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SKÅRUP KULTUR OG IDRÆTSCENTER, CVR-NR. 24 19 30 98 

PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2018 

Som revisorer valgt af bestyrelsen har vi afsluttet den foreskrevne revision af årsregnskabet for 2018, 
der udviser et resultat på -109.416 kr., samlede aktiver på 9.925.738 kr. og en gæld ved årets udgang 
på 6. 561.451 kr. 

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende: 

1. Konklusion på den udførte revision 
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet 
3. Den udførte revision, art og omfang 
4. Revisors uafhængighedserklæring mv. 

1. Konklusion på den udførte revision 

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2018. 

Godkender bestyrelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med nedenstående 
fremhævelse af forhold: 

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af den på 
side 8 - 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet 
til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for den selvejende institution Skårup Kultur og 
Idrætscenter og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenligningstat i resultatopgø 
relsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed 
herom. 

2. Den udførte revision, art og omfang 

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. er uændret i forhold til tidligere. 
Vi henviser til vores aftalebrev af 8. oktober 2019. 

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsentlighed 
og risiko. Vores revision vil derfor hovedsageligt fokusere på regnskabselementer og områder i årsregnska 
bet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst. 

Den udførte revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende: 

R esu I ta topgøre Isen 

Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og 
budget. Vi har stikprøvevis revideret væsentlige resultatposter til underliggende bilag og anden doku 
mentation, ligesom vi har gennemgået bilag efter statusdagen. 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Indtægter 
Indtægterne på i alt 904 t. kr. består primært af indtægter fra træning, øvrige og skoler. 
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Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. 

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til kommentarer. 

Driftsomkostninger 
Vedrørende de samlede driftsomkostninger (ekskl. Personaleomkostninger), der udgør 684. t.kr., har vi 
analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fun 
det det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være 
indregnet i balancen. 

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 

Personaleomkostninger 
Vedrørende lønudgifter, der dækker over lønninger og vederlag m.v. udgiftsført med 329 t.kr., har vi 
foretaget kontrolarbejder med henblik på at sikre os, at de udbetalte lønninger er i overensstemmelse 
med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Det er efterprøvet, om løn og andre ansættelses 
vilkår for institutionens personale følger de bestemmelser, der er fastsat herfor. Lønadministrationen 
forestås af Svendborg Kommune, som ligeledes forestår indberetning af oplysninger om løn og afregning 
af A-skat m.v. 
Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen. 

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 

Aktiver 

Generelt 
Det er påset, at de opførte aktiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilste 
deværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de for 
pligtelser, der påhviler Skårup Kultur og Idrætscenter, og som er revisionen bekendt, er kommet kor 
rekt til udtryk i årsregnskabet 

An lægsaktiver 
Ejendommen, der pr. 31. december 2018 udgør 9.926 t.kr., er optaget til kostpris inkl. opskrivning og 
med fradrag for akkumulerede afskrivninger. 

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 

Bestyrelsesprotokol 
Vi har gennemgået bestyrelsens beslutningsprotokol og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er 
truffet indenfor Skårup Kultur og Idrætscenter' vedtægter og almindeligt gældende regler. 

Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført indenfor de givne forudsætninger. Vi 
har påset, at revisionsprotokollat af 6. september 2018 (side 60-63) har været forelagt og godkendt af 
bestyrelsen. 

Resultat af revisionen 
Vores revision af årsregnskabet har ud over foran anførte ikke givet anledning til bemærkninger. 

Besvigelser 
I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. 
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af for 
modede besvigelser. 

Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere be 
svigelser eller forsøg herpå. Besvigelser er betegnelsen for en bevidst handling udført af en eller flere 
personer blandt den daglige ledelse, den overordnede ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor 
vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisionen af årsregnskabet fo 
kuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har således ikke 
foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet. 
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Ledelsens regnskabserklæring 
I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har selskabets ledelse over for os afgivet en skriftlig 
bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabet fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsæt 
ninger, garantistilleiser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt 
reviderbare områder. 

3. Revisors uafhængighedserklæring mv. 

I henhold til lovgivningen erklærer undertegnede: 

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbetingelser, og 
at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

Odense, den 8/10-2019 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Niels Peder Aalun 

~r 

Svendborg, den 8/10-2019 

_...,.,.~------ P60~ 
Bo Svendsen-Tune ~~ TómDegn(hristians'I,¡ Tobias Sander Nielsen 

f4ø,u 
Benny M~ler 
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