Renseresultater m.m. 2010
Udledt vand m3 (SKAT) og slamproduktion (kg tørstof) 2010
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Opgørelse SKAT
Anlæg m/ flowmåling

Kr/m3

Flow m3

Punktafgift 2010 kr.

Udløb kg N

Udløb kg P

Udløb kg BI5 Slam kg TS/år

Boeslum

0,15

1.110.409

167.030

5239

168

3976

310.340

Mørke

0,15

1.030.960

151.955

2557

686

2306

187.300

Rønde

0,14

474.943

63.708

1852

114

1288

117.060

Knebel

0,11

244.634

27.581

920

33

509

46.080

Tåstrup-Feldballe

0,22

182.450

37.609

1269

55

560

Thorsager

0,35

121.146

41.728

770

196

434

Marbæk

0,35

121.986

36.827

860

123

558

Egens

0,56

19.325

10.533

307

35

46

Totaler/Middel

0,16

3.305.853

536.971

13.774

1.410

9.677

Sum 5 mindre anlæg

2,28

16.672

38.745

15.800
676.580

Opgørelse Miljøstyrelsen 2010
Anlæg

Type*

Godk. Kap.

Belastning

PE

PE % af Godk. Kap.

Reduktion %
BI5

Total-P

Total-N

Krav overholdt

Boeslum

MBNDK

23753

99%

99%

98%

91%

Ja

Mørke

MBNDK

14523

59%

98%

90%

92%

Ja

Rønde

MBNDK

5591

110%

99%

97%

91%

Ja

Knebel

MBNDK

3811

76%

99%

98%

90%

Nej (NH4)

Marbæk

MBNK

2971

46%

97%

88%

84%

Nej (NH4)

Thorsager

MBNL

1897

83%

97%

81%

88%

Nej (NH4)

Tåstrup-Feldballe

MBNL

1507

49%

95%

92%

72%

Nej (NH4)

Rostved

MB

298

32%

99%

27%

21%

Ja

Egens

MB

190

87%

98%

75%

42%

Nej (Ilt%)

Holme

MB

100

30%

73%

19%

36%

Skiffard

BAS

70

Skønnet værdi 100%

Hyllested-Skovgårde

MB

65

54%

82%

10%

35%

Ja

Bjødstrup-Landborup

RZ

55

20%

98%

37%

51%

Ja

Manglende tilløb i prøvedøgn

Ja

Forklaring: Krav til NH4 (Ammonium) koncentration i udløb, har ikke kunnet
overholdes i jan-feb 2010 pga. meget lave lufttemperaturer der har afkølet
procestankene under de temperaturer, der er nødvendige for den
mikrobiologiske omsætning af ammonium. Fænomenet går under begrebet
"Vinternitrifikation", defineret i 1997 af Århus Amt.

Målepunktet for iltkoncentrationen ligger før udløbsvandet graviterer over en
knap 50 m lang strækning til Egens Vig. Her iltes vandet inden det fyskisk
kommer ud i Vigen.

Ja

* M-Mekanisk, B-Biologisk, N-Nitrifikation, D-Denitrifikation, K-kemisk, L-Lagune, BAS-Bassin, RZ-Rodzone
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 for Syddjurs Spildevand A/S.
Værdiansættelsen er baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Idet der ikke består et effektivt
marked for køb og salg af spildevandsvirksomheder, er værdiansættelsen som udgangspunkt foretaget ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser som udtryk for en estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en impairment test, hvorved værdiansættelsen
af aktiverne revurderes ud fra den samlede værdi af selskabet baseret på dets forventede fremtidige pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som følge heraf forbundet med usikkerhed. Aktiverne blev i 2010 afskrevet over den forventede brugstid.
En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for spildevandsbehandling og de
hos forbrugerne opkrævede beløb samt regulatorisk over- eller underdækning, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i
selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønde, den 21. marts 2011
Direktion:

Søren Lynge Petersen
adm. direktør

Bestyrelse:

Erling Post
formand

Morten Bang Sørensen
næstformand

Hans Christian Baltzer

Steen Friis

Jørgen Jakobsen

Lilian Kloster

Karen Østergaard
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Påtegninger
Den uafhængige revisors påtegning
Til aktionæren i Syddjurs Spildevand A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Syddjurs Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2010, side 7-18. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,
der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
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Påtegninger
Den uafhængige revisors påtegning
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til note 12, hvoraf det fremgår, at
selskabets aktiver er værdiansat under hensyntagen til en vurdering af forventede fremtidige
pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som anført i note 12 forbundet med usikkerhed. Ligeledes henvises til note 12 omkring regnskabets aflæggelse uden hensyntagen til
eventuelle over-/underdækninger vedrørende aktiviteterne for spildevand. Vi er på det foreliggende grundlag enige i ledelsens værdiansættelse af aktiver og forpligtelser.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
Århus, den 21. marts 2011
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Syddjurs Spildevand A/S
Tyrrisvej 14, Følle
8410 Rønde
Telefon:

87 53 10 00

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

29 81 89 67
26. februar 2009
Syddjurs Kommune
1. januar – 31. december

Bestyrelse
Erling Post, formand
Morten Bang Sørensen, næstformand
Hans Christian Baltzer
Steen Friis
Karen Østergaard
Lilian Kloster
Jørgen Jakobsen

