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Arsrapport 201B

Den uafhaengige revisors revisionspategning

Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstaendighederne. men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion cm effektiviteten af selskabets interne kontrot.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt cm de
regnskabsmeesslge skon og tllknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet p3 grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pSgrundlag af det opnaede revislonsbevis er veesentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhoid, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortseette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed. skal vi i vores revisi-
onspMegning gere opmaerksom pS oplysninger herom i Arsregnskabet eller, hvis sidanne oplysnin
ger ikke er titstraekkelige. modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pi det revisl
onsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspStegning. Fremtidige begivenheder eller
forhoid kan dog medfere, at selskabet ikke Isngere kan fortseette driften.

Tager vi stilling til den samlede prassentation. struktur og indhold af Irsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om Irsregnskabet afspejier de underliggende transaktioner og begivenheder
pa en sidan mide, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmaessige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer. herunder eventuelle betydelige mangier t
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om Irsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af Irsregnskabet er det vores ansvar at laese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vasentligt inkonsistent med Irsregnskabet eller vores
viden opniet ved revisionen eller pi anden mIde synes at indeholde vaesentlig fejiinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen Indeholder krasvede oplysninger i hen-
hold til arsregnskabsloven.

Baseret pi det udferte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Irsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det vssentlig fejiinformation i ledelsesberetningen.
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