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f,rs mateti Ibestad Vassverk AL
Org.nr.: 954 225 267

Til

REVISORS BERETDTING

2O1O

Uttalelse om flrsregnskaPet
2010'
har revidert 6rsregnskapet for Ibestad Vassverk AL, som bestir av balanse per 31. desember
og
datoen,
per
denne
avsluttet
regnskapsfuet
421
for
pi
kr 83
,
resultatregnskap som visei et overskudd
noteopplysninger'
andre
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og

Vi

Styret og daglig leders ansvar

for

drsregnskapet

bilde i
Styret og daglig leder er ansvarlig for f, utarbeide firsregnskapet og for at det gir et rettvisende
som
kontroll
intern
forslik
og
Norge,
.u*.r*-*"irJgnst apslovens."!t"r og god regnskapsskikk_i
ikke
som
irsregnskap
styret og dagtgleder frnn.. nodvindig for a mutigglore utarbeidelsen av et
inneholier i"ri"ttig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil.

Revisors oppgmer og

plifuer

Vir oppgave er i gi utbrykk for en mening om dette irsregnskapet pf, bakgrunn av vir revisjon. Vi
gie*br;fofi rwisfoneni samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge' herunder

har

og
iiternationat standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav
ikke
irsregnskapet
for
at
sikkerhet
betryggende
oppnf,
planlegger og giennomforer revisjolnen foi6
innhente
&
for
handlinger
av
utfsrelse
i*rnJti"r vEs[ntlig feilinformasjon. En revisjon innebrrer
avhenger av
revisjonsbevis for bilopene og opplysningene i irsregnskapet. De valgte handlingene
vesentlig
revislrs skjonn, herunder ,,yi"rirgln u, ririko"r" for at arsregnskapet inneholder
hensyn
r"ilinrormurjorl enten det skyldes irirligh"t"r eller,feil. ved en slik risikovurdering tar revisor
til den interne kontrollen ,o- relevant for selskapets utarbeidelse av et irsregnskap som gir et
",
rettvisende bilde. Formf,let er i utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige
av selskapets intenre
etter omstendighetene, men ikke for & gi uttrykt for en mening om effektiviteten
kontroll.
er hensiktsmessige
En revisjon omfatter ogs& en vurdei{ng av om de anvendte regnskapsprinsippene
av den samlede
wrdeiing
en
samt
rimelige,
er
ledelsen
av
og om rignskapsestirnltene utarbeidet
tilstrekkelig og
revisjonsbevis
innhentet
er
f,rsregnskapet. Etter vf,r oppfabring
piesentarjonen
-hensiktsmessig av
som grunnlag for vir konklusjon.

KonHwjon
bilde av
menirtg er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
og
resultater
av
og
2010
den finansielle stillingeniit m"utuO Vassverk AL per 31. desember
regnskapslovens
kontantstrsm-er foriegnskapsiret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

Etter

vir

reiler og god regnskapsskikk i Norge.

Postadresse
Boks 633, 9486 Harstad
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Margrethe Jorgensens vei 8

Telefon:
90

77 00 25

Telefaks:
99

77 00 25

E-post:
halvor@rfhh.no

Uttalelse om ovrige forhold
Konklusj on om dr s b er e tnin gen
Basert pfl var revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
f,rsberetning.r, oro--.r"gnskap*, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddei er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dohtmentasjon
Basert pi vir revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlr-n-ger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasj-onsoppdrag som ikkeLr revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasj-9n>, mineivi at ledelsen har oppfflt sin plikt til f, sorge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapeti .egotkaptopplysninger i samsvar med lov og god

bokforingsskikk i Norge.

Longyearbyeo, 30. mars 2011
Revisjonsfirma Halvor Hunstad AS

alvor Huns
Registrert revisor

