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Ledelsespfltegning
Bestyrelsen har aflag!.irsrapporten for 2017 for Bjerge strands Vandvrerk
a.m.b.a..

Arsrapporten er aflagti overensstemmelse med irsregnskabsloven og vandverkets
vedtregter.

alser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmessig, siledes at &rsregnskabet giver et retvisende
billede
af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

V^i

Der er efter

regnskabgArets afslutning

ikke indtruffet begivenheder, der vresentligt vil kunne p6virke

vurderingen af vandvrerkets finansielle stilling.

Arsrapportenindstil1estilgeneralforsamlingensgodkende1se

Gorlev, den 23. april 201 8
Bestyrelse:

Rudi Povlsen

Eente Jensen

suJe

{x.rvzvv-,/

Den generalforsamlingsvalgte revisors pfltegning p6 flrsregnskabet
Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor i Bjerge Strands Vandvrerk
a.m.b.a. geruremgaet arsregnskabet

for regnskabsiret

1.

januar

til

3

1. decemb er 2017

.

Jeg anser 6rsregnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens
og vedtregternes krav til
regnskabsaflreggelse, og irsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende
bileJe af selskabets aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultat.

Gorlev, den 23. april 201 B

Den ua{hrengige revisors revisionspfl tegning

Til medlemmerne i Bjerge
Konklusion

Strands Vandvrerk a,m.b.a.

et
7,
er

Vandvrerk a.m.b.a. for regnskabsiret 1. januar til 31.
raksis, resultatopgorelse, ialance og noter. fusr"gtlfiaUet
vedtegter.

er vores opfattelse,at irsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets
aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 3 1 , december 2Ol7 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabs6ret I .
januar til 31. decemb er 2017 i overensstemmelse med
Arsregnskabsloven og selskabets vedtegter.

let

Grundlag for konklusion
nternationale standarder om revision og de yderligere
disse standarder og krav er n&rmere beskrevet i

r

s
k

grundlag for vores konklusion.

gde

henhold
pnflede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som

tr'remhrevelse af forhold vedrsrende revisionen
Arsregnskabet indeholder i overensstemmelse med selskabets sredvanlige praksis
resultatbudget for
indevrerende 6r og kommende 6r. Budgettallene har ikke vreret underlagt revision.

Ledelsens ansvar for flrsregnskabet
ab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol.
sregnskab uden vresentlig fejlinformation, uanset om

Ved udarbejdelsen af6rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets
evne til at fortsrette
driften; at
defie er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet
pA grundlag
indre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet,
alternativ end at gare dette.

op1
a
ind

som vresentlige, hvis det med rimelighed kan
de skonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne

udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de
ldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel
Herudover:

fejlinformation forirsaget af fejl,
bevidste udeladelser, vildledning

'
o

fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne
revisionshandlinger som reaktion p6 disse risici samt
tjl at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
ere end ved vcsentlig
gelser, dokumentfalsf,

opn6r vi forstielse af den inteme kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager

vi stilling til, om

den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passencle, samt om de

t"tttOubsmressige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejiet,
er rimelige.

.
rhed

forts
gare
tilstr

er vresentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspitegning
regnskabet eller, hvis s6danne oplysninger ikke er

Vores konklusioner er baseret pl det revisiopsbevis, der er
^ vores revisionspitegning.
-opniet frem til datoen for
Fremtidige begivenhed'er eller forhoiJk;;;
-T-- ---- ---o
medfore, at selskabet ikke lrengere kan fortsrette driften.

e

Tager vi stilling

til den samlede prosentation, struktur og indhold af irsregnskabet, herunder
noteoplysningerne' samt om irsregnskabet afspejler de underliggende tran-saktioner
og begivenheder p6
en s6dan mide, at der gives et retvisende billede heraf.
lse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmressige
revisionsmcssige observationer, herunder eventuelle betyd-elige
cerer under revisionen.

Gorlev, den 23. april 201 8
Dansk Center Revision
CVR-nr. 94 4314 68

Per Ole Nielsen
Registreret revisor, medlem
af FSR-danske revisorer
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Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten et aflagli overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder
og vandvarkets vedtregter.
Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste 6r.

