
Til årsmøtet i Femdalsund Hyttelag

Revisors beretning

Jeg har revidert årsregnskapet for Femdalsund Hyttelag for perioden 01.07.13 til 30.06.14.

Resuttatregnskapet viser et overskudd på kr 13.193. Regnskapet består av en balanse pr. 30.06.14 og

resultatregnskap. Det er ikke utarbeidet styrets beretning eller noter til regnskapet jeg har revidert.

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde. Min oppgave er

å gi uttrykk for en mening om årsregnskapet på bakgrunn av en forenklet revisjon, hvor jeg har lagt

hovedvekten på;

å sjekke hvorvidt inngående balanse korresponderer med utgående balanse fra forrige

årsregnskap,

dokumentasjon av utgående bankinnskudd,

at endringen bankinnskudd i løpet av regnskapsåret korresponderer med årsresultatet og

endringer i balanseregnskapet samt

stikkprøvekontroll knyttet til de største resultatregnskapspostene.

Resultatregnskapet viser, som nevnt, et resultat på kr 13.193, mens overført resultat til
egenkapitalen kun viser kr 9.693. Differansen på kr 3.500 tilsvarer også differansen mellom bokfdrt

verdi av eiendelene og av gjeld / egenkapitalen pr. 30.5.14. Mye sannsynlig burde beløpet i balansen

knyttet til «Overført resultat» endres fra kr 9.693 til kr 13.193. lnvestert beløp knyttet til
opparbeidelse av parkeringsplasser, tilsvarende kr 122.000, er ført opp som eiendel i balansen med

et tilsvarende beløp pr. 30.5.14 hvilket ikke var tilfelle i foregående regnskapsår. Samme beløp synes

å ha bli postert mot egenkapitalen pr. 3O.6.14 mens det vel er slik at rettighetshaverne til
parkeringsplassene har en fordring på hyttelaget på et tilsvarende beløp. Hvis så er tilfellet, burde kr

122.000 bli oppført som gjeld og ikke egenkapital pr. 30.5.14. Jeg fant ingen feil eller mangler i

forbindelse med stikkprøvekontrollen blant regnskapsbilagene.

For å bedre internkontrollen og forutsetningene for å revidere regnskapet samt for å gi et enda mer

dekkende bilde av hyttelagets fordringer og gield anbefaler ieg at;

det utarbeides en transaksjonsoversikt pr. konto og hvilke konti som inngår i hvilke poster i

resultat- og balanseregnskapet samt

etableres en samlet oversikt over hyttelagets medlemmer og som inneholder opplysninger

om hvilke som er blitt fakturert medlemskontingent og hvilke som ikke har betalt denne pr.

batansedato
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