Direktion
Søren Lynge Petersen, adm. direktør

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
8000 Århus C

Bankforbindelse
Danske Bank A/S
Åboulevarden 69
8000 Århus C

Aktionær
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde
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Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktiviteter

Selskabets primære formål er at transportere og rense spildevandet fra ca. 14.500
forbrugere. Der skal vedligeholdes og drives ca. 1000 km ledning, 163 pumpestationer, 123 bassiner, 233 udløb og 13 renseanlæg.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning udgør 59.303 tkr. og årets resultat udgør 15.815 tkr. før skat. Udviklingen skal sammenholdes med at selskabet budgetterede med en omsætning på
57.986 tkr. og et resultat før skat på 14.329 tkr.
Aktiviteterne i 2010 har været præget af optimering af de driftmæssige og administrative processer og omlægning fra fælles løsninger med kommunen til selvstændige
løsninger ikke mindst på IT-området. Der er bl.a. etableret ny IT-platform med egen
server og dokumenthåndteringssystem. Forsikringer er i forbindelse med fællesudbud
via DANVA overdraget til en forsikringsmægler. Der er gennemført ”intern overvågning” jf. vandsektorloven. 1. oktober 2010 flyttede administrationen til nyetablerede lokaler i Følle.
Af større investeringsprojekter i 2010 kan nævnes:
 Nordlig afskærende ledning i samarbejde med AquaDjurs
 Renovering af tilløbsledning til Boeslum renseanlæg.
 Kloakering af sommerhuse, Følle strand
Forventninger til fremtiden

Arbejdet med implementering af egne IT-systemer fortsætter.
Nye udfordringer for selskabet bliver:
 Forbruger indflydelse. Direkte valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen
jf. bekendtgørelse af 14. oktober 2010.
 Overdragelse af lønadministration og HR fra Syddjurs Kommune.
 Benchmarking jf. vandsektorloven.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Syddjurs Spildevand A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,
indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige
transaktion i indtægter eller omkostninger, indregnes beløb, som tidligere er indregnet i
egenkapitalen, i resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatet.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter afledningsafgifter, fast afgift, vejbidrag m.v. og indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Tilslutningsbidrag indregnes i nettoomsætningen over
kloakledningernes forventede brugstid.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v. og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af
spildevand, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/ renseanlæg m.v., miljø, forskning og udvikling.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af
spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og målere, drift og vedligeholdelse af pumpestationer og brønde m.v., personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder
vederlag til medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder fortjeneste og tab vedrørende afhændelse
af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og amortisering af finansielle forpligtelser.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som
følge af ændring i skattesats -, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres
til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde er værdiansat til den offentlige ejendomsvurdering.
Tekniske anlæg udgøres af rensningsanlæg, bassiner, pumpestationer, spildevandsledninger,
overløbsbygværker m.v.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar omfatter transportmidler, it-udstyr og inventar.
Værdiansættelsen af bygninger og tekniske anlæg er baseret på Vandsektorloven, jf. lov nr.
469 af 12. juni 2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæg. Værdiansættelsen er derfor som udgangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser, som udtryk for en estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under
hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en impairment test, hvorved
værdiansættelsen af enkeltaktiverne revurderes ud fra den samlede værdi af selskabet baseret
på dets forventede fremtidige pengestrømme.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
50 år
Kloakledninger
100 år
Kloakledninger (ældre end 1982)
75 år
Forsinkelsesbassiner
50 år
Rensningsanlæg
50 år
Pumpestationer
20 år
Øvrige tekniske anlæg
20-30 år
Maskiner
10-15 år
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr 5-10 år
Driftsmateriel
10 år
Transportmidler
5-8 år
It
3 år
Inventar
3-5 år
Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i
brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse, udover det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af
aktivet eller aktivgruppen.

Over-/underdækning
En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for spildevandsbehandling og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er ikke indregnet i balancen.
Der foreligger ikke på tidspunktet for overdragelsen af forsyningen en myndighedsafgørelse
om eventuel eksistens af et forbrugereje og dermed en opgørelse af et af forbrugerne eventuelt hørende krav. Et sådant krav fra forbrugerne vil påhvile selskabet som en forpligtelse. Et
eventuelt forbrugerkrav er ikke indregnet i balancen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en
individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag vedrørende ledningsanlæg indtægtsføres over 100 år, svarende til den forventede brugstid på kloakledninger m.v.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved
anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
tkr.