Generelt om indregning og mflling
gter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes verdireguleringer
af
I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostningir, herinder

Aktiver indregnes i balancen, ndr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske
fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets verdi kan m61es pilideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, n6r det er sandsynl ig!, at fremtidige
okonomiske fordele
selskabet, og forpligtelsens verdi kan m6les p6lideligt.
Ved forste indregning m6les aktiver og folpligtelser

til kostpris. Efterfolgende

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

vil

frag6

m6les akliver og forpligtelser

Ved indregning og mdling tages henslm til forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden irsrapporten
aflegges, og som be- eller afkrrefter forhold, der ekJiste-rede p6 f,alancedagen.
Resultatopgsrelsen
Nettoomsretning
Som indtregtskriterium for salg af vand er anvendt faktureringsprincippet.
Grundlaget e,r udskrerme a conto
opkrrevninger for forbrugsperioden rllo 2016 til30lg 2017 saif
slutopgorelseiii. {otg zorc.

Gebyrindtregter, mileraflresning

indgir i resultatopgorelsen.

for andre forsyninger og lejeindtegter der vedrorcr

regnskabsperioder;

Omkostninger
omko stninger vedrorende regnskab sperioden indgir i resultatop gorelsen,
Finansielle poster

i resultatopgsrelsen med de belab, der vedrorer regnskabsperioden. Finansielle
er og lignende indtregter samt realiserede og urealiserede kursgevinster
og

-1a5

Skat
Selskabet er skattepligtig af aktiviteterne grundet anden indtregt
end salg af vand. Skat
omfatter 6rets aktuelle skat og endring i udskudt skat.

skatteforpligtelser eller tilgodehavende
*ttdl:
skattepligtige indkomst reguleret

aktuel skat indregnes
for betalt acontoskat.

i balancen

af

6rets resultat

som beregnet skat af 6rets

Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmressige og skattemessige
vardier af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteverdien af fremforselsberettiget skattemcssigt
underskud, indregnes
ikke i regnskabet.

Balancen

Materielle anlregsaktiver

net mflles til fastsat vardi 1. januar 2003 tillagt
drag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
er fastsat

til 50 6r.

Maskinanleg og vandmilere samt inventar m6les til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrirminger.
Der foretages linerere afskrirminger over den forventede levitid, som er fastiat til 5-15
ar.
Tilgodehavender
Tilgodehavender m&les
nedskri.min g

til

amortiseret kostpris svarende

til ima de g6el se af forvent

til nominel verdi. Verdien

reduceres mec

ede tab.

Vrerdipapirer
Vardipapirer' som omfatter aktier og investeringsbeviser, miles til dagsverdi p6 balancedagen.
Greldsforpligtelser
Greld m&les

til amortiseret kostpris

svarende

til nominel vrerdi.

Egenkapital
Indskud franye medlemmer indregnes under egenkapitalen.

Resultatopgorelse 1. januar til 31. december

Budget

Note

Nettoomsrctning
Driftsomkostninger

2017

1

803.249

2

-4sL64I

Personaleomkostninger

5

-269.590

Administrationsomko stninser

4

-182.750

Bruttoresultat

Resultat for afskrivninger
Afskrivninger

351.608

Budget

20t6 2018
tkr
tk

20t9

tkl

779
-324

772
-319

-JJJ

455
-256
-189

453
-265
-205

470
-270
-202

803

-r00.732

10

-t7

-2

-636.072

-s84

-s76

-630

Resultat af primar drift
Finansielle poster, netto

-736.804

-s74

-593

33.055

72

5

-632
20

Resultat for skat
Skat af 6rets resultat

-703.749

-502

-588

-612

0

0

-8

-8

Arets resultat

-703.749 -502

Forslag til resultatdisponering
Overfort til egenkapital

-703.749

-596

-620

Balance 3L. december

Aktiver

Note

20t6
tkr

2017

Anlregsaktiver
Materielle anlegsaktiver
Bygninger, hovedanlreg og boringer

6

Maskinanleg

7

Ledningsnet

8

Vandmilere

9

Inventar

10

Anlregsaktiver i alt
Omsretningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende moms
Andre tilgodehavender
Periodeafgrensningsposter

