Fullstendighetserklæring 2015

Til KPMG ved Sverre Einersen
Fjordgata 68, 7010 Trondheim

Dette brevet sendes i forbindelse med KPMGs revisjon av regnskapet for Sør-Trøndelag Idrettskrets
(heretter ”selskapet”) for året som ble avsluttet den 31. desember 2015, med det formål å kunne
konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Heretter ”gjeldende rammeverk”.

22. februar 2016

Vi bekrefter at:

Regnskap
1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for
revisjonsoppdraget i engasjementsavtalen datert 04.05.2015 og regnskapet gir et rettvisende bilde i
samsvar med gjeldende rammeverk.
2. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
3. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som etter gjeldende rammeverk medfører korrigering
eller omtale, er korrigert eller omtalt.
4. Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for
regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.
Opplysninger som er gitt
5. Vi har gitt revisor:
I.
tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
II.
tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
III.
ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra.
6. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
7. Vi bekrefter at:
I.
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at
regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
II.
Vi har gitt revisor alle opplysninger om
a) eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan
ha påvirket enheten, og som involverer:





ledelsen,
ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

b) eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket
enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere,
tilsynsmyndigheter eller andre.
I tilknytning til ovenstående, erkjenner vi vårt ansvar for den interne kontroll som vi mener er
nødvendig for å utarbeide regnskaper som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, som følge av
feil eller misligheter. Vi er spesielt oppmerksom på vårt ansvar for utformingen, iverksettelsen og
vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter
8. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av
regnskapet. Videre har vi gitt revisor opplysninger om alle kjente faktiske eller mulige søksmål og
krav som kan ha betydning for regnskapet, samt regnskapsført og/eller opplyst om dette i samsvar
med gjeldende rammeverk.
9. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Det er tatt tilstrekkelig hensyn
til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med
kravene gjeldende rammeverk.
Vi bekrefter fullstendigheten av informasjonen gitt til KPMG om nærstående parter og
transaksjoner med nærstående parter, jf regnskapslovens § 7-30b.
10. Vi bekrefter å ha oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Sør-Trøndelag Idrettskrets

Kjell Bjarne Helland
Organisasjonssjef

Eva Olsen
Økonomiansvarlig

