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Indledning
1

Vi har afsluttet revisionen af arsregnskab ("regnskabet") for regnskabsaret 1. januar - 31.
december 2015. Regnskabet udviser et overskud af virksomhedens aktiviteter pa TDKK 59 og en egenkapital pa TDKK 3.721.
2
Vi henviser til vores redegorelse om ansvar for aflaeggelsen af arsrapporten my. samt revisionens udforelse og omfang i vores tiltrdelsesprotokollat af 16. marts 2014. Revisionen har efter aftale
ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlst ledelsesberetningen. Bortset herfra er revisionen udfort i overensstemmelse med de i filtmdelsesprotokollatet
beskrevne principper.

Konklusion pa den udforte revision
Den udforte revision har ikke givet anledning til bemwrkninger af en sadan vwsentlighed
3
eller karakter, at det vii komme til udtryk i vores revisionspategning pa regnskabet.
Safremt firsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under Miljo- og Energi4
udvalgets behandling og vedtagelse af arsregnskabet fremkommer yderligere, vwsentlige oplysninger,
vii vi forsyne regnskabet med en revisionspategning uden forbehold, eller supplerende oplysninger.

Kommentarer og supplerende bemwrkninger
Risiko for vwsentlig fejlinformation somfolge af besvigelser
Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne foresporge virksomhedens ledelse om, hvor5
dan den over tilsyn med de aktiviteter og procedurer, der er ivrksat med henblik pa at identificere
og reagere pa risikoen for vwsentlige besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sadanne risici.
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6
Vi skal desuden foresporge Miljo- og Energiudvalget om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, der pfivirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger herom.
Vi har som led heni med ledelsen droftet de ledelses- og styringsprocesser, som virksom7
heden har etableret med henblik pa at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledelsen har i denne
forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om
besvigelser, som kunne have en vwsentlig indflydelse pa virksomheden.

Redegorelse for den udforte revision med kommen.tarer
8
Vores revision af arsregnskabet udfores med baggrund i en vurdering af vwsentlighed og
risiko i virksomhedens regnskabs- og forretningsmwssige forhold. Hovedforinalet med vores revision
har vaaret at kunne afgive en revisionspategning p virksomhedens arsregnskab for 2015. Vi henviser
i ovrigt til vores tiltmdelsesprotokollat af 16. marts 2014.
9

Revisionen af arsregnskabet for 2015 er gennemfort som oprindeligt planlagt.

Ledelsesberetningen
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til arsregnskabsloven
gennemlwst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i ti11g til den gennemforte revision af regnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.

10

Resultatopgarelsen
11
Resultatopprelsens enkelte poster er gennemgaet og analyseret pa grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en rwkke stikprover, analyser og
afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.

Balancen
Ved revisionen af virksomhedens balance er det paset, at aktiverne ejes af virksomheden, at
de er til stede, og at de er vwrdiansat forsvarligt. Vi har paset, at de forpligtelser, der os bekendt pahviler virksomheden, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

12

13
Under vores revision af virksomhedens moms og afgifter har vi gennemgaet virksomhedens
momssandsynliggorelse for regnskabsaret og kontrolleret afregninger over for SKAT stikprovevist.
For god ordens skyld skal vi oplyse, at vores revision ikke omfatter en efterprovelse af, om virksomheden bliver godtgjort de afgifter, som virksomheden er berettiget til, og at virksomheden ikke opkrwver flere afgifter hos forbrugerne end lovgivningen tillader. Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemwrkninger.
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Forsikringsforhold
14

Forsikringsforhold omfattes ikke af vores revision.

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklxringer
15

Vi har indhentet sdvanlig regnskabserldTring underskrevet af energi- og renovationschef,
gasforsyningschef og okonomichef. Vi har endvidere indhentet advokatbreve fra advokatforbindelser.
16
Miljo- og Energiudvalgets forhandlingsprotokol til og med referat af modet den 17. februar
2016 er gennemlst med det formal at sikre, dels at de dispositioner, som er af usTdvanlig art eller
storrelse, er vedtaget af Miljo- og Energiudvalget, dels at beslutningerne har fun det rigtigt udtryk i
regnskabet.
17
bet.

Det modtagne materiale har ikke afdwIcket forhold, som ikke er behorigt medtaget i regnska-

Lovpligtige fortegnelser m.m.
18
I overensstemmelse med kravene i erklringsbekendtgorelsen har vi *et, at lovgivningen
om bogforing og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Afslutning
19

I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at
at

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

Aalborg, den 7. april 2016

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Hoist
statsautoriseret revisor

ristian Haaning ---7
---j'—'''''—
statsautoriseret revisor

—I
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Miljo- og Energiudvalget

Lasse P. N. Olsen
radmand

Jan Nymark Thaysen
nwstformand

Lene Krabbe Dahl

Lars Peter Frisk

Lasse Frimand Jensen

Kristoffer Hjort Storm

Daniel Nyboe Andersen
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