r.662.397

800

352.156 323

5.460.507

5.81s
9s7

832.612

5.959

8.313.631

10

7.90s

86.661

98

216.508

100

9.402
0

2
27

3r2.571

227

Vrerdipapirer
Investeringsbeviser

Aktier

384.029

95.364

479.393
Likvide beholdninger

L576

9l
r,667

368.0s6

Omsrefningsaktiver i alt

1.160.020

Aktiver i alt

9.473.651

9.973

Balance 3L. december

Passiver

Note

Egenkapital
Kapitalkonto, primo
Nye tilslutninger

9.735.19t

04

Kapitalkonto, ultimo

til opmiling

tkr

10.233

-703.749

A.rets resultat

Reserve

2016

2017

-502

9.031.442
og renovering af boring:

Reserve, primo

44.800

45

Reserve, ultimo

44.800

+J

Egenkapital i alt

9.076.242

Greldsforpligtelser
Kortfristede greldsforpligtelser
Leverandorer af varer og tj enesteydelser
Skyldig afgift af ledningsfort vand

Feriepengeforpligtelse

Alden greld
Forudmodtaget vandindtregt

Greldsforpligtelser i alt
Passiver i alt

286.380
54.200

49

28.440

28

8.425
19.964

2I

397.409

r93

397.409

193

9.473.651

9.973

87

8

Noter

Budget

2017

Nettoomsretning
Opkrevet vandafgift
Gebyrer mv
Mflleraflresning, Kalundborg Forsyning
Lejeindtregt

20t6 20t8
tkr
tkr
719
11
13
36

719
24
13
38

::-:-803.249 779

772

740.557
1

3.1 83

12.440

37.069

Budget
2019

tkr

747
13

39
803

Driftsomkostninger
EI
Vandanalyser og teknisk bistand
Sm6anskaffelser
Reparation og vedligeholdelse
Renholdelse

Alarmsystem
K-ob af vand

Afgift af ledningsfort vand

20.763

28

32

23

78.611

26

60

60

444

+

10

5

28r.948

226

190

215

14,869

22

20

20

7.997
30.372
16.637

5

7

10

11

0

0

2

0

0

45r.641

324

3r9

r27.107

124

127

101.107

99

26.376

18

t02
2l

269,590

256

265

333

Personaleomkostninger
Bestyrelseshonorar
Gage, formand/vandvrerkspas ser
Gage, kasserer

Korselsgodtgorelse

15.000

15

10

Noter

Budget

2017

Administrations omkostnin ger
Gaver og blomster
Modeudgifter
Kursusudgifter
Kontorartikler
Tryksager
EDB-omkostninger
Telefon og internet
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Forsikringer og kontingenter
Tab pi debitorer

2016 2018
tkr
tkr

Budget
2019

tkr

1.825

1

2

J

19,541

I7

25

25

4..204

4

5

5

12.995

16

15

15

18.846

T9

20

20

28.224
30.386
25.674

5t

4)

30

JJ

29

34

23

30

30

22.200

20

20

25

17.8s5

I6

T4

15

0

J

0

0

182.7

50

189

20s

202

X'inansielle poster, netto
Renteindtregter og lignende indtregter
Kurs gevinst pA verdipapirer
Renteomkostninger

27.89r
7.440

1.4

5

20

58

0

0

-2.276

0

0

0

33.055

72

5

20

11

Noter

2016

tkr

2017

Bygninger, hovedanlreg og boringer
Anskaffelsessum, primo
Tilgang

3.463.388

Anskaffelsessum, ultimo

4.4t2.084

3.463

Afskrivninger, primo
Arets afskrivninger

2.66:t.025

2.595

Afskrivninger, ultimo
Regnskabsmressig verdi, ultimo

948.696

86.662

_2J49.68?_

3.463
0

68

2.663

L662.397

800

Maskinanlreg
Anskaffelsessum, primo

534.974

535

67.520

0

Anskaffelsessum, ultimo

602.494

535

Afskrivninger, primo
Arets afskrivninger

212.169

175

Tilgang

38.1 69

a4

Afskrivninger, ultimo
Regnskabsmessig vrerdi, ultimo

Ledningsnet
Anskaffelsessum, primo

17.730.132

Anskaffelses sum, ultimo

17.730.132

Afskrivninger, primo
Arets afskrirminger

tr.915.023
3s4.602

Afskrivninger, ultimo

12.269.62s

Regnskabsmressig vrerdi, ultimo

s.46A.s07
:

11.915

5.815

T2

Noter

2016

20t7

tkr

Tilgang

r.t93.271
28.074

616
577

Anskaffelses sum, ultimo

r.22r.345

Vandmfllere
Anskaffelsessum, primo

10

Afskrivninger, primo
fuets afskrivninger

236,067

Afskrivninger, ultimo

388.733

Regnskabsmessig verdi, ultimo

832.612

r52.666

9s7

Inventar
Anskaffelsessum, primo

39.440

40

Anskaffelsessum, ultimo

39.440

40

Afskrivninger, primo

29.508
3.973

26

Arets afskrivninger

Afskrivninger, ultimo

33.481

30

Regnskabsmressig vrerdi, ultimo

5.959

4

Bjerge Strands Vandvrerk a.m.b.a.

CVR-nr.: 7470 2619
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1.

Identifikation af det reviderede flrsregnskabfor 2017
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede Arsregnskab for Bjerge Strands Vandverk a.m.b.a.
for 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet, der er aflagt efter bestemmelserne i irsregnskabsloven og selskabets vedtregter, udviser
folgende resultat, aktiver og egenkapital:

tkr.
tkr.
rk.

Resultat

Aktiver
Egenkapital

-703
9.473

9.076

2.

Konklusion pfl revision af flrsregnskabet for 2017
Revisionen er udfsrt i overensstemmelse med de internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gelderrde i Danmark med det fo.rmil, at udtrykke en konklusion orn,
hvorvidt Arsregnskabet giver et retvisende billede af selsl<abets aktiver, passiver og finansielle
stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter i overensstemmelse medirsregnskibsloven og
selskabets vedtregter.

til at modificere vores konklusion i vores p&tegning pi
6rsregnskabet, men der er fremhnvet falgende forhold vedrorende revisionen:
Arsregnskabet indeholdet i overensstemmelse med selskabets sredvanlige praksis resultatbudget
for indeverende 6r og kommende 6r. Budgettallene har ikke vreret undeilagt revision.
Revisionen har ikke givet anledning

3.

X'remhrevelse af forhold vedrsrende revisionen
Som det fremgir af vores pAtegning, har vi gjort opmrerksom p6, at budgettallene i resultatopgorelsen ikke har veret underlagt revision,

Oplysningen er kun medtaget for at gore regnskabslreseren opm@rksom

4.

pi

dette forhold.

Revisionen afflrsregnsktbet20lT

Revisors ansyar
Som omtalt i vores tiltredelsesprotokollat omfatter en revision udforelse af revisionshandlinger
for at opni tilstrckkeligt og egnet revisionsbevis for belob og oplysninger i 6rsregnskabet. Vores ansvar er pA grundlag,af disse handlinger at udtrykke en konklusion om regnskabet, De valgte revisionshandlinger afhrenger af vores wrdering af risici for vresentlig fejiinformation i 6rsregnskabet. Det forhold, at vi udtrykker en konklusion om regnskabet, fritager ikke ledelsen for
deres ansvar for at aflegge et retvisende regnskab. Som led irevisionen hai vi overvejet de
interne kontroller, der er forbundet med regnskabsaflreggelsen. Vi har pi baggrund heraf udarbejdet vores revisionsstrategi med henblik pil at mtirette voles arbejde mod-v:resentlige og risiko-

fyldte omrider.

Vores revision har primrert vreret baseret pi substanshandlinger (analyser og detailtest via stikprover) tdfart i forbindelse med regnskabsafslutningen. De udfsrte handlinger og resultatet
af
vores revision pA de vesentligste omrider i regnskabet er gmtalt i afsnittet "Revisi-on af vresentlige poster i irsregnskabet" nedenfor.

5.