Note

2010

2009

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger

1
1

59.303
-20.572
-11.742

57.180
-19.935
-11.628

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

1

26.989
-8.883

25.617
-8.495

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter

18.106
0

17.122
19

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

18.106
65
-2.356

17.141
170
-1.530

Resultat før skat
Skat af årets resultat

15.815
-3.955

15.781
-3.340

Årets resultat

11.860

12.441

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

11.860

12.441
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
tkr.
AKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver
Rettigheder

Note

2010

2009

4
9.249

0

9.249

0

14.977
377.611
981
30.013

15.380
353.859
863
21.530

423.582

391.632

432.831

391.632

8.911
0
5.587
88

3.270
26
2.755
435

14.586

6.486

Likvide beholdninger

13.658

13.027

Omsætningsaktiver i alt

28.244

19.513

461.075

411.145

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anlæg under udførelse
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
tkr.
PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Reserver

Note

6

2010

2009

10.000
341.988

10.000
330.128

351.988

340.128

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

7.295

3.340

Hensatte forpligtelser i alt

7.295

3.340

22.555
63.696

9.248
43.722

86.251

52.970

2.775
6.802
114
5.850

1.860
7.198
0
5.649

15.541

14.707

Gældsforpligtelser i alt

101.792

67.677

PASSIVER I ALT

461.075

411.145

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Tilslutningsbidrag
Kommunekredit

7
8

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Usikkerheder
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
tkr.
1

2

3

4

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Finansielle indtægter
Renteindtægter, kreditinstitutter
Kursgevinst på valutalån

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kreditinstitutter
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder
Kurstab på valutalån
Øvrige finansielle omkostninger

2010

2009

11.652
1.123
70

11.332
988
57

12.845

12.377

65
0

161
9

65

170

565
0
1.786
5

943
345
208
34

2.356

1.530

Immaterielle anlægsaktiver
tkr.

Rettigheder

I alt

Kostpris 1. januar 2010
Tilgang

0
9.249

0
9.249

Kostpris 31. december 2010

9.249

9.249

Ned- og afskrivninger 1. januar 2010
Afskrivninger

0
0

0
0

Ned- og afskrivninger 31. december 2010

0

0

9.249

9.249

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
5

Materielle anlægsaktiver

tkr.

Tekniske
anlæg

Anlæg under udførelse

I alt

Kostpris 1. januar 2010
Reklassifikation
Tilgang
Afgang

15.772
0
0
0

934.164
937
31.650
0

1.573
-937
613
0

21.530
0
49.995
-41.512

973.039
0
82.258
-41.512

Kostpris 31. december 2010

15.772

966.751

1.249

30.013

1.013.785

Ned- og afskrivninger 1. januar 2010
Reklassifikation
Afskrivninger

-392
0
-403

-580.305
-637
-8.198

-710
637
-195

0
0
0

-581.407
0
-8.796

Ned- og afskrivninger 31. december
2010

-795

-589.140

-268

0

-590.203

14.977

377.611

981

30.013

423.582

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2010

6

Grunde og
bygninger

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

Egenkapital
tkr.

Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

Saldo 1. januar 2010
Overført, jf. resultatdisponering

10.000
0

330.128
11.860

340.128
11.860

Saldo 31. december 2010

10.000

341.988

351.988

Aktiekapitalen er fordelt således:
tkr.
Aktiekapital
10.000 stk. af nom. 1.000 kr.
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
tkr.
7

2010

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag 1. januar
Årets tilgang

9.312
13.468

3.504
5.808

Tilslutningsbidrag 31. december

22.780

9.312

Indtægtsførsel af tilslutningsbidrag 1. januar
Årets indtægtsførsel af tilslutningsbidrag

-64
-161

0
-64

Indtægtsførsel af tilslutningsbidrag 31. december

-225

-64

22.555

9.248

Regnskabsmæssig værdi 31. december

8

Gældsforpligtelser

tkr.

Gæld i alt
31/12
2010

Kommunekredit - variabel rente 1,48 %
Kommunekredit - CHF-lån variabel rente 0,85 %
Kommunekredit - EUR-lån variabel rente 1,21 %

9

2009

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

47.119
10.639
8.713

1.951
453
371

37.362
8.375
6.859

66.471

2.775

52.596

Eventualposter m.v.
Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og
forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.
Selskabet har et udskudt skatteaktiv på netto 140 mio. kr. Skatteaktivet er baseret på en forventning om, at den skattemæssige værdiansættelse, ud fra gældende skattepraksis, kan ske
ved anvendelse af princippet om nedskrevne genanskaffelsespriser. SKAT har imidlertid ikke taget stilling hertil i forbindelse med vandsektorens overgang til skattepligt, hvorfor der
består en generel usikkerhed omkring de skattemæssige indgangsværdier. Aktivet er på foranstående grundlag ført som et eventualaktiv.

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
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ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Årsrapport 2010
CVR-nr. 29818967

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
11

Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af
stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde

12

Usikkerheder
Værdiansættelsen er baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Idet der ikke består et effektivt marked for køb og salg af spildevandsvirksomheder, er værdiansættelsen som udgangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser som udtryk for en estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en nedskrivningstest, hvorved værdiansættelsen af aktiverne revurderes ud fra den samlede værdi af selskabet baseret på dets forventede fremtidige pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som følge heraf forbundet med usikkerhed. Aktiverne blev i 2010 afskrevet over den forventede brugstid.
En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for spildevandsbehandling og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op. En
eventuel over- eller underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital.
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Syddjurs Spildevand A/S
4. kvt. 2010
Realiseret Budget

År til dato
Indeks

Realiseret Budget

Årsbudget
Indeks

Vandafledning
Vejafvanding
Tilslutningsbidrag
Øvrige indtægter
Nettoomsætning i alt

