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Indledning
1
Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 2014. Regnskabet udviser et
driftsunderskud på DKK 33.273.497. Der er modtaget tilskud fra Vejdirektoratet på DKK
31.943,414. Status balancerer med DKK 3.683.643. Budgettet er ikke revideret.

Konklusion på den udførte revision
2
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.
3
Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer
4

Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende forhold.

Resultatopgørelsen
5
Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser
og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.
6
Derudover har vi vurderet om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og
sædvanlig praksis (juridisk-kritisk kontrol).

10

Balancen
7
I balancen er anført et aktiv benævnt ”salg af brohus”. Benævnelsen dækker over indestående på bankkonto, som er opstået ved salg af brohuset i 2011. Der er et passiv benævnt ”salg af
brohus”. Benævnelsen dækker over den del af egenkapitalen der stammer fra fortjenesten ved salg
af brohuset. Vi skal i år igen anbefale, at aktivet fremover indregnes under indestående i Danske
Bank og passivet indregnes i driftskapitalen.

Afslutning
8

I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at
at

vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Aalborg, den 21. april 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Marianne Fog Jørgensen
statsautoriseret revisor
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Siderne 10-12 er behandlet af bestyrelsen den

21 / 4

2015.
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