Betydelige resultater af revisionen

Anv en dt e r e gn s kab spr in c ipp

e

r

Arsregnskabet for 2017 er aflag" i overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser for
virksomheder i regnskabsklasse A og selskabets vedtagter. Den anvendte regnskabspraksis,
der
er urendret i forhold til tidligere Ar, er oplyst i Arsrapporten"
Det er vores opfattelse, at den af ledelsen valgte regnskabspraksis er hensigtsmressig,
virksomhedens aktiviteter og forhold taget i betragtning,

64

Going concern
Pfl grundlag afvores undersogelser er vi enige med ledelsen i, at der ikke er forhold eller begivenheder, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets erme til at fortsrette driften. som minimum
12 mhneder frem, regnet fra balancedagen.
Funktionsadshillelse
Selskabets storrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskreftiget med administrative opgaver,

gar det ikke muligt at etablere en effektiv intem kontrol, der er baseret pi en hensigtsm-ressig
fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor som udgangrpookt
ikke baseret pi virksomhedens interne kontroller. Vi skal derfor understrege, at der ikke er eller kun er begrrensede - muligheder for at opdage fejl, rler er opstiet sonr-folge af, at samme
person bestrider sivel udforende som kontrollerende funktion.
Besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for
os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er betydelig risiko for, at flrsregnskabet kan indeholde vesentlig fejlinformation som folge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangverende undersogelser af formodede besvigelser, oghar bekrreftet dette over for os i regnskabserklreringen.

Vi har under vores revision ikke

konstateret forhold, der kunne indikere eller vckke mistanke
i irsregnskabet.

om besvigelser af vesentlig betydning for informationerne

Overholdelse af love og ovrig regulering
Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om lovgivning, hvor en eventuel manglende
overholdelse vil kunne have en vresentlig indvirkning pi irsregnskabet, samt om ledelsens
kendskab til eventuel overtrredelse af sidan lovgivning.
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til overtredelse af sddan lovgivning, og har bekreftet dette over for os i regnskabserklrringen,

Vi

har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vrekke mistanke
om overtradelse af lovgivning eller anden regulering af vcsentlig betydning for informationer-

ne

i irsregnskabet.

Ikke-korrigerede fej I i drsregns'kabet
Samtlige konstaterede fejl er rettet i irsregnskabet.
Nertstdende parter

Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om identiteten af nertstiende parter, samt om
den regnskabsmressige behandling af transaktioner med sidanne parter er i overensstemmelse
med Arsregnskabsloven.

Ledelsen har i regnskabserklreringen over for os bekreftet, at der dem bekendt ikke er noqen
nertstiende patter til selskabet og derfor ingen transaktioner med nrertst6ende parter,

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der indikerer eller vrekker mistanke om. at
der er nertstdende parter til selskabet
Eftedol gende b egiv enheder
Som led i vores revision har

vi forespurgt ledelsen, om den er bekendt med, at der i perioden
efter balancedagen og frgm til datoen p& ledelsens regnskabserklrering er indtruffet begivenheder, der kunne have indvirkning pi det aflagte irsregnskab.
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Ledelsen har over for os oplyst, at den ikke har kendskab tit begivenheder af den omtalte ar1, der
ikke er taget hensyn til i regnskabsaflreggelseno og har bekrreftet dette over for os i regnskabserklreringen,

6.

Ledelsens regnskabserldrering

Som led i revisionen har ledelsen afgivet en regnskabserklering over for os vedrsrende drsregnskabet 2017.

7.

Revision af vresentlige poster i frrsregnskabet
det folgende redegore for handlinger og konklusioner p6 vores revision afde vresentligste og mest risikoffldte poster i irsregnskabet,

Vi skal i

Vores revisionsstrategi er tilpasset siledes, at der for ovnge omrider, hvor risikoen for vresentlig fejlinformation er wrderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandlinger.
Nettoomsatning
Indledningsvis har vi foretaget en analyse af irets omsetningskonti, herunder sammenholdt med
tallene fra forrige periode, vores forventninger samt modtaget budget.

Vi har

gennemset kontospecifikationer for perioden med henblik p6 at scarure for fejl, usredvanlige posteringer og korrekt periodisering.

Vores revision har ikke givet anledning

til

andre bemankninger pfl denne regnskabspost.

Materiell e anlegsaktiver
Vi har stikprovevis kontrolleret 6rets tilgang.

