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Dalby-Rode  Vandværk

Revisionsprotokollat  af  24.03.22

INDLEDNING

Vi har revideret  udkast  til  årsregnskab  for regnskabsåret  01.01.21

udviser  følgende  resultat,  aktiver  og egenkapital  (t.DKK):

31.12.21.  Årsregnskabet

Årets  resultat o

Aktiver  i alt 5.080

Egenkapital o

Årsrapporten  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Udkast  til  årsrapport  behandles  på det  kommende  møde  i bestyrelsen.  Hvis  der i forbindelse

med  bestyrelsens  behandling  af årsrapporten  foretages  ændringer  i udkastet,  vil  vi  udarbejde

et særskilt  revisionsprotokonat  om  de vedtagne  ændringer.

Revisionsprotokonatet  er udarbejdet  til  bestyrelsen  med  det  formål  at rapportere  om relevan-

te og væsentlige  forhold  i relation  til vores revision  af årsregnskabet  for  Dalby-Rode

Vandværk.  Protokonatet  forudsættes  ikke  anvendt  af andre  ener til  andre  formål.

KONKLUSION  PÅ  REVISION  AF  ÅRSREGNSKABET  FOR  2021

Revisionskonklusion

Godkender  bestyrelsen  årsrapporten  for 2021 i dens  nuværende  form,  og  fremkommer  der

ikke  under  bestyrelsens  behandIling  væsentlige  nye oplysninger,  vil  vi forsyne  årsrapporten

med  en revisionspåtegning  uden  modifikationer  af konklusionen  og fremhævelser  m.v.

REVISIONSSTRATEGI

Revisionen  er udført  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision  og yder-

ligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning  og god  revisionsskik.

Revisionens  formål  samt  planlægning  og udførelse  er nærmere  beskrevet  i vores  revisions-

protokonat  side  82 - 87.

Vi har, med  udgangspunkt  i vores  kendskab  til  virksomheden  samt  drøftelser  med  ledelsen,

vurderet  risici  for væsentlige  fejl i årsregnskabet,  herunder  hvilke  tiltag  ledelsen  har iværksat

til  identifikation  og styring  heraf.  I denne  forbindelse  har vi endvidere  vurderet  overordnede

kontroner  samt  kontroner  på områder,  hvor  der er betydelig  risiko  for væsentlig  fejlinforma-

tion  i årsregnskabet.
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Dalby-Rode  Vandvaerk

Revisionsprotokollat  af  24.03.22

På baggrund  heraf  har  vi  fastlagt  art  og omfang  samt  tidsmæssig  placering  af vores  arbejds-

handlinger  ud  fra  en  vurdering  af risiko  for  væsentlig  fejlinformation.  Vores  revision  har  der-

for  fokuseret  på  følgende  område,  hvor  vi  vurderer  der  er risiko  for  væsentlig  fejlinformation:

@ Likvide  beholdninger

På baggrund  af vores  vurdering  af væsentlighed  og  risiko  har  vi  fastlagt  vores  revisionsstra-

tegi  for regnskabsåret  2021,  og revisionen  er udført  i overensstemmelse  hermed.  Vores

bemærkninger  til  de omtalte  fokusområder  er omtalt  nedenfor  i afsnittet  "Kommentarer

vedrørende  betydelige  forhold",  mens  vores  øvrige  bemærkninger  til  revisionen  er omtalt  i

afsnittet  "Øvrige  kommentarer  til  revisionen  af  årsregnskabet".

Som  følge  af, at antanet  af ansatte  i virksomheden  er begrænset,  er muligheden  for  effektiv

funktionsadskil1else  og opretholdelse  af effektive  interne  kontroner  begrænset.  Henset  hertil

er vores  revision  tilrettelagi;  som  en substansbaseret  revisionsstrategi,  hvor  revisionen

primært  baseres  på  en  gennemgang  af afstemninger  og opgørelser,  kontrol  af fysisk  tilstede-

værelse  og  analyse  af  regnskabsmæssige  sammenhænge.

Vi  har  med  ledelsen  drøftet  virksomhedens  anvendte  regnskabspraksis  og hensigtsmæssig-

heden  heraf,  ligesom  vi  har  drøftet  de af ledelsen  udøvede  regnskabsmæssige  skøn  på  væ-

sentlige  områder.  Herudover  har  vi  gennemgået  den  foreliggende  dokumentation  for  de  ud-

øvede  skøn.

KOMMENT  ARER  VEDRØRENDE  BETYDELIGE  FORHOLD

Regulatoriske  (likvide)  overdækning

Ledelsen  har  valgt  at  anvende  den  opsparede  reguleringsmæssige  overdækning  til

forbrugerne  via  investeringer  og  budgetterede  underdækninger  i de  kommende  år. Ledelsen

har  opgjort  den  reguleringsmæssige  overdækning  til  t.DKK  829  pr.  31.12.21.  Årets  regulering

af overdækning  er  opgjort  til t.DKK  399,  der  er  indregnet  i  resultatopgørelsen  under

nettoomsætningen.