2.226
3.517
71
154
5.968

0
3.351
47
125
3.523

0,00
1,05
1,51
1,23
1,69

55.270
3.517
161
355
59.303

54.200
3.351
135
300
57.986

1,02
1,05
1,19
1,18
1,02

54.200
3.351
135
300
57.986

Behandling spildevand
Transport spildevand

5.090
1.500

4.185
1.905

1,22
0,79

17.406
6.217

16.738
7.617

1,04
0,82

16.738
7.617

-622

-2.567

0,24

35.680

33.631

1,06

33.631

Administrationsomkostninger

2.787

3.023

0,92

8.778

10.047

0,87

10.047

Afskrivninger

2.199

2.000

1,10

8.796

8.000

1,10

8.000

Resultat af primær drift

-5.608

-7.590

0,74

18.106

15.584

1,16

15.584

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

65
897

0
315

0,00
2,85

65
2.356

0
1.255

0,00
1,88

0
1.255

Resultat før skat

-6.440

-7.905

0,81

15.815

14.329

1,10

14.329

Investeringsaktivitet

21.133

Bruttoresultat

49.995

52.585

Syddjurs Spildevand A/S
Pengestrømsopgørelse 2010:
t.kr.
Periodens resultat
Afskrivninger
Forskydning i driftskapital:
Debitorer
Leverandører
Andre tilgode / Anden gæld
Driftens pengestrømme
Køb immat./ materielle anlægsaktiver
Forskydning tilslutningsbidrag
Anlæg under udførelse
Investeringernes pengestrømme
Optagelse langfristet lån
Afdrag/ureal. kurstab på langfristet lån
Finansieringens pengestrømme
Periodens samlede pengestrømme

11.860
8.796
20.656
-5.641
-396
1.811
16.430
-41.512
13.307
-8.483
-36.688
21.000
-111
20.889
631

Likvide beholdninger ved periodens start

13.027

Likvide beholdninger ved periodens slutning
der specificeres således:
Likvide beholdninger
Træk kassekredit

13.658
13.658
0

Investeringer 2010:
Opr. Budget Rev. Budget Rea. 2010

Restbudget

510011 REI Kloak - tilløb Boeslum rens
530003 NYI Kloak - Afsk. Ledning Dagstrup-Mørke
530004 NYI Kloak - Supp. Erstatninger
530038 NYI Kloak - Nordlig afsk. Ledning
Afskærende ledninger i alt

6.500
500
50
13.300
20.350

5.383
0
50
14.108
19.541

4.514
0
10
16.455
20.979

869
0
40
-2.347
-1.438

510001 REI Kloak - Renov. Af kloak Syddjurs
510006 REI Kloak - Separat kloakering Dagstrup
510013 REI Kloak - Lerbakken Følle
510014 REI Kloak - Nimtofte
510015 REI Kloak - Hyben-/Slåenvej Hornslet
510017 REI Kloak - Langkær - Ugelbølle
510018 REI Kloak - Pindstrup
510019 REI Kloak - Brokhøjvej 3, Boeslum
510023 REI Kloak - Møllesvinget Ebeltoft
510024 REI Kloak - Galgebakken Ebeltoft
510025 REI Kloak - Skovsvinget Rodskov
530001 NYI BAS - Aflastningsbassiner Rønde
530045 NYI BAS - RB Industrivej Ryomgård
REI Kloak - screening af uvedkommende vand
REI Kloak - Tåstrup-Feldballe
REI Kloak - Diverse
Kloakrenovering/uvedkom. m.m. i alt

1.600
1.000
0
2.000
0
0
1.000
0
0
0
0
2.500
195
550
1.500
0
10.345

0
0
425
3.000
1.500
125
1.000
305
250
200
0
1.000
0
0
1.500
0
9.305

44
0
233
3.219
130
118
103
294
88
2
90
763
1
0
0
0
5.085

-44
0
192
-219
1.370
7
897
11
162
198
-90
237
-1
0
1.500
0
4.220

500001 REI Rens - Styring Rønde
500002 REI Rens - Afløbsrender Marbæk
500003 REI Rens - Ombygning Marbæk
520005 NYI rens - Slamafvandingsanl. Boeslum Rens
520006 NYI Rens - Fedtafskrabning Rønde
520007 NYI Rens - Styring Thorsager
520008 NYI Rens - Energioptimering
Renseanlæg i alt

0
0
0
1.000
0
0
0
1.000

450
155
300
0
75
0
0
980

392
224
253
4
74
52
2
1.001

58
-69
47
-4
1
-52
-2
-21

510021 REI Pst - Renovering Syddjurs
530048 NYI Pst - Ny hovedpumpestation Ebeltoft
510016 REI Pst - SRO opdatering
NYI Biler - Inv. Ny bil pr. år
Pumpestationer i alt

