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Danske  Vandveerker  Region  Midt

Foreningen

Danske  Vandværker  Region  Midt

Ribesvej4

7470  Karup  J

Hjemsted:  Karup

CVR-nr.:  15  48 52 99

Regnskabsår:  01.O1  - 31.12

Bestyrelse

Niels  Christian  Ravn

Winy  Tang

Morten  Bugge

Jens  Ole  Skovgaard

Torben  Nielsen

Revision

Beierholm
Skatsautoriseiet  Revisronspartnetselskab
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Danske  Vandværker  Region  Midt

Ledelsespåtegning

Vi har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20  for Danske  Vandværker

Region  Midt.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  bfflede  af  foreningens  aktiver,  passiver  og

finansielle  stilling  pr. 31.12.20  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regnskabsåret  01.01.20  -

31.12.20.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de forhold,  beret-

ningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Karup  J, den  2. februar  2021

Bestyrelsen

Niels  Christian  Ravn

Formand

Willy  Tang Morten  Bugge

Jens  Ole Skovgaard Torben  Nielsen

Generalforsamlingsvalgte  revisorer

Vi  har  dags  dato  gennemgået  bilag  for  perioden  01.01.2020  - 31.'12.2020.

Brændstrup,  den 2021

Eigil  Størum Bernt  Nielsen
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Danske  Vandværker  Region  Midt

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i Danske  Vandværker  Region  Midt

Konklusion

Vi har  revideret  årsregnskabet  for Danske  Vandværker  Region  Midt  for regnskabsåret  01.01.20  -

31.12.20,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapita1opgøre1se  og noter,  herunder  anvendt

regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af  foreningens  aktiver,  passiver  og

finansielle  stilling  pr. 31.12.20  samt  af resultatet  af  foreningens  aktiviteter  for  regnskabsåret  01.01.20  -

31.12.20  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 krav  er nærmere

beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af årsregnskabet".  Vi er

uafhængige  af foreningen  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  revisions-

bevis  er tilstrækkeligt  og  egnet  som  grundlag  for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  i regnskabet

De i årsrapporten  indsatte  budgettal  er ikke  en  del  af  vores  revision.  .

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  billede  i overens-

stemmelse  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  foreningens  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 fortsat  drift,  medmindre  ledelsen

enten  har  til  hensigt  at likvidere  foreningen,  indstille  driften  eller  ikke  har  andet  realistisk  alternativ

end  at  gøre  dette.
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Danske  Vandværker  Region  Midt

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

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 økonorniske  beslut-

ninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på gmndlag  af  årsregnskabet.

Som  led i en revision,  der  udføres  i overenssternmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  foretager  vi faglige  vurderinger  og opretholder

professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

Identificerer  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 tilstrækkehgt  og  egnet  til  at  danne  grundlag  for  vores  konklusion.

Risikoen  for  ikke  at  opdage  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  besvigelser  er højere  end  ved  væ-

sentlig  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

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at kunne  udtrykke  en

konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  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.

ø 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  usik-

kerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om foreningens

evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en 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  begiven-

heder  ener  forhold  kan  dog  medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af årsregnskabet,  herunder  note-

oplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og  begivenheder

på  en sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den  tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle
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Danske  Vandveerker  Region  Midt

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  1edelsesberetningen,  og vi  udtrykker  ingen  form  for

konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tilknyt.ning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse ledelsesberetningen  og i

den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligl.  inkonsistent  med  årsregnskabet  ener

vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller  på  anden  måde  synes  at  indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysninger  i

henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overenssternmelse

med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  krav.  Vi har  ikke

fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Nykøbing  F,  den  2. februar  2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerse]skab

CVR-nr  32 89 54 68

drid  Ska-arup  Sand
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Danske  Vandveerker  Region  Midt

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  aktiviteter  består  i:

At  varetaget  fælles  interesser  for  ane vandværker  i regionen

At  optræde  over  for  myndigheder  og  firmaer  i sager,  hvor  en fælles  optræden  menes  at  være

hensigtsmæssig

At  virke  som  central  for  udveksling  og  erfaringer  med  henblik  på  rationaliseringer  af vandværkers  drift,

økonomi  m.m.  og derudover  i en rimelig  udstrækning  være  de enkelte  bestyrelser  ener ledelser

behjælpelig  med  løsning  af  problemer  af  såvel  teknisk  som  juridisk  og  adrninistrativ  art

At  medvirke  til oprettelse  af vandråd/samarbejdsudvalget  i de enkelte  kommuner  samt  sørge  for

indkaldelse  af to repræsentanter  for  de enkelte  vandråd/samarbejdsudvalg  til  orientering  om  eventuelle

emner

At  styrke  og koordinere  arbejdet  i generelle  spørgsmål  på vandforsyningsområdet  samt  repræsentere

medlemmerne  over  for  overordnede  myndigheder

At  medvirke  til  afholdelse  af diverse  kursus,  virksomhedsbesøg  mv.,  således  regionalt  som  kommunalt.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.20  - 31.12.20  udviser  et resultat  på  DKK  115.065  mod  DKK  57.339  for

tiden  01.01.19  - 31.12.19.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  1.002.534.

