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Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur og idrettsservice KF som viser et netto drifts-
resultat på kr 8 989 194 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 091 968. Sænegnskapet
består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskaps-
året avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særegnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur
og idrettsservice KF per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet
per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnl a g þr konkl usj o ne n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskreveti Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av sær-
regnskapet Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre
øwige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjons-
bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foreta-
kets årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av sænegnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon
og sæffegnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsyne-
latende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige
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informasjon inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting
å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnsknpet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrif-
ter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kom-
munal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil,
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en
høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon úført i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilin-
formasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelig-
het kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukeme foretar basert på særregn-
skapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://www.nkrf.no/revi-
sjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusj on om s ærbudsj ett
Basert på vår revisjon av særïegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner
som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusj on om år s b er e tningen

Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i års-
beretningen om sænegnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registreríng og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 (At-
testasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell in-
formasjon>, mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
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