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Argo Revisjon
Firdavegen 6
Postboks 616
N-6804 Ferde
Telefon : (+47) 95 49 12 20
E-post: post@argorevisjon.no

Til arsm0tet i NAF avd . Fjordane og Ytre Sogn

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert NAF avd . Fjordane og Ytre Sogn sitt arsregnskap som viser et underskudd pa kr 88
624. Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsaret
avsluttet per denne datoen og noter til arsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter var mening er det medf01gende arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir
et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater
for regnskapsaret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Vare
oppgaver og plikter i hen hold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av arsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt vare 0vrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon.
¢vrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for 0vrig informasjon. ¢vrig informasjon bestar av arsberetningen, men
inkluderer ikke arsregnskapet og revisjonsberetningen.
Var uttalelse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke 0vrig informasjon, og vi attesterer ikke
den 0vrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave a Iese 0vrig informasjon med
det formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 0vrig informasjon og
arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den 0vrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
palagt a rapportere det. Vi har ingenting a rapportere i sa henseende.
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Styrets og daglig leders ansvar for arsregnskapet

Styret og fylkesleder (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
n(Zldvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som f!Zllge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift ska I
legges til grunn for arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vii bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet

Vart mal med revisjonen er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f!Zllge av misligheter eller utilsiktede feil, og a
avgi en revisjonsberetning som inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en h!Zly grad
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utf!Zlrt i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vii avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppsta som f!Zllge av misligheter eller utilsiktede fe il.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes a pavirke (Zlkonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pa arsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISAene, ut(Zlver vi profesjonelt skj(Zlnn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I
tillegg:
•

identifiserer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomf(Zlrer revisjonshandlinger
for a handtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon . Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som f!Zllge av misligheter ikke blir avdekket, er h(Zlyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan inneba:?re samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi ass en forstaelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for
a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilh!Zlrende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi pa hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen
ved avleggelsen av regnskapet, basert pa innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av
betydning om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det
eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten pa tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike
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tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer var konklusjon om
arsregnskapet og arsberetningen. Vare konklusjoner er basert pa revisjonsbevis innhentet
inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterf0lgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medf0re at foreningen ikke fortsetter driften.
•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt arsregnskapet representerer de underliggende
transaksjonene og hendelsene pa en mate som gir et rettvisende bilde .

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken
tid revisjonsarbeidet skal utf0res. Vi utveksler ogsa informasjon om forhold av betydning som vi
har avdekket i l0pet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om !l)vrige lovmessige krav
Konklusjon om arsberetningen
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
arsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap
er konsistente med arsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet n0dvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag {ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokf0ringsskikk i Norge.

F0rde, 22. februar 2020
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