Vi  har  gennemgået  ledelsens  opgørelse  af  overrdækning,  herunder  årets  regu]ering  indregnet

i resultatopgørelsen.  Det  er vores  opfattelse,  atoverdækningen  kan  anvendes  fremadrettet  i

henhold  til  lovgivningen.  Vi  er enige  med  ledelsen  i det  opgjorte  beløb  og  kan  tilslutte  os den

regnskabsmæssige  behandling  af  overdækningen  i årsregnskabet.

Revisionen  har  ikke  givet  anledning  til  bemærkninger.
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Dalby-Rode  Vandværk

Revisionsprotokollat  af  24.03.22

ØVRIGE  KOMMENT  ARER  TIL  REVISIONEN  AF  ÅRSREGNSKABET

Vores  revision  af årsregnskabet  har bl.a.  omfattet  en analyse  af resultatopgørelsens  poster,

herunder  en sammenstiIlling  med  tilsvarende  poster  i tidligere  år.

Ved  vores  gennemgang  af balancen  har  vi i overensstemmelse  med  internationale  standar-

der  om  revision  og yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning  overbevist  os om  aktivernes

tilhørsforhold  til  virksomheden  samt  deres  tilstedeværelse  og forsvarlige  vurdering.

Vi  har  ligeledes  kontroneret,  at de forpligtelser,  der  os bekendt  påhviler  virksomheden,  er rig-

tigt  udtrykt  i årsregnskabet,  samt  påset,  at årsregnskabet  er udarbejdet  efter  almindeligt  an-

erkendte  principper  og i kontinuitet  med  tidligere  år.

Regnskabsvæsenets  tilstand  og  den  interne  kontrols  effektivitet

Vi har som  led  i revisionen  gennemgået  virksomhedens  registreringssystemer  og de heri

indlagte  interne  kontrolprocedurer.  Som følge af det begrænsede  antal  medarbejdere  i

virksomhedens  administration  er det  ikke  muligt  at adskine  de administrative  funktioner

effektivt  mellem  flere  personer.

Der  foreligger  derfor  en risiko  for, at der  opstår  tilsigtede  ener utilsigtede  fejl  i virksomhedens

administration,  og der  kan  derved  opstå  tab.  Vores  revision  kan  ikke  med  sikkerhed  afsløre

eventuelle  sådanne  fejl.

Konstaterer  vi  under  vores  revision  uregelrnaessigheder,  vil  vi  udvide  revisionen  med  henblik

på at afklare  årsagen  til  de fundne  uregelrnæssigheder.  Vi  har  ikke  i forbindelse  med  vores

revision  af årsregnskabet  for regnskabsåret  2021 afdækket  uregelmæssigheder.  Som anført

ovenfor  kan  vi  ikke  give  sikkerhed  for, at uregelrnæssigheder  ikke  forekommer.
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Dalby-Rode  Vandværk

Revisionsprotokollat  af  24.03.22

Manglende  funktionsadskillelse  på  løn-  og  likvidområdet

Virksomhedens  bogholderi  varetager  virksomhedens  bogføring,  afstemninger  og

indberetninger  m.v.  Medarbejdere  kan  uden  involvering  af andre  personer  godkende  løn-  og

bankudbetalinger.  Den manglende  funktionsadskillelse  øger risikoen  for, at der kan  ske

uberettigede  hævninger  på  virksomhedens  bankkonti.

Jonna  Tuborg  Nielsen  har fortsat  enefuldmagt  til  vandværkets  bankkonti,  hviIlket  vi skal

opfordre  til  at få ændret  straks.

Ledelsen  har  oplyst,  at Jonna  Tuborg  Nielsens  enefuldmagt  er slettet  i2022.

Ledelsen  er bekendt  med  risikoen  for uberettigede  hævninger  på virksomhedens  bankkonti

men oplyser,  at en  effektiv  funktionsadski11e1se  på alle  områder  ikke  er  mulig  eller

hensigtsmæssig.  Ledelsen  har  over  for os oplyst,  at der  kompenseres  herfor  gennem  løbende

overvågning  af virksomhedens  aktiviteter.

ØVRIGE  FORHOLD  I TILKNYTNING  TIL  REVISIONEN

Krav  til  fakturaer

Ud over den normale  kvartalsmæssige  forbrugsopkrævning  udsendes  enkelte  egentlige

fakturaer  ved  salg  af brugi;e  aktiver  og viderefakurering  af udførte  ydelser.

I henhold  til momslovens  § 58 krav  til fakturaer,  mangler  vandværkets  fakturaer  et

fortløbende  nummerering  og vandværkets  adresse.

Vi  skal  opfordre  til  at dette  ændres  fremadrettet.

