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Tønsberg, 11. mars 2022 
 
Til ledelsen i Borre Golfklubb 
 
ENGASJEMENTSBREV REVISJON 
Vi vil med dette bekrefte vårt oppdrag som valgt revisor for Borre Golfklubb (heretter «selskapet») 
med virkning fra regnskapsåret 2021.  Ny revisorlov fra med virkning fra og med 2021 medfører at 
nytt engasjementsbrev må innhentes.  

Revisjon av årsregnskapet  
Vi vil utføre revisjonen av årsregnskapet i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk, herunder 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Vår hovedoppgave som revisor er å avgi en uavhengig 
revisjonsberetning i samsvar med revisorloven § 9-7.  

Etter revisorloven § 9-5 skal revisor kommunisere skriftlig til styret om alle forhold fremkommet ved 
revisjonen som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver. 

Selskapet utarbeider årsregnskap i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget 
Vi vil avgi følgende revisorbekreftelser mv. i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk: 

 Eventuell bekreftelse og kontroll av momskopensasjon etter  ISAE 3000 Internasjonal 
attestasjonsstand 

Ledelsen og styret i selskapet erkjenner og forstår at de har ansvaret for  

 å utarbeide årsregnskap i samsvar med regnskapsreglene  

 at bokføringen er i samsvar med bokføringsloven 

 at lovgivningen for selskapets skatte- og avgiftsrapportering blir fulgt  

 at selskapet håndterer risikoen for misligheter og feil på en forsvarlig måte ved å ha en 
velfungerende internkontroll samt gode regnskaps- og rapporteringsrutiner 

 å legge til rette for revisjonen ved å gi oss adgang til å foreta de undersøkelser og gi oss de 
opplysninger vi finner nødvendig for utførelsen av oppdraget, inkludert ubegrenset tilgang til 
personer i selskapet (revisorloven § 2-2)  

 å sørge for rettidig fremleggelse av all relevant dokumentasjon og avstemminger av 
regnskapsposter 

 å avgi slike skriftlige uttalelser som vi ber om i forbindelse med revisjonen  

Ansvarlig revisor på oppdraget 
Ansvarlig revisor på oppdraget vil være statsautorisert revisor Thomas Hirgum som på vegne av 
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS vil være ansvarlig for utførelsen av revisjonen. I tillegg vil en 
revisormedarbeidere bli knyttet til oppdraget under ledelse av ansvarlig revisor.  
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Taushetsplikt og informasjonssikring 
Våre partnere og ansatte har lovbestemt taushetsplikt om alt de får kjennskap til under utførelsen av 
arbeidet, med mindre noe annet følger av lov, f.eks. rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven og 
finanstilsynsloven. Selskapet aksepterer at våre leverandører av IKT-tjenester og -programvare får 
tilgang til fortrolig informasjon når det er nødvendig i forbindelse med drift av og endringer i våre 
informasjonssystemer. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet. 

Vi har ansvar for å ha et forsvarlig system for informasjonssikring. Dette omfatter også leverandører 
av IKT-tjenester som nevnt ovenfor. 

Personvern  
For å gjennomføre revisjonen i henhold til dette engasjementsbrevet, vil vi behandle 
personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen er 
tilgjengelig på www.hotvedtco.no. Vi er behandlingsansvarlig etter personvernreglene for de 
personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi inngår derfor ikke en 
databehandleravtale. 

Honorar 
Våre tjenester blir fakturert med utgangspunkt i medgått tid. For revisjonstjenester kan det være 
aktuelt med en eller flere delfakturaer med en avregning når årsoppgjørsrevisjonen er avsluttet.  

Oppsigelse og fratreden 
Revisjonsoppdraget løper inntil det blir sagt opp enten av dere eller av oss. Oppsigelse må skje 
skriftlig og innenfor det som er fastsatt i revisorloven § 9-6 om fratreden og i 
aksjeloven/allmennaksjeloven § 7-2 om avsettelse av revisor uten saklig grunn. 

Lovvalg og verneting 
Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av avtalen skal behandles av 
domstolen i rettskretsen vårt hovedkontor er hjemmehørende. 

 

Vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid. 

Med vennlig hilsen 
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS 
 
Thomas Hirgum 
Statsautorisert revisor 
 

Vilkårene for revisjonsoppdraget bekreftes av selskapets ledelse med signering av 
styreformann. 

 

Styreformann; 
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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." 

