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1 Revision af årsrapporten 

 

1.1 Indledning 

Som vandværkets revisorer har vi revideret det af ledelsen fremlagte udkast til årsregnskab for regnskabsåret 

1. januar 2016 – 31. december 2016. 

 

Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

1.000 DKK Indeværende år Sidste år 

Årets resultat/overdækning 172 373 

Aktiver i alt 3.874 3.952 

Overdækning 3.765 3.593 

 

 

1.2 Revisionens omfang og udførelse 

Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar er 

uændret, hvorfor vi henviser til vor tiltrædelsesprotokol af 23. maj 2006. 

 

Revisionen af årsregnskabet er primært udført efter regnskabsårets udløb. 

 

Revisionen har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering af nogle af de væsentligste forretningsgan-

ge, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet, en analyse af resultatopgørelsens poster 

samt en gennemgang og vurdering af vandværkets balance pr. 31. december 2016. 

 

1.3 Konklusion på den udførte revision – revisionspåtegning 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. 

 

Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse 

af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for Knabstrup 

Vandværk med en revisionspåtegning uden modifikationer eller fremhævelser. 

 

2 Kommentarer til den udførte revision og årsregnskabet  

 

2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen er gennemført med udgangspunkt i den af os udarbejdede revisionsstrategi. Revisionsstrategien sik-

rer, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative 

områder af betydning for årsregnskabet. 

 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens udførelse har derfor 

været mindre. 
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2.2 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Vi har gennemgået regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områ-

der, samt vurderet om de er hensigtsmæssige og sikrer en pålidelig økonomistyring. Herudover har vi foretaget 

en vurdering af, om de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af vandvær-

kets årsregnskab. 

    

På grund af vandværkets størrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, hvilket 

svækker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der 

kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser. 

 

Bemærkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejdernes hæderlighed i tvivl. Bemærkningen 

er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende forret-

ningsgang – uden at sådanne misligheder nødvendigvis måtte blive opdaget ved den normale revision. 

 

Vi opfordrer derfor ledelsen til at føre udvidet opsyn på dette område. 

 

2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at 

der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation 

som følge af besvigelser.  

 

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af 

formodede besvigelser.  

 

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af 

væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 

 

2.4 It-anvendelse 

I forbindelse med vor revision har vi gennemgået vandværkets it-anvendelse med fokus på følgende generelle 

it-områder: 

 Systemudvikling og driftsafvikling,  

 anskaffelse, udvikling, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware og brugerprogrammer,  

 adgangssikkerhed, og  

 sikkerhedskopiering. 

 

Gennemgangen viste, at vandværket:  

 Kun gør brug af standardprogrammel,  

 har en fornuftig adgangskontrol omkring programmer og data, og  

 tager regelmæssige backup, samt tester disse. 

 

Herudfra er det vor vurdering, at vandværket ikke kan betragtes som særligt afhængig af it, og at vandværkets 

it anvendelse ikke er risikofyldt, set i forhold til den fortsatte drift. 
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2.5 Fejlinformationer i årsregnskabet, der er rettet 

Ved regnskabsaflæggelsen konstateres der ofte fejl, som ikke rettes. Dette drejer sig typisk om fejl, der ikke er 

væsentlige for regnskabsaflæggelsen og for årsregnskabets billede af vandværkets økonomiske stilling.  

 

Alle beløbsmæssige fejl og mangler i årsregnskabet er rettet i samarbejde med den daglige ledelse og regn-

skabsafdelingen. 

 

Ledelsen er af den opfattelse, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler – både enkeltvis og 

sammenlagt. Vi er enige med ledelsen i denne vurdering. 

 

3 Kommentarer til årsregnskabet 

I lighed med tidligere år er der udarbejdet et årsregnskab til brug for andelshaverne. 

 

3.1 Anvendt regnskabspraksis  

Årsregnskabet for Knabstrup Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelse for 

regnskabsklasse A, med de tilretninger, der følger af vandværkets særlige struktur. 

