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ledelses påtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapporten for 2017 for Solrød Strands Strandrensningslaug.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt
resultatet.

,

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Solrød Strand, den 31. januar 2018.

111~eSlyreIS.
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Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Solrød Strands Strandrensningslaug
Påtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Strands Strandrensningslaug for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er
vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31, december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
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
kraver nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabee . Vi er uafhængige af selskabet 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede I
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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. Ved
udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om ffortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
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. 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.
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Den uafhængige revisors påtegning

Herudover: Indentlflcerer 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 selskabets 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 med begivenheder eller forhold, der
kan skabe betydelig Mvl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er 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 begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at selskabet 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 begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for Solrød Strands Strandrensningslaug
for 2017 er aflagt
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Arsrapporten er aflagt i danske kroner.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Der foretages periodisering af væsentlige indtægter og omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning I bruHofortjeneste
Som indljeningskriterium anvendes faktureringsprincippet.

Råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris på solgte varer og varer medgået til
produktion i året.

Produktionsomkostninger

I
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Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets
omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi,
med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi).
Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsni ngsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
.. Yt:lgrørt:lngt:leftfirfølg~l1cJ~J~gl1l>k~J~~~r.
... .... ...... ..........._ ....... __ ......... _ .. ____ _

Andre gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen af
gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og
uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt
svarer til den nominelle værdi.
Andre gældsforplIgtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i
de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse for 1. januar .. 31. december
2017

2016

1 NETTOOMSÆTNING

857.100

880.450

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
2 Vareforbrug

619.871

916.166

Produktionsomkostninger i alt

619.871

916.166

BRUTTOFORTJENESTE

237.229

-35.716

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger

11.219

14.274

Andre eksterne omkostninger i alt

11.219

14.274

226.010

-49.990

Skat af årets resultat

O

O

ARETS RESULTAT

226.010

-49.990

Note

Spec.

RESULTAT FØR SKAT

RESULTATFORDELlNG
Direktionen foreslår at årets resultat disponeres således:
Udlodning af udbytte
Overført til næste år

o

o

226.010

-49.990

Fordeling i alt

226.010

-49.990
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Balance pr. 31. december
2017

2016

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

325

O

Tilgodehavender i alt

325

O

3 Likvide beholdninger

765.008

574.034

Omsætningsaktiver i alt

765.333

574.034

AKTIVER I AL T

765.333

574.034

Note

Spec.
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

,
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Balance pr. 31. december
2017

2016

Overført resultat primo

474.953

524.943

Overført resultat i året

226.010

p49.990

Egenkapital i alt

700.963

474.953

Leverandører af varer og tjenesteydelser

64.370

99.081

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

64.370

99.081

Gældsforpligtelser i alt

64.370

99.081

765.333

574.034

Note

Spec.
PASSIVER
EGENKAPITAL

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

,

KORTfRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER I ALT
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Specifikationer til resultatopgørelse og balance
Note

Spec.

2017

2016

416.100
311.200
40.000
74.800
15.000

412.800
311.200
40.000
92.750
23.700

857.100

880.450

591.287
28.584

912.485
3.681

619.871

916.166

765.008

574.034

765.008

574.034

1 NETIOOMSÆTNING

Tilskud Solrød Kommune
Solrød Strands Grundejerforening
Karlstrup Strands Grundejerforening
Jersie Strands Grundejerforening
Andre indtægter

2 Vareforbrug

Strand rensning
Analyser

3 Likvide beholdninger

Nordea 0344 690 693
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