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1.

ldentifikation af det reviderede årsregnskab tor 2OL7
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Fællespumpestationen Skellerup
ge a.m.b.a. for 2077.

En

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:
Resultat
71.583
Aktiver
1.915.751
Egenkapital
1.803.766

kr.
kr.
kr.

2. Konklusion på rwision af årsregnskabet for 2017
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykt en konklusion om, hvorvidt
det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion eller give supplerende oplysninger i
revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3 og
4.
Revisionens formål og omfang er uændret i forhold
sion, jf. tiltrædelsesprotokol lat af 08.04.2015.

til tidligere. Vi henviser til vores aftaleforhold om revi-

Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden
forbehold og uden supplerende oplysninger.

3.

Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen
I forbindelse med vores revision af årsregnskabet er vi ikke stødt på forhold der skal fremhæves.

3.1.

Manglendefunktionsadskillelse

På grund af selskabets størrelse, herunder antallet af ansatte, der

er beskæftiget med administrative opgaver,
er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der ikke er eller kun er begrænsede muligheder for at
opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktioner.

,.2.

Drøftelser med Iedelsen om 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 særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinforma-

tion som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab

til

besvigelser eller igangværende undersøgelser af

formodede besvigelser.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.
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4.

Kommentarer til revisionen af årsregnskabet
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og har ikke givet anledning til
væsentlige bemærkninger.
Vi har dog kommentarer til følgende regnskabsposter:
Resultatopgørelsen

Vandafgifter kr. 381.418 er afstemt med foreliggende opgørelser og specificeres således
Total
Begtrup By

11.115

Begtrup Vig

L32.89

Bogens Strand

1s.182

Dragsmur

54.7L9

Fuelsø Strand
OversØ

!1.440
47.985

Strands

24.O25

Vistoft

19.531

Fuslsø Centret

L7.1-73

35.350

lssård

381.418

I alt

5.

Qvrige oplysninger

5.1.

Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede feil i årsregnskabet
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet 2017.

Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet.

5.2.

Ledelsens tilkendegivelse i øvri4
Ledelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende:

o
o
o

At den opfylder sit ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet af den O8.O4.2OL7, for at udarbejde
et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven
At den opfolder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl
At den har givet adgang til al relevant information mv. og adgang til personer i virksomheden, som er
relevante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af årsregnskabet.

6.

Lovpligtige oplysninger mv.
Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt
med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv., samt underskriver revisionsprotokollater. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

7.

Andre arbejder

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi:
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o

Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder
m

ed afstem

ni

nger, d ive rse bogho ld e ri rette

lse

r, momsrettelse r mv.

Vores revision af årsregnskabet har til formål at sikre, at dette opfylder regnskabslovgivningens bestemmelser. Revisionen har derimod ikke til formål at sikre, at alle regnskabsposteringer og bilag behandles skattemæssigt korrekt.

8.

Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2OL7

I henhold

o
o

til revisorloven skalvi erklære følgende:

At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Randers, den 10. april 2018

+

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR 31 77 85 30

Kurt Telling Jørgensen

Registreret revisor

Nærværende revisionsprotokol, side t5

den /

-

77, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen
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