500
3.800
500
400
5.200

500
1.500
500
400
2.900

319
23
1.000
483
1.825

181
1.477
-500
-83
1.075

530010 NYI Kloak - Parc. Søndermarken/Enggårdsp.
530015 NYI Kloak - Byggemodning Syddjurs
530016 NYI Kloak - Stikledninger Syddjurs
530020 NYI Kloak - 8 pcl. Midtdjurshallen
530023 NYI Kloak - M2 Rodskov
530028 NYI Kloak - Etp 2 LKP 66 Rønde vest
530037 NYI Kloak - Nauhøjvej Rostved
530039 NYI Kloak - Eskerodvej 54-56-58
530040 NYI Loak - Holmagervej et.3 Lkp.14 Hornslet
530043 NYI Kloak - møllestedet Hornslet
530047 NYI Kloak - Norddals-/Sensommervej
530049 NYI Kloak - Privat BM P Vejsgårdsvænget
530050 NYI Kloak - Afsk. Møllev./ Stationsvej, Nimt.
530054 NYI Kloak - Nyhåbsvej Kolind

0
5.000
200
0
600
0
0
0
160
0
0
0
0
0

23
432
400
10
600
0
10
20
160
1.800
0
7
350
200

23
0
534
10
7
4.672
8
14
0
1.211
11
36
41
71

0
432
-134
0
593
-4.672
2
6
160
589
-11
-29
309
129

530056 NYI Kloak - Rønde vest
530058 NYI Kloak - Overløbsregistrering
530059 NYI Kloak - Etablering fælles ledningsdatabase
NYI Kloak - diverse
Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt

0
0
0
0
5.960

673
300
0
124
5.109

673
183
113
10
7.617

0
117
-113
114
-2.508

530055 NYI Kloak - Tøstrup
Kloakering af landsbyer

1.500
1.500

1.500
1.500

1.560
1.560

-60
-60

530002 NYI Kloak - Følle strand
Sommerhusområder i alt

7.500
7.500

9.000
9.000

9.143
9.143

-143
-143

530014 NYI Kloak - Kontrakt medlemssk. Åbne land
Åbne land i alt

300
300

0
0

0
0

0
0

540002 - IT udstyr (hardware)
540010 - Sikring ejendomsret
540009 - IT Nye kontorlokaler
540008 - Inventar nye kontorlokaler
540007 - Datahåndteringssystem
IT mm i alt

300
0
0
0
250
550

300
0
3.200
500
250
4.250

131
336
1.576
659
83
2.785

169
-336
1.624
-159
167
1.465

52.705

52.585

49.995

2.590

8.100

7.500

15.034

-7.534

44.605

45.085

34.961

10.124

Total invest.udgifter
Tilslutningsbidrag
Nettoudgift

Syddjurs Spildevand A/S
t.kr.
31/12 2010

31/12 2009

Aktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Rettigheder
Immaterielle anlægsaktiver i alt

9.249
9.249

0
0

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anlæg under udførelse
Materielle anlægsaktiver i alt

14.977
377.611
981
30.013
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1

Konklusion på revision af årsregnskabet for 2010

1.1

Indledning
Som virksomhedens revisor har vi revideret det af bestyrelsen og direktionen fremlagte
udkast til årsregnskab for Syddjurs Spildevand A/S for 2010, der udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen.
Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

tkr.
Omsætning
Resultat af primær drift
Årets resultat
Aktiver i alt
Egenkapital

2010
59.303
18.106
11.860
466.469
351.988

2009
57.180
17.141
12.441
411.145
340.128

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

1.2

Konklusion på den udførte revision – revisionspåtegning
Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i
revisionsprotokollat af 29. oktober 2010.
Revisionen af årsregnskabet for 2010 er udført i overensstemmelse hermed.
Risikovurdering og revisionsstrategi samt revisionen i årets løb og resultatet heraf er omtalt i
vores revisionsprotokollat af 29. november 2010.
Vedtages årsrapporten for Syddjurs Spildevand A/S i den foreliggende form, og
fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten
væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2010 med en revisionspåtegning
uden forbehold samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger, men med
følgende supplerende oplysning:
"Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til note 12, hvoraf det fremgår, at
selskabets aktiver er værdiansat under hensyntagen til en vurdering af forventede fremtidige
pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som anført i note 12 forbundet med
usikkerhed. Ligeledes henvises til note 12 omkring regnskabets aflæggelse uden hensyntagen
til eventuelle over-/underdækninger omkring aktiviteterne for spildevand. Vi er på det
foreliggende grundlag enige i ledelsens værdiansættelse af aktiver samt den
regnskabsmæssige behandling af over- og underdækning."
Kommentarer til revisionen fremgår af afsnit 2, hvortil vi henviser.
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1.3

Revision af forretningsgange og interne kontroller
Vi har foretaget revision af forretningsgange og interne kontroller i forbindelse med vores
løbende revision i november 2010. Kommentarer til forretningsgange og interne kontroller er
indeholdt i revisionsprotokollat af 29. november 2010.
Vi har modtaget beskrivelser af arbejdsgange i forbindelse med udarbejdelse af
perioderapportering og registrering af anlægsaktiver. Vi skal anbefale, at selskabet fortsætter
arbejdet med at udarbejde beskrivelser af de administrative forretningsgange.
Øvrige kommentarer vedrørende opfølgning på løbende revision er medtaget under afsnit 2.

2

Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet for
2010

2.1

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold
til sidste år, er oplyst i årsregnskabet.

