
Til årsmøtet i Henning IL fotballgruppa 

Valgt revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Henning IL fotballgruppa i henhold til NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et underskudd på kr 50 012. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

 

Konklusjon 

Veldig ryddig og oversiktlig regnskap. Vi har ingenting å anmerke. 
 

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som Henning IL fotballs 
årsregnskap for 2020. 

 

Henning, 31.01.21 

__________________        __________________      

Birgit Jakobsen Arntzen                                Åse Austmo 
 
 

Åse Austmo (Feb 1, 2021 09:03 GMT+1)
Åse Austmo

Birgit J. Arntzen (Feb 1, 2021 16:07 GMT+1)

https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1
https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1


Til årsmøtet i Henning IL skigruppa 

Valgt revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Henning IL i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et underskudd på kr 28 965. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

 

Konklusjon 

Veldig ryddig og oversiktlig regnskap. Vi har ingenting å anmerke. 
 

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som Henning IL skigruppas 
årsregnskap for 2020. 

 

Henning, 31.01.21 

__________________        __________________      

Birgit Jakobsen Arntzen                                Åse Austmo 
 
 

Åse Austmo (Feb 1, 2021 09:03 GMT+1)
Åse Austmo

Birgit J. Arntzen (Feb 1, 2021 16:07 GMT+1)

https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1
https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1


Til årsmøtet i Henning IL Trimgruppa 

Valgt revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Henning IL Trimgruppa i henhold til NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et underskudd på kr 5 302,25. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

 

Konklusjon 

Ryddig og oversiktlig regnskap. Vi har ingenting å anmerke. 
 

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som Henning IL Trimgruppas 
årsregnskap for 2020. 

 

Henning, 31.01.21 

__________________        __________________      

Birgit Jakobsen Arntzen                                Åse Austmo 
 
 

Åse Austmo (Feb 1, 2021 09:03 GMT+1)
Åse Austmo

Birgit J. Arntzen (Feb 1, 2021 16:07 GMT+1)

https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1
https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1


Til årsmøtet i Henning IL 

Valgt revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Henning IL i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 viser et underskudd på kr 41 787. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

 

Konklusjon 

Veldig ryddig og oversiktlig regnskap. Vi har ingenting å anmerke. 
 

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2020 kan fastsettes som Henning Idrettslags 
årsregnskap for 2020. 

 

Henning, 31.01.21 

__________________        __________________      

Birgit Jakobsen Arntzen                                Åse Austmo 
 
 
  

Åse Austmo (Feb 1, 2021 09:03 GMT+1)
Åse Austmo

Birgit J. Arntzen (Feb 1, 2021 16:07 GMT+1)

https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1
https://smartnorway.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGj9SZQ92cVL-IWEcrzARwe_M4AOx4zL1
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