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.
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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.
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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