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Nummerert brev nr. 1 for Metodistkirken i Norge Centralkirken i Bergen

I forbindelse med vår revisjon av Metodistkirken i Norge Centralkirken i Bergen sitt årsregnskap for
2019 plikter vi iht. lov og god revisjonsskikk å informere om observasjoner som fremkommer under
revisjonen og som etter vår mening er viktige og relevante i forhold til styrets overordnede ansvar for
selskapets styring og kontroll.

Revisors formål med revisjonen er å gi uttrykk for en mening om regnskapet. Revisjonen omfatter en
vurdering av den interne kontrollen knyttet til utarbeidelsen av regnskapet for å utføre
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen. Forholdene som rapporteres
begrenser seg til de manglene som vi har identifisert under revisjonen og som vi mener er
tilstrekkelig viktig til at de fortjener å bli rapportert til styret. Brevet gir således ikke en fullstendig
oversikt over de svakheter som eventuelt måtte foreligge.
Vi vil minne om at nummererte brev iht bokføringsloven § 13, pkt. 4 er inkludert i oppbevaringspliktig
regnskapsmateriale som må oppbevares på en ordnet og betryggende måte.

Beskrivelse av forhold
Signering av årsregnskapet

Det følger av GRS for ideelle organisasjoner og regnskapsloven at styrets plikter innebærer å signere
årsregnskapet. Hvis noen av styrets medlemmer har innvendinger mot årsregnskapet skal
vedkommende allikevel undertegne årsregnskapet med påtegnet forbehold. Dette forbeholdet til
vedkommende styremedlem skal tydelig redegjøres for i årsregnskapet.

Årsregnskapet til Metodistkirken i Norge Centralkirken i Bergen er ikke signert av samtlige
styremedlemmer og det er heller ikke påtegnet forbehold. Siden signert årsregnskap er et nødvendig
revisjonsbevis vi må ha for at vi kan trekke en endelig konklusjon vedrørende vår revisjon av
organisasjonen, vil dette medføre konsekvenser for vår revisjonsberetning. Vi har da ikke mottatt
tilstrekkelig med revisjonsbevis og kan som følge av dette ikke uttale oss om årsregnskapet. Det er
dermed vår anbefaling at årsregnskapet ikke fastsettes som organisasjonens årsregnskap.
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Det vil også bli vurdert at vi ikke kan signere på organisasjonens næringsoppgave som følge av
manglende signatur på årsregnskapet. Det vil da bli sendt en kopi av dette nummererte brevet til
Skatteetaten som vedlegg til organisasjonens skattemelding.

Bergen, 23. april 2020
Olstad AS
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Svein-Egil Rydland
Statsautorisert revisor
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