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Medlemmer av Den norske Revisorforening 

 

 

Til  

Alfa Revisjon AS       Tromsø, 15.02.2012  

 

Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Tromsø Klatreklubb for året som 

ble avsluttet den 31. desember 2011 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 

vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi bekrefter (etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som 

nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger) at: 

 

Regnskap 

 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for 

revisjonsoppdraget, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med lov og god 

regnskapsskikk i Norge.  

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 

regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. (ISA 540) 

 Vi anser ikke at det foreligger nedskrivningsplikt for noen av våre eiendeler, da antatt virkelig 

verdi av eiendelene vurderes å være lik eller høyere enn bokført verdi.  

 Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner 

med disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk i Norge. (ISA 550) 

 Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge lov og god regnskapsskikk i Norge, 

medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. (ISA 560) 

 Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet 

sett som helhet. En liste over avdekkede ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. (ISA 

450) 

Opplysninger som er gitt - Vi har gitt revisor:  

 Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker. 

 Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål. 

 Ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 

 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 

 Opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. (ISA 240) 

 Alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med 

og som kan ha påvirket enheten, og som involverer:  

o ledelsen 

o ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll 

o andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. (ISA 240)  
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 Alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan 

ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, 

tilsynsmyndigheter eller andre. (ISA 240) 

 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. (ISA 

250)  

 Opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter 

og transaksjoner med disse som vi er kjent med. (ISA 550)  

Bekreftelser om øvrige forhold - Vi bekrefter at:  

 Foreningen ikke har noen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i 

balanseførte verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld per 31.12.11. 

 Foreningen har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller 

heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av de som eventuelt fremgår av notene til 

årsregnskapet. 

 Foreningen ikke har noen planer om å legge ned produktlinjer eller andre planer eller hensikter 

som vil medføre overflødig eller ukurant varelager. Ingen del av varebeholdningen er oppført til 

høyere verdi enn netto salgsverdi. 

 Foreningen har overholdt alle inngåtte låneavtaler. Det bekreftes dermed at foreningen ikke har 

noen form for misligholdte lån per dagens dato. 

 Foreningen ikke har mottatt erstatningskrav eller andre krav i forbindelse med rettssaker eller 

lignende, og forventer heller ikke å motta slike krav 

 Foreningen har overholdt alle sider av inngåtte sider av kontrakter som kan ha vesentlig betydning 

for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse. Det har ikke forekommet brudd på krav 

fastsatt av regulerende myndighet som kan ha vesentlig betydning for regnskapene i tilfelle 

manglende overholdelse. 

 Foreningen har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og 

latente, og har i notene til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter 

 Det ikke eksisterer noen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 

noen av våre kontant-, bank- eller verdipapirbeholdninger. Vi har heller ingen andre kredittavtaler 

– med unntak av eventuelle opplysninger i notene til årsregnskapet. 

 Foreningen ikke har noen forpliktelser knyttet til tegningsrettigheter, opsjoner eller lignende. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Thomas Meling 

Leder 

 

 

 

 

 