Afgift  for  ledningsført  vand  og  årsopgørelse  af  forbrug/salg  af  vand

Vi  har  kontroneret  udpumpet  mængde  af med  årets  aflæsning  af  vand  forbrugt  hos  forbrugere

og er enige  i at der  ikke  skal  indbetales  yderligere  vandafgift  for  2021,  som  følge  af vandspild,

end  den  opkrævede  hos  forbrugerne

Reglerne  for afregning  af afgift  for ledningsført  vand  er at der skal  anvendes  det  højeste

beløb  af 1) den  fakturerede  mængde  ener 2) den  udpumpede  mængde  - 10%

Det  betyder  at kun  i de tilfælder,  hvor  90% af den  udpumpede  mængde  overstiger  den

opkrævede  mængde,  skal  dennte  mængde  ligge  til  grund  for afgiftsberegningen

Vandværket  kan  aldrig  afregne  mindre  end  det  beløb,  der  er opkrævet  hos forbrugerne,  men

kun  mere,  såfremt  der  har  været  et stort  vandspild

Vandværket  har 2021 solgt  149.131m3  til  forbrugerne  iflg.  måleraflæsning  og  udpumpet
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Dalby-Rode  Vandværk

Revisionsprotokollat  af  24.03.22

154.665m3.  Da 90% af den  udpumpede  mængde  (154.131  x 90% =  139.199m3)  er mindre  end

den  solgte  mængde,  skal  der  afregnes  afgift  for ledningsført  vand  efter  de solgte  mængder.

Afregningen  af aflæsningen  af årsforbruget  foretages  sammen  acontoopkrævningen  for I

kvartal  i det  eft.erfølgende  år. Dette  er også  korrekt  forså  vidt  angår  momsen.

Det  har blot  den  konsekvens  at årets  omsætningen  ikke  uviser  det  reele  salg, med  mindre

forskenen  mellem  aconto  opkrævet  vandforbrug  og faktisk  vandforbrug  bogføres  som  en

periodiseringspost  eksklusiv  moms  i  balancen  og  posteres  på  omsætningen,  således

omsætningen  faktisk  viser  den  solgte  mænge  multipliceret  med  taktsten.

Det  er på baggrund  af de opgørelser,  vi er blevet  præcenteret  for, ikke  muligt  at opgøre

denne  forskel  i aconto  opkrævede  m3 i forhold  til aflæsningens  fakriske  forbrug.  Denne

regulering  er derfor  i lighed  med  tidligere  år ikke  bogført  i2021.  Vores  analyser  viser,  at der

er en mindre  afvigelse  menem  det  bogførte  forbrug  og faktiske  forbrug,  hvorfor  der,  for 2021

isoleret  set,  er indregnet  formeget  i omsaetning  i forhold  den  faktisk  leverede  mængde.

Det  er aftalt  med  ledelsen,  at der  i2022  foretages  korrekt  periodisering  af vandsalg,  således

at indtægterne  fra  vandsalg  svarer  til  årets  salg  iflg  måleraflæsningerne.

Bunden  kapital  i udstykninger

I årsregnskabet  2020 var der under  omsætningsaktiverne  medtaget  en regnskabspost

gennem  flere  år på  t.DKK  462.

Denne  post  er derfor  overført  til  anlægsaktiverne  pr. 1.1.2021.

Vi  er efterfølgende  af ledelsen  blevet  orienteret  om, at denne  regnskabspost  ikke  længere  er

udtryk  for et aktiv,  der  ikke  er ibrugtaget,  men  anerede  for flere  år tiden,  er anvendt.

Aktivet  er derfor  nedskrevet  til  t.DKK  0 pr. 31.12.2021.

Ledelsens  regnskabserklæring  og  ikke-korrigerede  fep

I forbindelse  med  revisionen  af årsregnskabet  har  vi  på vanskeligt  reviderbare  områder  ind-

hentet  skriftlig  bekræftelse  fra bestyrelsen  om forhold  af væsentlig  betydning  for revision  af

årsregnskabet,  hvor  vi  ikke  kan  forvente,  at der  eksisterer  andet  tilstrækkeligt  og egnet  revi-

sionsbevis.

Vi  har  ydet  regnskabsmæssig  assistance  med  udarbejdelse  af virksomhedens  årsrapport  og

samtidig  foretaget  revision  af årsregnskabet.  Vi  har  rettet  de fejl,  vi  har  fundet,  og har  derfor

ikke  kendskab  til  ikke-korrigerede  fejl  af væsentlig  ener  uvæsentlig  betydning  for årsregnska-

bet.  Vi  har  bedt  bestyrelsen  bekræfte,  at den  ikke  har  kendskab  til  sådanne  korrektioner.
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Dalby-Rode  Vandværk

Revisionsprotokollat  af  24.03.22

AFSLUTNING

Vi  skal  afslutningsvist  oplyse:

at  vi  opfylder  lovgivningens  krav  til  revisors  uafhængighed,  og

at  vi  under  revisionen  har  modtaget  alle  de  oplysninger,  vi  har  anmodet  om.

Nykøbing  F, den  24.  marts  2022

Beierholm

Statsaut.  revisor

Forelagt  for  bestyrelsen,  den  24.  marts  2022

Bjarne  Dickow Finn  Hansen Susanne  Møner  Nielsen

Birthe  Rasmussen Bent  Holmelin  Andreasen Nis  Jørgen  Vive

Palle  Meisner  Petersen
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