelig dokumentasjon på differansen. Feilen oppstod i overgangen til ny bank.  

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor med de presiseringer jeg har gjort, og 
kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig, mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger. 

 
 
Sola, 28. mars 2017 
Valgt revisor for Sola flyklubb 
 
 
 
Leif Bjarte Vold       
 
 


