Til årsmøtet i Funkis Snowboardklubb

Valgt revisors beretning for 2018
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Funkis Snowboardklubb i henhold til NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser. Etter vår mening er årsregnskapet avgitt etter samsvar med lov og forskrifter.
Regnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til idrettsforeningen per 31. desember
2018 og resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet
anvendelse av regnskapsstandarder etter regnskapsloven. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar
med gjeldende praksis. Undertegnet medlem av klubben, men uavhengig av styret.

Sentrale forhold ved revisjonen
Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av
årsregnskapet for 2018. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse og da vi dannet min
mening om årsregnskapet som helhet.
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Medlemsinntekter er sjekket at de er i samsvar med medlemsregister.
Andre inntekter er kontrollert og er i overenstemmelse med reglene for fritak av
merverdiavgift.
For lønnskostnader er skattetrekk innbetalt, feriepenger avsatt, og nivåene er sjekket opp mot
offentlige krav om fritak for arbeidsgiveravgift.
Balanse er sjekket opp mot bankutskrift.
Sjekk av utvalgte bilag.
Kontroll av rutiner for utbetalinger.
Hensiktsmessigheten av regnskapsoppsett er vurdert.

Styrets og revisors ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde og er i samsvar
med gjeldende regler. Revisors mål med revisjonen 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.

Uttalelse
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen og i redegjørelsene om eierstyring og selskapsledelse om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og i samsvar med lov og forskrifter og anbefaler årsmøtet å godkjenne
dette.
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