
Til årsmøtet i Harstad Båtforening

REYISORS BERETI{ING FOR REGNSKAPSÅNNT ZOTE

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Harstad Båtforening som viser et overskudd på
l<r 99 563,28. Drivstoffanlegget er spesifisert i en egen avdeling, og viser et underskudd på
l<r -3 259,-. Samlet overskudd er kr 96 304t8.
fusregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2016, etresultatregnskap for regnskapsåret som
avslutter denne datoen, og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og noter.

Styr e I e de r o g s tyr e t s ansv ar for år s r e gn s køp e t

Styreleder og styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet, og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for en slik intern kontroll som
styreleder og styret finner nødvendig for å muliggiøre utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som en konsekvens av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uffiykk for en mening om arsregnskapet på bakgrunn av var revisjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger med sikte på å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. Handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av
risikoene for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige awik, enten det gielder misligheter eller feil.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Harstad Båtforening per 31. desember 2016.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusj on om år sberetningen

Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet samt forutsetningen til fortsatt drift vil være konsistente med
årsregnskapet, og er i samsvar med lov og forskrifter.

KonHusjon om registrering og dohtmentasjon

Basert på vår revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi ledelsen har oppfflt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
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Harstad, den 8. februar 2016

Willy Stabell


