
Returneres: 
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 
 
 
Selskap: Borre Golfklubb 
 
Fullstendighetserklæring / ledelseserklæring for regnskapsåret 2021 
 
Vi bekrefter videre etter beste evne og overbevisning følgende uttalelse: 

1. Vi erkjenner vårt ansvar for at årsregnskapet blir presentert i overensstemmelse med lov 
og god regnskapsskikk. Vi har gjennomgått årsregnskapet og kjenner ikke til forhold 
som burde vært medtatt eller fremstilt på en annen måte. 

2. Misligheter og feil 
a. Vi erkjenner vårt ansvar for at regnskaps- og intern kontrollsystemene er 

utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 
b. Vi mener at den eventuelle feilinformasjon revisor har avdekket og som ikke er 

korrigert er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for årsregnskapet sett som 
helhet. 

c. Vi har gitt revisor opplysninger om alle viktige fakta vedrørende eventuelle 
misligheter eller mistanker om misligheter som ledelsen er kjent med og som 
kan ha påvirket foretaket 

3. Nærstående parter 
a. Opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter er 

fullstendig. 
b. Opplysningene i årsregnskapet om nærstående parter og transaksjoner med disse 

er tilstrekkelige. 
4. Selskapets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer 

og tjenester virksomheten har levert i løpet av året. 
5. Bokførte driftskostnader gjelder selskapet og uttrykker verdien av forbrukte varer og 

tjenester mottatt i løpet av året. 
6. Selskapet har hjemmel til alle eiendeler i balansen, eiendelene er korrekt presentert samt 

eksisterer. Alle eiendeler er oppført i balansen. 
7. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke 

latente forpliktelse eller erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover 
det som fremgår av årsregnskapet. 

8. Det har ikke skjedd viktige hendelser – eksempelvis oppsigelse av lån eller vesentlige 
leieavtaler, påtatt garantiansvar el., rettstvister med mulig økonomisk ansvar, salg eller 
tap av driftsmidler som vesentlig påvirker driften, betydelige tap på fordringer eller 
finansielle eiendeler – etter årsskiftet 

9. Vi er ikke kjent med at det foreligger forhold som kan true selskapets fortsatte drift eller 
eksistens og som ikke fremgår av årsregnskapet.  

 
 
Sted / Dato:  10. mars 2022 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Styrets leder Daglig leder 
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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." 

Marius Bugge
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-869094
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-03-12 07:18:44 UTC
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Fullstendighetserklæring
            TF8S0-EGO1D-2FQF4-HIXKI-UKLE6-DP3WI
            SHA-256
            7191523c20c2b43d4f6c4c1947f3920116b853b2a91899c4c4db7329bdb4aec1
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
            
            Oppdragsavtale oppdatert
            YMODL-LWEDC-E0QLL-5YSYL-DW6Q3-FM0EL
            SHA-256
            524b522cefa73c89bdc990c780369827b05471e399ef7b8caa55861770121386
            
                                    
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
            
            Årsregnskap 2021 Borre Golfklubb
            AWPPK-H58W8-BEJBF-1ZTSG-WJNP7-K6M22
            SHA-256
            d2629392ede35f633cebb2c58be8ce6dd16968d198c72aba144c885c00cada76
            
                                    
                                                                            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":"TF8S0-EGO1D-2FQF4-HIXKI-UKLE6-DP3WI","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-03-12T07:18:44Z","subtype":null,"ip":"213.52.70.122","signatureLines":[{"role":"styreleder","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd166664957ad28.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd29cf981054616.xml","signerSerial":"9578-5999-4-869094","type":"bankid_no","signerName":"Marius Bugge"}]}
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