2.2

Den udførte revision
Vi har foretaget en helhedsvurdering af årsregnskabet for Syddjurs Spildevand A/S, herunder
hvorvidt oplysningerne i noter m.v. giver tilstrækkelig supplerende information til, at selskabets økonomiske stilling og udvikling kan bedømmes på grundlag af årsregnskabet.
Revisionen i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen har omfattet:


Gennemgang af dokumentationen for de i årsregnskabet anførte oplysninger og
beløbsangivelser, herunder stikprøvevis kontrol af aktivernes tilhørsforhold, tilstedeværelse og værdiansættelse.



En vurdering af den anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn, herunder den anvendte regnskabspraksis.



Kontrol af, at de gældsposter og øvrige forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet,
er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet, herunder at pantsætninger, garantistillelser
og andre eventualforpligtelser er oplyst.

Vi har kontrolleret, at årsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med lovregler og anvendt
regnskabspraksis.
Resultatet af revisionen udført i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet samt kommentarer til regnskabets væsentlige poster er anført efterfølgende.

2.3

Nettoomsætning
Nettoomsætning indeholder indtægter, som kan henføres til 2010. Syddjurs Spildevand A/S'
kunder har kalenderåret som opkrævningsår. Syddjurs Spildevand A/S' kunder modtager op-
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krævningen vedrørende 2010 primo marts 2011 i forbindelse med første acontoopkrævning
for 2011.
Vi har i forbindelse med revisionen modtaget og gennemgået årsopgørelsen fra FAS over
tilgodehavende spildevandsafgift på 3.842 tkr. vedrørende 2010. Årskørslen er foretaget den
22. februar 2011. Beløbet er indregnet i årsregnskabet under tilgodehavender fra salg. Vi har
endvidere afstemt årskørslen fra FAS til selskabets bogføring.
Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af, at aflæsningsdata fra private vandværker er
korrekt registreret og årsafregnet i FAS.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

2.4

Personaleomkostninger
Det er påset, at gage til direktøren er afregnet i henhold til indgået kontrakt.
Vi påset, at der er foretaget en afstemning mellem bogførte lønninger og kommunens
lønsystem.
Der er afsat skyldige feriepenge og ferietillæg vedrørende optjeningsåret 2010 samt restferie
vedrørende optjeningsåret 2009.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

2.5

Immaterielle anlægsaktiver
Der er i 2010 en tilgang på immaterielle anlægsaktiver på 9.249 tkr. Tilgangen på immaterielle anlægsaktiver omfatter betaling til AquaDjurs for rettigheder til at benytte den nordlige
afskærende ledning i Norddjurs Kommune. Rettighederne afskrives over aftalens løbetid på
15 år.
Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling og revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

2.6

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver indeholder grunde, bygninger, distributionsnet, produktionsanlæg,
driftsmidler og inventar samt igangværende anlægsinvesteringer. Den regnskabsmæssige
værdi af selskabets materielle anlægsaktiver udgør 423.582 tkr. pr. 31. december 2010
(391.632 tkr. pr. 31. december 2009).
Efter årsregnskabslovens regler foretages der en sondring mellem udgifter og investeringer
efter følgende principper:


Udgifter til reparation og vedligeholdelse af et materielt anlægsaktiv udgiftsføres i
resultatopgørelsen.



Afholdte udgifter, der tilfører et materielt anlægsaktiv, nye eller forbedrede egenskaber,
eller på anden måde forøger det pågældende aktivs nytteværdi, aktiveres i balancen
under materielle anlægsaktiver som en forbedring.
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Vi har afstemt anlægsaktiver ifølge anlægskartoteket med anlægsaktiver ifølge
årsregnskabet. Vi har endvidere efterregnet årets afskrivninger på idriftsatte anlæg. Årets
tilgange for 2010 er stikprøvevist kontrolleret til bilag.
Der er ikke foretaget afskrivning på de igangværende investeringer, da afskrivning først påbegyndes, når investeringen er klar til at blive taget i brug.
I forbindelse med stiftelsen udarbejdede spildevandsforsyningen en kapitalværdiberegning,
der sandsynliggør de regnskabsmæssige værdier af anlægsaktiverne. Grundlaget for kapitalværdiberegningen er det af selskabet udarbejdede budget samt spildevandsforsyningens
forventninger til fremtidige investeringer m.v. Værdiansættelsen er baseret på
vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009.
Der har ikke siden stiftelsen været indikationer på behov for revurdering af den foretagne
nedskrivningstest.
Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling og revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

2.7

Tilgodehavender fra salg
Selskabets tilgodehavender fra salg pr. 31. december 2010 kan specificeres således:
tkr.
Tilgodehavende vedrørende årsopgørelse
Tilgodehavende tilslutningsbidrag
Nedskrivning til imødegåelse af tab

31/12
2010

31/12
2009

3.842
8.627
0

1.543
1.728
0

12.469

3.271

Stigningen i selskabets tilgodehavender kan væsentligst henføres til nye tilslutninger i
sommerhusområdet ved Følle Strand.
Det er den daglige ledelses opfattelse, at tilgodehavenderne vil indgå med de regnskabsmæssige værdier.
Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling og revisionen har ikke givet anledning
til bemærkninger.

