
Til gruppestyret i Myrvoll Speidergruppe 

 

 

Uavhengig revisors beretning 

 

Konklusjon 

Som revisor har jeg gjennomgått regnskapet 2020 for Myrvoll Speidergruppe som viser et resultat på 
16 681 og en egenkapital på 1 894 713. 

Ledelsen har tidligere år mottatt innspill til rutiner for dokumentasjon av fullstendighet av inntekter, 
samt oppgavedeling i forbindelse med godkjennelse av kostnader og utbetalinger. I 2020 har også 
rutiner for behandling av støtteordninger vært inngående diskutert. 
 
Administrasjonen jobber fortsatt med forbedring av regnskapsrutiner. Selv om det i 2020 ikke har 
vært aktuelt, p.g.a. korona, har det vært diskutert forbedrede rutiner knyttet til lodd-salg. Videre har 
følgende vært diskutert:  

 Fullstendighet av inntekter bør verifiseres ved dokumenterte beregninger 
 Rutiner for bruk av støttemidler og hvordan dette føres løpende og følges opp bør 

være klarere 
 Rutiner for elektronisk utlegg med løpende refundering bør vurderes.  

Dette er de samme punktene som i fjor, men regnskapet er i år mer oversiktlig og enklere å forstå.  

Det er etter min mening er det gjennomført en oversiktlig registrering og dokumentasjon av bilag 
knyttet til inn og utbetalinger relatert til driften av speidergruppen.  

Basert på mottatt informasjon er min vurdering at regnskapet viser et korrekt bilde av årets resultat 
og den økonomiske stilling for Myrvoll Speidergruppe.  

Jeg anbefaler at gruppestyret godkjenner regnskapet. 

Ansvarsforhold  

Styret og leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisor er ikke involvert i regnskapsavleggelsen, men har som oppgave å utale seg om regnskapet 
som fremlegges er uten vesentlige feil og mangler. Revisjonen baserer seg på gjennomgang av 
fremlagt informasjon og vil aldri være noen garanti for at regnskapet er uten feil. 

Utover dette, vil revisor gjerne komme med anbefalinger og innspill i forhold til rutiner og 
internkontroll.  

  



Vurdering av uavhengighet 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Gruppeleder for Myrvoll speidergruppe er fetter til 
revisors kone. Videre driver revisor og Gruppeleder forretninger sammen.  

Undertegnede mener dette ikke har påvirket uavhengigheten, men gruppestyret oppfordres til å 
vurdere om uavhengighetskravene er tilstrekkelig ivaretatt eller om det kreves ny revisor.  

Myrvoll, 24. februar 2021 

Roger H. Pettersen 


