
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Bara Boats AB (publ), org.nr 556xxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Bara Boats AB (publ) för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt International Financial Reporting Standards,
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande
mening.

Grund för uttalande med avvikande mening
Koncernen har en osäker kundfordran om 21 Mkr som inte skrivits
ned per balansdagen. Vi bedömer att så borde ha skett beaktande
den osäkerhet som råder om gäldenären kommer kunna betala.
Detta innebär att årets resultat i koncernen är för högt med
motsvarande belopp, vilket för koncernredovisningen är ett
väsentligt belopp.

Uttalande med avvikande mening respektive uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen.

Koncernredovisningen har, på grund av hur betydelsefullt det
förhållande som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med
avvikande mening” är, inte upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger inte en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt International Financial Reporting standards, såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är dock förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i  stycket ”Grund för
uttalande med avvikande mening” avstyrker vi att årsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande  direktörens  förvaltning  för  Bara  Boats  AB  (publ)  för
år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Anmärkning

Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har mervärdesskatt,
sociala avgifter och källskatt inte betalats i rätt tid. Styrelsen och
verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter
enligt aktiebolagslagen. Försummelsen har ej medfört någon
väsentlig skada varför våra uttalanden ovan ej påverkas.

Staden den xx månad 2014
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