2.8

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter. Vi har kontrolleret
tilstedeværelsen til engagementsforespørgsler fra pengeinstitutter.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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2.9

Langfristede gældsforpligtelser
Syddjurs Spildevand A/S' langfristede gældsforpligtelser består af variabelt forrentede lån
hos Kommunekredit optaget i DKK, EUR og CHF.
Kommunekreditlånene er optaget til finansiering af investeringer i materielle anlægsaktiver
og er specificeret i noterne til årsregnskabet.
Vi har afstemt de langfristede gældsforpligtelser til engagementsoversigt fra Kommunekredit.
Selskabet har i 2010 realiseret et kurstab på valutalånene på i alt 1.786 tkr., som er indregnet
under finansielle omkostninger.
Vi kan tilslutte os den valgte regnskabsmæssige behandling af langfristede gældsforpligtelser
og finansielle instrumenter og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

2.10

Tilslutningsbidrag
Det er stikprøvevis kontrolleret, at færdigmeldte tilslutninger i 2010 er faktureret. Der er
indregnet 13.468 tkr. som tilgang på passiverede tilslutningsbidrag i 2010 svarende til ca.
500 tilslutninger. Tilslutningsbidrag indtægtsføres over kloakledningernes forventede
brugstid på 100 år.

2.11

Leverandørgæld
Ekstern leverandørgæld er stikprøvevist kontrolleret til modtagne kontoudtog.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

2.12

Mellemregning med Syddjurs Kommune
Vi har afstemt mellemregninger mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S.
Syddjurs Spildevand A/S har i 2010 anvendt Syddjurs Kommune til administrative opgaver i
forbindelse med forbrugsopkrævninger, it og lønadministration. Selskabet administrerer selv
forbrugsopkrævninger og it fra 1. januar 2011.
Vi har fået oplyst, at selskabet forventer at overtage lønadministrationen senest med
udgangen af 2011.
Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

2.13

Nærtstående parter
Vi har som led i revisionen påset, at ledelsen som krævet har implementeret hensigtsmæssige
regnskabsmæssige og interne kontrolsystemer til sikring af, at transaktioner med nærtstående
parter identificeres og præsenteres behørigt i årsregnskabet.
Direktøren har over for os bekræftet, at de i regnskabsåret gennemførte transaktioner med
nærtstående parter er sket på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende basis.
Syddjurs Kommunes revisor har endvidere afgivet en erklæring herom.
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2.14

IT forhold
Som led i revisionen har vi gennem interview indhentet oplysninger om it-anvendelsen, samt
organiseringen heraf.
Selskabet har anskaffet sit eget økonomisystem i form af Brugerdata. Driften af systemerne
og netværket er delvis overgået til selskabet. Driften af serveren, hvorpå Brugerdata afvikles,
bør adskilles fra kommunen.
Vi anbefaler, at selskabet identificerer og vurderer risici i forbindelse med it-anvendelsen,
herunder færdiggørelse af arbejdet med it-sikkerhedspolitik. It sikkerhedspolitikken bør bl.a.
operationaliseres i opsætningen af systemerne og udarbejdelsen af detaljerede procedurer,
hvor vi anbefaler, at det bør vurderes om yderligere data og tabeller skal logges i Brugerdata.
Låsen på døren til serverrummet bør udskiftes så alle medarbejdere ikke har adgang til
serverrummet.
Selskabets ledelse er ansvarlig for dokumentationen af it-anvendelsen, herunder de generelle
it-kontroller hvilket bl.a. omfatter adgangskontroller, fysisk sikkerhed og backup, og
selskabet skal kunne dokumentere de generelle it kontroller, herunder også kontroller som
udføres af FrontSafe.

2.15

Intern overvågning
Vi har i forbindelse med revisionen gennemgået det af bestyrelsen vedtagne program for
intern overvågning. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Ledelsen skal inden 1. maj 2011 udarbejde en årsberetning vedrørende det interne
overvågningsprogram i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010. Vi skal
som selskabets revisor afgive en erklæring om, at selskabet har etableret et program til
overvågning af selskabets aftaler, at beskrivelsen er dækkende, og at der er foretaget den
kontrol, som er foreskrevet i programmet..

2.16

Den kommunale lånebekendtgørelse
Vi har påset, at selskabets træk på kassekreditten fra 1. januar 2010 - 23. februar 2011 ikke
på noget tidspunkt har oversteget det tilladte maksimum på 5.164 tkr. Selskabets
låneoptagelse vil som følge heraf ikke påvirke lånerammen i Syddjurs Kommune.

3

Ledelsesberetningen
I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og:


sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet



sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i
forbindelse med vores revision
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ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om
ledelsesberetningen.
Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

4

Skat
Den foretagne revision af årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser om revision og tager således ikke direkte sigte på opgørelsen af den
skattepligtige indkomst eller på at kontrollere, at alle poster behandles skattemæssigt korrekt.

