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Indledning:
Som valgte revisorer for Den selvejende institution Lerbjerg-Centret har vi revideret årsregnskabet
for 2016.
Regnskabsårets resultat udgør
2016.
1.

i2016 kr. 50.831, og egenkapitalen udgør kr. 1.386.273 pr.3lll2

Konklusion af den udførte revision og revisionspåtegning:

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Vi skal dog henvise
til vor omtale af forretningsgange og interne kontroller i afsnit 3 og 4 under "Revisionens planlæg-

ning".
Revisionens mål og omfang samt ansvaret
sionsprotokollat af 7 . februar 2013.

for

regnskabsaflæggelsen

er omtalt i vores revi-

Revisionen af årsregnskabet for 2016 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgirmingen.
Såfremt årsregnskabet godkendes af bestyrelsen, vil årsregnskabet blive forsynet med en påtegmng
uden modifikationer eller fremhævelse af forhold.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet:

I forbindelse med vor revision af årsregnskabet er vi ikke stødt på forhold af særlig

ledelsesmæssig

interesse.

3. Ikke korrieerede feil:

I henhold til de intemationale standarder om revision skal vi informere bestyrelsen om forhold, som
ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi den daglige ledelse vurderer dem
værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.
Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den daglige ledelses foretagne vurdering.
Det er efter vor opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige
fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen og for det billede, som årsregnskabet skal give af institutionen.

Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke

er blevet korrigeret.

4. Forsikrinesforhold:

Institutionens forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision.
5. Revisionens planlægning:

Revisionen er planlagt med fokus på væsentlige og risikofyldte områder for regnskabsaflæggelsen.
Herudover er det formålet med revisionen at undersøge, om Institutionens forretningsgang og bogføring er hensigtsmæssig og kontrolmæssig forsvarlig, samt om regnskabet opfflder lovgivningens
krav til regnskabsaflæggelse.
18

På grund af Institutionens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administra-

tive opgaver, er vor revision kun i mindre omfang baseret på Institutionens forretningsgange og
interne kontroller.
Vi må derfor fremhæve, at der kan være risiko for fejl, som kan være vanskelige eller umulige at
opdage, som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktioner i
Institutionen.
Revisionen udføres ikke med henblik på at forhindre eller afsløre besvigelser eller andre uregelmæssigheder.
En god intern kontrol af de administrative systemer er en forudsætning for at hindre eller besværliggøre fejl eller uregelmæssigheder.
Ansvaret for en betryggende forretningsgang, for sikring af Institutionens aktiver og for indholdet af
årsregnskabet påhviler primært lnstitutionens ledelse. Dette gælder også, selvom vi forestår den
tekniske udarbejdelse og opstilling af årsregnskabet.
Såfremt der under revisionen konstateres forhold, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil
revisionen blive udvidet med henblik på en opklaring heraf.
Revisionen har ikke givet anledning

til

sådanne undersøgelser.

6. Revisionens gennemførelse:
Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen, og har bl.a. omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder en sammenligmng med sidste års resultatopgørelse.

Vi har foretaget stikprøvevis

gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet. Formålet hermed er
at afdække eventuelle fejl og uregelmæssigheder, der har væsentlig indflydelse på årsregnskabet.

Ved revisionen af balancen har vi påset, at aktiverne ejes af den selvejende institution, at de er til
stede, og at de er forsvarligt værdiansat.
Under revisionen af gældsposterne og forpligtelserne har vi påset, at de gældsposter og forpligtelser, der os bekendt pahviler institutionen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet.
Revisionen har alene omfattet revision af årsregnskabet.

Til enkelte afregnskabets poster skal vi

anføre følgende:

Åbninesbalance:
Åbningsposteringerne er sammenholdt med balancen pr. 31. december 2015. Sammenholdelsen har
ikke givet anledning til bemærkninger.
Indtæeter" kr. 675.268

Indtægter består af lejeindtæg[er, rengøring og tilskud. lndtægter er stikprøvevist efterprøvet
regnskabsbilag.
Kapacitetsomkostninger. kr.

6I

til

2.943

Kapacitetsomkostninger er på stikprøvebasis efterprøvet
forhold til 2015 er analyseret.

til

regnskabsbilag, ligesom udvikling i

Lønninger, indeholdt A-skat, AM-bidrag og ATP er afstemt med indberetninger

til

Skat.
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Anlægsaktiver. kr. 1.350.000
Ejendommen beliggende Lerbjergvej 25 er værdiansat

til

seneste ejendomsvurdering.

Likvide midler og værdipapirer. kr. 709.742
Bankbeholdninger er afstemt til årsopgørelser og kontoudtog, medens værdipapirer er afstemt med
depotopgørelser. Af de likvide midler er kr. 80.000 reserveret til fremtidige ikke-planlagte reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Dette er oplyst i note i årsregnskabet.
Likvide midler og værdipapirer vedrørende Laugsudvalget, i alt kr. 164.270 kan kun disponeres af
Laugsudvalget.

Øvrise arbeider:

Vi har i regnskabsperioden udført følgende øwige arbejder:

-

Assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskab.

Afslutnine:
I henhold til Revisorloven skal vi oplyse:
at vi opfrlder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Taastrup, den 27 . jamnr 2Al7
Revisions{irmaet Jan Hansen P/S

artin S. Lo Turco

Bestyrelsen:

Lars Trondhjem
formand

Kim Jensen
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