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1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015 
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Fællespumpestationen Skellerup En 
ge a.m.b.a. for 2015. 
 
Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 
Resultat  kr.  -6.015 
Aktiver  kr.  1.847.821 
Egenkapital kr.  1.732.183 

2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2016 
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 finan-
sielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregn-
skabet 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 til tidligere. Vi henviser til vores aftaleforhold om revi-
sion, jf. tiltrædelsesprotokollat af 08.04.2015.  
 
Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplys-
ninger 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. Manglende funktionsadskillelse 
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 arbejdsopga-
verne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretnings-
gange 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 funk-
tioner.  

3.2. Drøftelser med ledelsen 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 besvigel-
ser 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. 368.800 er afstemt med foreliggende opgørelser og specificeres således 
 

 Total 

Begtrup By 10.087 

Begtrup Vig 124.244 

Bogens Strand 14.935 

Dragsmur 55.055 

Fuglsø Strand 10.884 

Oversø 50.146 

Strands 22.140 

Vistoft 18.657 

Fuglsø Centret 19.675 

Isgård 42.977 

I alt 368.800 

 
 
 
 
Skyldige omkostninger kr. 5.000 afsat revision. 

5.  Øvrige oplysninger 

5.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har den daglige ledelse afgivet en regnskabserklæ-
ring over for os vedrørende årsregnskabet 2016. 

Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 

5.2. Ledelsens tilkendegivelse i øvrigt 
Ledelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende: 
 

 At den opfylder sit ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet af den 08.04.2016, for at udarbejde 
et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven  

 At den opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et års-
regnskab 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 revisionsproto-
kollater. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 
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7. Andre arbejder 
Ud over vores revision af årsregnskabet har vi: 
 

  Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder 
med afstemninger, diverse bogholderirettelser, momsrettelser mv. 

 
Vi har gennemgået den udarbejdede opgørelse af den skattepligtige indkomst. Ved gennemgangen har vi 
påset, at gældende skatteregler og praksis efter vores fortolkning er fulgt. Vi er ikke bekendt med forhold, 
som efter vores vurdering kan give anledning til væsentlige reguleringer.  
 
Vores revision af årsregnskabet har til formål at sikre, at dette opfylder regnskabslovgivningens bestemmel-
ser. Revisionen har derimod ikke til formål at sikre, at alle regnskabsposteringer og bilag behandles skatte-
mæssigt korrekt.  

8. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2015 
I henhold til revisorloven skal vi 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      /      2016 

Dansk Revision Randers 

Godkendt Revisionspartnerselskab CVR 31 77 85 30  

 

 

 

Kurt Telling Jørgensen 

Registreret revisor 

 
 
 
 
Nærværende revisionsprotokol, side 12 – 14, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen    
den       /       2017 
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