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P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Ledelsespåtegning

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvide Sande, den 17. januar 2017

Bestyrelse

Jørgen Boe Marianne Gydesen Ruth Jensen
formand

   
Bente Bertelsen Jørn Harbo Pedersen Erik Clausen

Christian Kinch

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Bestyrelse har dags dato aflagt regnskabet for 2016 for P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.
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P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, omfattende resultatopgørelse og balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Regnskabet er udarbejdet efter den på side 5 beskrevne regnskabspraksis.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den på side 5 beskrevne regnskabspraksis.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-mere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-
sionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Den uafhængige revisors påtegning

• 

• 

• 

• 

• 

Holstebro, den 17. januar 2017

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Claus Bredvig
statsautoriseret revisor

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Anvendt regnskabspraksis

Kontingent

Omkostninger

Antenneanlæg

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Gældsforpligtelser

Årsregnskabet for P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. for 2016 er aflagt i overensstemmelse med følgende
regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Kontingent indregnes i det regnskabsår som kontingentet vedrører.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Omkostningerne omfatter omkostninger vedrørende regnskabsåret.

Investering i antenneanlæg afskrives over 2 år.
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P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget Regnskab Budget Regnskab

2017 2016 2016 2015

Kontingent og arealleje 1.482.076 1.490.910 1.479.295 1.427.600
Indbetalinger til fællesantenne 1.050 1.050 1.050 1.000
Renteindtægter 0 0 0 52

Indtægter 1.483.126 1.491.960 1.480.345 1.428.652

Arealleje Hvide Sande Havn -1.031.076 -1.005.929 -1.016.795 -991.995
Ejendomsforsikring -75.000 -84.970 -85.000 -82.125
Udvendig vedligehold -85.000 -109.165 -85.000 -85.745
Lønomkostninger -150.000 -117.226 -150.000 -169.622
Renovation -20.500 -21.487 -20.500 -18.700
Container leje -9.571
Antenneforening -30.000 -33.230 -30.000 -27.443
Internet -60.000 -60.000 -60.000 -58.844
Administration -30.500 -35.188 -32.000 -41.165
Renteudgifter 0 0 0 0

Udgifter -1.482.076 -1.476.765 -1.479.295 -1.475.640

Årets resultat 1.050 15.195 1.050 -46.988
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P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a.

Balance pr. 31. december

2016 2015

kr. kr.

AKTIVER
Tilgodehavende hos ejere:
Investering i nye terrasser 622.003
Modtaget erstatning (130.000)    
Indbetalt af ejerne tidligere år (492.003)    
Indbetalt af ejerne dette år 0 0 6.003
Forudbetalt arealleje 0 0
Andre tilgodehavender / forudbet. 60.159 64.914
Vestjysk Bank, konto nr. 210857-1 190.247 130.795

AKTIVER I ALT 250.406 201.712

PASSIVER
Egenkapital 1. januar 132.142 179.130
Årets resultat 15.195 -46.988

Egenkapital 31. december 147.339 132.142

Hensættelser

Hensat 2016 udvendig vedligehold 54.500 0

Gældsforpligtelser
Forudbetalt kontingent 36.438 54.170
Skyldige omkostninger 12.129 15.400

48.567 69.570

PASSIVER I ALT 250.406 201.712