I forbindelse

med vores revision har vi efterpravet, at de materielle anlregsaktiver er indregnet
og m6lt efter samme metoder som sidste 6r og selskabets regnskabspraksis. De foretagne afskrirminger er efter vores vurdering tilstrekkelige til drekning af aktivernes vrerdiforringelse,
Vores revision har ikke givet anledning

til

andre bemrerkninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Vi har gennemgiet debitorlisten pr. 3 1 1212017
1

pi

denne regnskabspost.

.

Til

imadegttelse af tab er hensat tk. 10. Vi vurderer, at den af ledelsen vurderede reservation
imodeg&else af tab pi tilgodehavender er hensigtsmessig, og at indregningen og m6lingen
tilgodehavender i drsregnskabet er sket forsvarligt.
Vores revision har ikke givet aniedning

Gdd
Vi har gennemgiet

til

til
af

andre bemerkninger p6 denne regnskabspost.

greldsforpligtelserne samt p6set, at alle vresentlige greldsposter er afstemt

med oplysninger fra kreditorerne.

Vi har gennemgiet og wrderet grundlaget for

de skyldige og afsatte belab, og efter vores gennemgang er vi enige med ledelsen i den foretagne indregning og m6ling.

66

8.

Andre ydelser

Vi

skal indledningsvis bekrefte, at vores aftale omkring nxisorassistance for selskabet, ud over
revision af Arsregnskabet, omfatter folgende:
Regnskabsmessig assistance med udarbejdelse af irsregnskab samt opstilling af irsrap-

e

o

port.

Assistance med opgorelse af skattepligtig indkomst samt indberetning af selvangivelse.

Der har i regnskabsiret ikke veret ydet anden assistance, end hvad der fremg&r af ovennamte.
Gorlev, den 23. april 201 8
Dansk Center Revision
Registreret revisionsvirksomhed

Per Ole Nielsen
Registreret revisor, medlem
af FSR-danske revisorer

Nervrerende revisionsprotokol, side 62
sen den 23.

apil20l8

-
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, er gememlest af nedennrewte medlemmer af

I bestwelsen:

Rudi Povlsen

Bente Jensen

B*nlo

Med

ove

Wy|/

nstdende underskrift titken deg iver beslyrelsen desu den
folgende :

o {f vi har opfyldt vores ansvar, som er angivet i tiltrredelsesprotokollatet af den 23103/2006,
o
o
o

for at udarbejde et irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
6rsregnskabsloven samt selskabets vedtregter.
At vi har givet revisor adgang til al den information, som vi er bekendt med er relevant for
udarbejdelsen af 6rsregnskabet, s6som registreringer, dokumentation og andre forhold
samt
yderligere information, som revisor har anmodet om.
At vi har givet revisor ubegrrenset adgangtil at indhente revisionsbevis fra personer i virksomheden.

At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i flrsregnskabet,
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Afgivet inforrnation

.

Vi har givet revisor:
o Adgang til al information s6som regnskabsmateriale og dokumentation samt andre
forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af6rsregnskabet
o Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
o Ubegrrenset adgang til personer i virksomheden, som det har vreret nodvendist at
indhente revisionsbevis fra.

o

Alle transaktioner er blevet registreret i bogforingen og er afspejlet i irsregnskabet.

'

Vi har oplyst revisor om resultatet af vores wrdering af risikoen for,

'

Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse rned besvigelser eller mistanke om
besvigelser, som vi er beke,ndt med, og som pivirker virksomheden og involverer:
Ledelsen
Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
Andre personer, hvor besvigelser kume have en vresentlig indvirkning p6 6rsregn-

indeholde vresentlig fejlinformation som folge af besvigelser.

at 6rsregnskabet kan

o
o
o

skabet.

o

Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrorende p6stiede eller formodede besvi-

gelser, som p6virker virksomhedens irsregnskab, og som vi har fhet oplyst af medarbejdere,
tidli gere medarbej dere, myndi gheder eller andre.

o
o

Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfrelde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og ovrig regulering, hvis indvirkningbor overvejes ved udarbJjdelse
af 6rsregnskabet.
Skattemressige opgorelser mv i tilknytning

til Arsregnskabet er opgjort
Vi har foretaget

efter geldende skatde nodvendige skat_
de korrekte skattemressige vrerdiopgorelser og korrekt

ndte retningslinjer.

Garlev, den23. april 2018

Bente Jensen

