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Limflordsbroen
Revisionsprotokollat til arsregnskabet for 2015

Indledning
Vi har afsluttet revisionen af arsregnskabet for regnskabsaret 2015. Regnskabet udviser samlede
driftsudgifter pa DKK 20.807.611. Der er modtaget tilskud fra Vejdirektoratet pa DKK 21.466.560.
Status balancerer med DKK 4.905.085. Budgettet er ikke revideret.

Konklusion pa den udforte revision
Den udforte revision har ikke givet anledning til bemwrkninger af en sadan vsentlighed eller karakter, at det vii komme til udtryk i vores revisionspategning ph regnskabet.
Safremt arsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og
vedtagelse af arsrapporten fremkommer yderligere, v.Tsentlige oplysninger, vii vi forsyne regnskabet med en revisionspategning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Redegorelse for den udforte revision med kommentarer
Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegore for folgende forhold.

Regnskabsafixggelsen for 2015
Regnskabsaflggelsen for 2015 har veeret pavirket af forskellige problemer i forbindelse med implementeringen af nyt okonomi- og lonsystem i Aalborg Kommune. Dette har medfort nogle komplicerede afstemningsmeessige problemstillinger, idet snitfladerne mellem Aalborg Kommune og
Lin*rdsbroens regnskaber ikke har vxret opsat korrekt. Det er dog vores opfattelse, at disse problemstillinger kun vedrorer mellemregningsforholdene ph balancen mellem de 2 parter, og ikke har
pavirket resultatopprelsen.

Resultatopgerelsen
Resultatopprelsens enkelte poster er gennemgaet og analyseret pa grundlag af specifikationer, hilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en reekke stikprover, analyser og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.
Derudover har vi vurderet om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgaede aftaler og seedvanlig praksis (juridisk-kritisk kontrol).

Side 13

Fra regnskabsar 2015 bar LilOordbroen opkraevet moms af ydelserne til Vejdirektoratet. Ved gennemgang af momsopkrningerne bar vi konstateret, at der ikke er opkratvet moms af lonninger
my. Det er vores opfattelse, at der skal opkrves moms heraf, hvorfor vi henstiller, at dette foretages.

Balancen
Ved revisionen af balancen er det paset, at aktiverne ejes af institutionen, at de er til stede, og at de
er vaerdiansat forsvarligt. Vi har paset, at de forpligtelser, der os bekendt pahviler institutionen, er
rigtigt udtrykt i regnskabet.
Som anfort ovenfor, at bar mellemregningsforholdene i 2015 mellem Aalborg Kommune og Lim5:)rdsbroen vret pavirket af forskellige ops&tningsfejl i okonomi- og lonsystemerne. Dette bar
betydet, at saldiene pa balancen i regnskabet i stor udstra!kning er rekonstruerede tal i, og ikke de
bogforte tal.
I tidligere ar fremgik Brofondens bankkonto i Danske Bank som aktiv og passiv i balancen. Vi bar
faet oplyst, at kontoen ikke vedrorer Limordsbroens drift, og kontoen er derfor ikke medtaget i
balancen i regnskabet for 2015.

Bestyrelsesreferater og indhentede erklwringer
Vi bar indhentet sdvanlig regnskabserklaering, som er underskrevet af ledelsen.
Broudvalgets modereferater for 2015 er gennemIxst med det formal at sikre, dels at de dispositioner, som er af usdvanlig art eller storrelse, er vedtaget af udvalget, dels at beslutningerne bar fundet rigtigt udtryk i regnskabet.
Det modtagne materiale bar ikke afdmkket forhold, som ikke er behorigt medtaget i regnskabet.
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Afsluining
I henhold til revisorloven skal vi oplyse:
at
at

vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafheengighed
vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.
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Siderne 13-15 er behandlet af broudvalget den 28 / 4 2016.

Udvalget for Limfjordsbroen

Hans Henrik Henriksen

Christian Korsgaard

Jens Jorgen Holmsboe

Michael Ebbesen

Carsten Kristensen
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