 

3.2 Resultatopgørelsen 

Vor revision af resultatopgørelsen for Knabstrup Vandværk er primært baseret på regnskabsanalyse af resul-

tatopgørelsens poster sammenlignet med tidligere år. Vi har desuden foretaget en stikprøvevis gennemgang af 

dokumentationen for regnskabsposterne, herunder påset, at besluttede forretningsgange overholdes. 

 

3.3 Personaleomkostninger 

Vi har efterprøvet vandværkets overholdelse af reglerne for afregning af lønninger, betaling af A-skat, ferie-

penge, sociale bidrag m.v.  

 

3.4 Anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stik-

prøvevis kontrolleret årets til- og afgang. 

 

Vi har påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne af-

skrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af 

anlægsaktiverne som forsvarlig. 

 

Vi har endvidere afstemt årsregnskabet med oplysningerne i anlægskartoteket. 
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3.5 Tilgodehavender 

Vi har gennemgået vandværkets tilgodehavender pr. 31. december 2016. Vi har konstateret, at alle væsentlige 

debitorer, efter statusdagen, har indbetalt deres forfaldne saldo pr. 31. december 2016. 

 

Vandværkets ledelse har i regnskabserklæringen til os erklæret, at tilgodehavender ikke er behæftet med risiko 

for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Dette underbygges af, at der ikke er konstateret tab i det 

forgangne regnskabsår. Vi er enige i den af ledelsen foretagne vurdering og kan tilslutte os den i årsregnskabet 

foretagne værdiansættelse. 

 

3.6 Likvide beholdninger 

Vandværkets bankkonti er afstemt med årsudskrift fra banker. 

 

3.7 Gældsforpligtelser 

Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysnin-

ger fra kreditorerne. 

 

Vi har endvidere gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb. 

 

3.8 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter mv. 

Irrelevant 

 

3.9 Skattemæssige forhold 

Vandværket er ikke skattepligtigt 

 

4 Lovpligtige oplysninger mv. 

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med 

hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at vandværket på al-

le væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

 

5 Øvrige forhold 

 

5.1 Økonomisk kriminalitet 

Vi har i henhold til revisorloven pligt til at påse, om personer i ledelsen har begået betydelig økonomisk krimi-

nalitet, og under visse omstændigheder rapportere herom til lovgivende og kontrollerende myndigheder (pri-

mært bagmandspolitiet). 

 

Vi har ikke under vor revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i ledelsen har begået økono-

misk kriminalitet. 
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5.2 Opbevaring af regnskabsmateriale mv. 

Vi er i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen pligtige til at påse, at lovgivningens krav om bogføring og opbeva-

ring af regnskabsmateriale er overholdt.  

 

Det er vor opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. 

 

5.3 Forsikringsforhold 

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vi ikke indestår for, at vandværkets forsikringsforhold, med hen-

syn til forsikringssummer mv., er tilstrækkelige. 

 

Vi anbefaler, at vandværkets ledelse tilstræber at gennemgå vandværkets forsikringer mindst en gang om året 

sammen med en forsikringskonsulent. 

 

5.4 Ansættelseskontrakter 

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vor revision ikke omfatter ansættelseskontrakternes fuldstæn-

dighed. 

 

Vi skal opfordre ledelsen til løbende at opdatere og ajourføre ansættelseskontrakterne. 

 

6 Andre opgaver 

 Ingen 

 

Der henvises til det udarbejdede materiale vedr. disse opgaver. Der er ikke væsentlige forhold at berette om 

vedrørende disse opgaver. 
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7 Erklæringer i forbindelse med revisionen 

 

7.1 Ledelsens regnskabserklæring 

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra ledelsen om årsregnskabets 

fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balance-

dagen samt andre vanskeligt revider bare områder. 

 

7.2 Revisors erklæringer 

I henhold til bekendtgørelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. skal vi afslut-

ningsvis erklære, at: 

 At vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, og  

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

 

 

Holbæk, den 1. marts 2017 

 

 

Dansk Revision Holbæk 

Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 28853343 

 

 

Gert Jensen  

Partner, Registreret Revisor   

 

 

 

Forevist bestyrelsen den 1. marts 2017 

 

 

 

Lars Pedersen Flemming Madsen 

 

 

Mogens Østergård Lars Holm Nielsen          Claus Pejtersen 


