Returneres:
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Selskap: Borre Golfklubb

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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