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Til BDO AS ved Espen Åsulfsen  

 

 

Uttalelse fra ledelsen 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Kragerø Golfklubb for året 
som ble avsluttet den 31. desember 2020, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt 
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av klubbens finansielle stilling og resultatene av 
driften i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at: 

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene 
for revisjonsoppdraget datert 08.02.2018, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all 
relevant informasjon. 

2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med 
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre 
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet. 

3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, relasjonene 
mellom dem, samt transaksjoner mellom dem. 

4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne 
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for klubben. Det er gitt opplysninger om 
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse. 

5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal 
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler 
i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi mener at virkningen av ikke-korrigert 
feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet totalt sett. Vi kjenner 
ikke til at det foreligger mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om 
eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket 
klubbens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 
tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter 
eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket klubben, og som 
involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor 
misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om 
resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter. 

6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til 
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen informasjon. 

7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, 
som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll 
mv. Siste styremøte ble avholdt [Dato - siste styremøte]. 

8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller 
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for 
utarbeidelsen av regnskapet. 

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet: 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

X8
22

-A
TO

3X
-C

C1
D

6-
PP

M
D

M
-0

U
N

80
-IW

JP
2



 

Side 2 av 2 

 

a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter; 
b. Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler; 
c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt; 
d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet. 

10. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, 
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 

11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av 
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet. 

12. Klubben har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet 
noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene ut over 
det som fremgår av årsregnskapet. 

13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og har 
opplyst i note om eventuelle garantier. 

14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller 
omtalt. 

15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har 
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene 
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet. 

16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet 
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av 
betydning. 

17. Vi har gitt dere vår vurdering av klubbens evne til fortsatt drift. 
18.  Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og 

utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1. 
19.  Vi har oppfylt/ vil oppfylle vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i 

skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige. 
20. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 

og dokumentasjon av klubbens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

21. Vi har gitt dere: 

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, 
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av klubbens 

årsregnskap/årsrapport, og 
c. ubegrenset tilgang til personer i klubben som det etter revisors vurdering er 

nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 

 
 
 
 

John Peter Tollefsen 
styrets leder 

(elektronisk signert) 
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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." 

John Peter Tollefsen
Styreleder
På vegne av: Kragerø Golfklubb
Serienummer: 9578-5998-4-1691701
IP: 84.213.xxx.xxx
2021-02-16 21:39:04Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

X8
22

-A
TO

3X
-C

C1
D

6-
PP

M
D

M
-0

U
N

80
-IW

JP
2




Uttalelse fra ledelsen
            MX822-ATO3X-CC1D6-PPMDM-0UN80-IWJP2
            SHA-256
            feb81da46dc438e5c28cc67cfbe7317a8d30916a6a996953907c81baa365290f
            
                                    
                                                    Kragerø Golfklubb
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    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":"MX822-ATO3X-CC1D6-PPMDM-0UN80-IWJP2","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2021-02-16T21:39:04Z","subtype":null,"ip":"84.213.199.150","signatureLines":[{"role":"styreleder","onBehalfOf":"Kragerø Golfklubb"}],"dataFile":"3fe4ef03d7dc85ba.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fdcd3777da24520.xml","signerSerial":"9578-5998-4-1691701","type":"bankid_no","signerName":"John Peter Tollefsen"}]}


 ========================= ====================== ================ ======================================================================================== 
  Time                      Name                   IP               Activity                                                                                
 ========================= ====================== ================ ======================================================================================== 
  2021-02-16 20:54:05 UTC   Espen Åsulfsen         188.95.241.209   The document was created                                                                
  2021-02-16 20:54:06 UTC   Espen Åsulfsen         188.95.241.209   A signing link was activated for "John Peter Tollefsen"                                 
  2021-02-16 20:57:53 UTC   Espen Åsulfsen                          A signing request email was sent to "John Peter Tollefsen" at "klubben@kragerogolf.no"  
  2021-02-16 21:20:25 UTC   John Peter Tollefsen   84.213.199.150   The signing request email was opened by the signer                                      
  2021-02-16 21:20:34 UTC   John Peter Tollefsen   84.213.199.150   The document was viewed by the signer                                                   
  2021-02-16 21:20:59 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document was viewed                                                                 
  2021-02-16 21:20:59 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document was viewed                                                                 
  2021-02-16 21:20:59 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document was viewed                                                                 
  2021-02-16 21:38:06 UTC   John Peter Tollefsen   84.213.199.150   The document was viewed by the signer                                                   
  2021-02-16 21:38:11 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document was viewed                                                                 
  2021-02-16 21:38:11 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document was viewed                                                                 
  2021-02-16 21:38:11 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document was viewed                                                                 
  2021-02-16 21:39:05 UTC   Penneo system          84.213.199.150   The document signing process was completed                                              
  2021-02-16 21:39:05 UTC   John Peter Tollefsen   84.213.199.150   The signer signed the document as styreleder                                            
 ========================= ====================== ================ ======================================================================================== 


		2021-02-16T21:39:10+0000
	Original document certified by Penneo