Mette Humphries
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1640835
IP: 79.160.xxx.xxx
2022-03-12 06:54:05 UTC

Marius Bugge
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-869094
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-03-12 07:18:44 UTC

Børre Hofsøy
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-2687836
IP: 85.166.xxx.xxx
2022-03-12 08:34:34 UTC

Runar Moen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-3550196
IP: 51.174.xxx.xxx
2022-03-13 18:23:19 UTC

Vigdis Noomi Halvorsen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1489374
IP: 109.247.xxx.xxx
2022-03-14 16:27:54 UTC
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Oppdragsavtale oppdatert
            YMODL-LWEDC-E0QLL-5YSYL-DW6Q3-FM0EL
            SHA-256
            524b522cefa73c89bdc990c780369827b05471e399ef7b8caa55861770121386
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            Årsregnskap 2021 Borre Golfklubb
            AWPPK-H58W8-BEJBF-1ZTSG-WJNP7-K6M22
            SHA-256
            d2629392ede35f633cebb2c58be8ce6dd16968d198c72aba144c885c00cada76
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    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: 
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 ========================= ======================== ================ ================================================================================================ 
  Time                      Name                     IP               Activity                                                                                        
 ========================= ======================== ================ ================================================================================================ 
  2022-03-11 22:15:05 UTC   Thomas Hirgum            95.34.239.64     The document was created                                                                        
  2022-03-11 22:16:48 UTC   Thomas Hirgum                             A signing request email was sent to "Marius Bugge" at "buggemarius@gmail.com"                   
  2022-03-11 22:16:48 UTC   Thomas Hirgum                             A signing request email was sent to "Runar Moen" at "runarmoen3@gmail.com"                      
  2022-03-11 22:16:48 UTC   Thomas Hirgum                             A signing request email was sent to "Vigdis Noomi Halvorsen" at "vigdis@trimhuset.no"           
  2022-03-11 22:16:48 UTC   Thomas Hirgum                             A signing request email was sent to "Mette Humphries" at "mette@humphries.no"                   
  2022-03-11 22:16:49 UTC   Thomas Hirgum                             A signing request email was sent to "Børre Hofsøy" at "renhol2@online.no"                       
  2022-03-12 01:11:32 UTC   Børre Hofsøy             172.226.26.17    The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-12 06:51:56 UTC   Mette Humphries          79.160.85.138    The document was viewed by the signer                                                           
  2022-03-12 06:52:23 UTC   Penneo system            79.160.85.138    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 06:54:05 UTC   Mette Humphries          79.160.85.138    The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                      
  2022-03-12 07:17:29 UTC   Marius Bugge             66.102.9.44      The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-12 07:17:34 UTC   Marius Bugge             66.102.9.42      The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-12 07:17:35 UTC   Marius Bugge             66.102.9.47      The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-12 07:17:38 UTC   Marius Bugge             213.52.70.122    The document was viewed by the signer                                                           
  2022-03-12 07:17:51 UTC   Penneo system            213.52.70.122    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 07:17:51 UTC   Penneo system            213.52.70.122    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 07:17:51 UTC   Penneo system            213.52.70.122    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 07:18:45 UTC   Marius Bugge             213.52.70.122    The signer signed the document as styreleder, styreleder, styreleder                            
  2022-03-12 08:31:40 UTC   Børre Hofsøy             85.166.203.34    The document was viewed by the signer                                                           
  2022-03-12 08:32:36 UTC   Penneo system            85.166.203.34    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 08:32:36 UTC   Penneo system            85.166.203.34    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 08:32:37 UTC   Penneo system            85.166.203.34    The document was viewed                                                                         
  2022-03-12 08:34:34 UTC   Børre Hofsøy             85.166.203.34    The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                      
  2022-03-12 09:18:22 UTC   Vigdis Noomi Halvorsen   84.202.117.19    The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-13 18:16:39 UTC   Runar Moen               172.226.26.23    The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-13 18:16:39 UTC   Runar Moen               172.226.26.23    The signing request email was opened by the signer                                              
  2022-03-13 18:16:55 UTC   Runar Moen               51.174.196.61    The document was viewed by the signer                                                           
  2022-03-13 18:17:46 UTC   Penneo system            51.174.196.61    The document was viewed                                                                         
  2022-03-13 18:17:46 UTC   Penneo system            51.174.196.61    The document was viewed                                                                         
  2022-03-13 18:17:46 UTC   Penneo system            51.174.196.61    The document was viewed                                                                         
  2022-03-13 18:23:19 UTC   Runar Moen               51.174.196.61    The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                      
  2022-03-13 22:17:09 UTC   Penneo system                             A signing request reminder email was sent to "Vigdis Noomi Halvorsen" at "vigdis@trimhuset.no"  
  2022-03-14 16:24:33 UTC   Vigdis Noomi Halvorsen   109.247.14.234   The document was viewed by the signer                                                           
  2022-03-14 16:24:59 UTC   Penneo system            109.247.14.234   The document was viewed                                                                         
  2022-03-14 16:27:55 UTC   Penneo system            109.247.14.234   The document signing process was completed                                                      
  2022-03-14 16:27:55 UTC   Vigdis Noomi Halvorsen   109.247.14.234   The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                      
 ========================= ======================== ================ ================================================================================================ 


		2022-03-14T16:28:20+0000
	Original document certified by Penneo




