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REVISJON

Til arsm0tet i Sandnes Idrettslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert arsregnskapet for Sandnes Idrettslag som bestar
resultatregnskap for regnskapsaret avsluttet per denne datoen^
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Ettervarmening

• oppfyller arsregnskapet gjeldende lovkrav,
• gir arsregnskapet et rettvisende bilde av orgl

2022 og av dens resultater for regnskapsaret afs
regnskapslovens regler og god re^tesskikk i

anse per 31. desember 2022,
fertil arsregnskapet, herunder

gt.Vi er ua^l
)r Professionl

lational Ethi'utstedf

^|ldtvare0vr^
^r var^^dering tilsf
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imsvar med

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomf0rt revisjonen i sar
oppgaver og plikter i henhol^til dis
og plikter ved revisjonen av
forskrift og Internationj
uavhengighetsstanc
reglene), og vi h^
revisjonsbevi^.er''

ig (ISA-ene). Vare
Ir Revisors oppgaver

Fn^n slik det kreves i lov,
)untanfs^|gkludertinternasjonale

andards Board for Accountants (IESBA-
>amsvarmed disse kravene. Innhentet

issig som grunnlag for var konklusjon.

0vrig informa^j^i|

Styr^gg daglig leS^|l^edelsen) e^^varlig for 0^^mformasjon som er publisert sammen med
arsre^^ipet. 0vrig B^ignasjon om^tgr arsmeldmg. Var konklusjon om arsregnskapet ovenfor
dekker iRiS^yrig inform;

1 forbindelse ffili^evisjonen sr^sregnskapet er det var oppgave a lese annen informasjon. Formalet
er a vurdere hvortglj^det forelig|g|vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
arsregnskapet og de^^^nska^^ar opparbeidet oss under revisjonen av arsregnskapet, efler
hvorvidt informasjon i aiN|^g%Smasjon ellers fremstar som vesentlig feil. Vi har plikt til a
rapportere dersom annen iri'f^fmasjon fremstar som vesentlig feil. Vi har ingenting a rapportere i sa
henseende.

Ledelsens ansvar for arsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
ogsa ansvarlig for slik intern kontroll som den finner n0dvendig for a kunne utarbeide et arsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til

grunn for arsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av arsregnskapet

Vart mal er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som hethet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil, og a avgi en revisjonsberetning
som inneholder var konklusjon. Betryggende sikkerhet er en h0y grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utf0rt i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.
Feilinformasjon kan oppsta som f0lge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er a anse
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samtet med rimelighet kan forventes a pavirke de
0konomiske beslutningene som brukerne foretar pa grunnlag av arsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Sandnes,24mars2023
Credo Revisjon AS
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Svein Kare Eidsnes
statsautorisert revisor
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