Ledelsen  finder  årets  resultat  tilfredsstillende.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.
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Danske  Vandvserker  Region  Midt

Note

1 Nettoomsætning

Kursusudgifter

3 Administrationsornkostninger

2 Personaleomkostninger

Resultat  før  finansielle  poster

zi Finansiene  indtægter

5 Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Arets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

[3EIEnHOLm

Resultatopgørelse

Ikke  revideret  Ikke  revideret

budget  budget

2020  2020  2021

DKK  t.DKK  t.DKK

2019

DKK

316.216 376 320 363.726

- 803

- 96.866

-103.482

o

- 215

-108

- 66.301

-133.968

-106.183

115.065 -3 -3 57.274

o o o

115.065 -3 -3 57.339

115.065 -3 -3 57.339

115.065 -3 -3 57.339



Danske  Vandværker  Region  Midt

AKTIVER

Note

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

6 Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Indestående  i kreditinstitutter

Likvide  beholdningeri  alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

o

o

o

1.115.236

1.115.236

1.115.236

1.115.236

17.038

4.026

21.064

903.890

903.890

924.9Ei4

924.954
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Danske  Vandværker  Region  Midt

PASSIVER

Note

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

'z Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gaeldsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

[3EIEnHOLm

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

1.002.534 887.469

1.002.534 887.469

11.400

101.302

1 I.100

2 6.385

112.702 37.485

112.702 37.485

1.115.236 924.954



Danske  Vandværker  Region  Midt

Beløb  i DKK

Egenkapitalopgørelse  for  01.01.20  - 31.12.20

Saldo  pr.  01.01.20

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr. 31.12.20

[3EIEnHOLm

Egenkapitalopgørelse

Overført  resultat

887.469

115.065

1.002.534
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Danske  Vandveerker  Region  Midt

1.  Nettoomsaetning

Regionstilskud

Kursusindtægter

I alt

2.  Personaleomkostninger

Bestyrelseshonorar

I alt

3.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar

Regnskabs-  og  bogholderimæssig  assistance

Faglitteratur  og  tidsskrifter

Mødeudgifter

Repræsentation

Telefongodtgørelse

I alt

4.  Finansielle  indtægter

Renter,  pengeinstitutter

I alt

[3EIEnH0Lm
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Noter

2020

DKK

2019

DKK

316.216

o

316.216

313.746

49.980

363.726

103.482

103.482

106.183

106.183

3.878

1.066

11.500

10.OOO

3.719

45.670

2.033

19.000

96.866

o

1.071

11.500

o

4.074

96.985

1.294

19.044

133.968

o

o

66

66
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Danske  Vandværker  Region  Midt

5.  Finansielle  omkostninger

Renter,  kreditorer

I alt

6.  Andre  tilgodehavender

Moms  og  afgifter

I alt

7.  Anden  gæld

Moms  og  afgifter

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

Øvrig  gæld

I alt

[3EIEnH0Lrn
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Noter

2020

DKK

2019

DKK

4.026

4.026

72.911

27.967

424

101.302

o

25. 961

424

26. 385
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Danske  Vandværker  Region  Midt

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagi.  i overenssternmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regnskabsklasse

A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er  uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at  de  indtjenes,  herunder  indregnes  værdiregule-

ringer  af  finansiene  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  alle  ornkostninger,

herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  tilflyde

foreningen,  og  aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligi.elser  indregnes  i balancen,  når  det  er sand-

synligt,  at  fremtidige  økonorniske  fordele  vil  {ragå  foreningen,  og  forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålide-

ligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og

forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for  hver  enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  frernkommer  inden  årsrap-

porten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  fra  salg  af  tjenesteydelser  indregnes  i resultatopgørelsen  i takt  med  levering  af  tjenesteydel-

serne  (leveringsmetoden).  Nettoomsætningen  måles  til  salgsværdien  af det  fastsatte  vederlag  ekskl.

moms  og  afgifter  opkrævet  på  vegne  af  tredjemand  samt  med  fradrag  af  rabatter.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  vedrørende  kursusvirksornhed  og  administration

Personaleomkostninger

Persona1eomkostninger  ornfatter  løn,  gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteornkostninger  m.v.

[3EIEnH0Lm
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Danske  Vandværker  Region  Midt

Noter

8.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et selvstændigt  skattesubjekt..

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende  værdi  med

fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdering  af de enkelte

tilgodehavender,  når der  på individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på, at et tilgode-

havende  er værdiforringet.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til gældens

pålydende  værdi.

[3EIEnHOLm
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