4.1

Skat af årets skattepligtige indkomst
Vi har assisteret ved den foreløbige opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskabet.
Ved udarbejdelsen har vi anvendt selskabets bogføring og foretaget de reguleringer, som efter vores opfattelse og fortolkning af skattelovene er nødvendige.
Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 samt beregning af udskudt skat
fremgår af en særskilt opgørelse, der vil blive udarbejdet i forlængelse af regnskabsafslutningen og forsynet med vores erklæring.
Den foreløbigt opgjorte skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 udviser en skattepligtig indkomst på 0 kr. Selskabet har foretaget skattemæssige afskrivninger i et sådant omfang,
at den skattepligtige indkomst er reduceret til 0 kr.
De skattemæssige værdier er opgjort med udgangspunkt i nedskrevne genanskaffelsesværdier. Vi gør opmærksom på, at disse værdier er behæftet med usikkerhed på samme måde,
som de regnskabsmæssige værdier, jf. afsnit 1.2.

4.2

Udskudt skat
Vi har gennemgået opgørelsen af selskabets udskudte skat, herunder sammensætningen af
den udskudte skat.
Der er beregnet et udskudt skatteaktiv på 140 mio.kr. før modregning af heraf udskudt
skatteforpligtelse.
Det bemærkes, at skatteaktivet er baseret på en forventning om, at den skattemæssige værdiansættelse, ud fra gældende skattepraksis, kan ske ved anvendelse af princippet om nedskrevne genanskaffelsespriser. SKAT har imidlertid ikke taget stilling hertil i forbindelse
med vandsektorens overgang til skattepligt, hvorfor der består en generel usikkerhed omkring de skattemæssige indgangsværdier. Aktivet er på foranstående grundlag ført som et
eventualaktiv.
Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling.
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5

Øvrige forhold

5.1

Ledelsens regnskabserklæring
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra den
daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser,
transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikkekorrigerede forhold samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.
Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen
omhandler.
Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger.

5.2

Ikke-korrigerede forhold
I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke
er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab, fordi direktionen vurderer dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.
Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig
den af direktionen foretagne vurdering.
Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsregnskab.

5.3

Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser
Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan
bestyrelsen udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og
med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici.
Direktionen har oplyst, at virksomhedens forretningsgange og interne kontroller inden for de
væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til
imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende
funktionsadskillelse.
Direktionen har over for os bekræftet:


sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af regnskabs- og interne
kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og



at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i selskabet.

Som krævet af de danske revisionsstandarder har bestyrelsen på vores forespørgsel
bekræftet, at den ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.
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Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller
vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

5.4

Overholdelse af lovgivningen
Vi har forespurgt direktøren, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af
lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under
revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Direktøren har over for os
bekræftet, at der ham bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet.
Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af
regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig
indvirkning på årsregnskabet.

5.5

Begivenheder indtruffet efter balancedagen
Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i
årsregnskabet, har direktøren gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen.
Direktøren har oplyst, at der efter hans opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter
balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.
Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad
påvirker årsregnskabet pr. 31. december 2010, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt
oplyst i årsregnskabet.

5.6

Forsikringsforhold
Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. Direktøren har på vores forespørgsel
bekræftet, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at selskabets aktiver og hele virksomhed skønnes rimeligt forsikringsdækket i eventuelle skadessituationer.

6

Nye krav i lovgivningen mv.

6.1

Investeringsregnskab
Forsyningssekretariatet har udarbejdet en instruks til de enkelte vandselskaber, der vil blive
præsenteret på kurser hos Danva primo marts 2011.
Vi vil informere selskabet nærmere herom, når de endelige krav kendes.

6.2

Forbrugervalg
I henhold til bekendtgørelse nr. 1194 af 14. oktober 2010 om forbrugerindflydelse i
vandselskaber skal valget være gennemføre senest 30. juni 2011. Valgte
forbrugerrepræsentanter skal senest d. 1. januar 2012 være indtrådt i selskabets bestyrelse.

205837_5.DOCX

62

ABCD
Syddjurs Spildevand A/S
Revisionsprotokollat af 21. marts 2011

6.3

Elektronisk indsendelse af årsrapport
Regeringen har den 9. februar 2011 fremsat lovforslag om ændring af bl.a.
årsregnskabsloven.
Forslaget er et led i udmøntningen af regeringens målsætninger om, at al relevant skriftlig
kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt senest i 2012.
Ifølge det fremsatte lovforslag skal alle klasse B-virksomheder indsende årsrapport
elektronisk fra og med regnskabsår, der slutter 31. januar 2012 eller senere.
Den elektroniske årsrapport vil skulle indsendes i såkaldt XBRL-format. Den elektroniske
indberetning i XBRL-format vil kunne foretages via en indtastningsløsning på Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens hjemmeside. Hvis virksomhedens årsrapport opstilles af KPMG, vil den
elektroniske årsrapport alternativt kunne indsendes som XBRL-fil på grundlag heraf.
Vi anbefaler, at virksomhedens ledelse i god tid tager stilling til, hvordan den fremtidige
indberetning skal foretages, så virksomheden kan overholde den kommende lovgivning på
området.

7

Afsluttende oplysninger m.v.

7.1

Bestyrelsens formelle pligter
Som foreskrevet i lovgivningen har vi påset, at selskabet i henhold til aktieselskabsloven har
oprettet og fører en aktiebog.
Vi har påset, at der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen (senest dateret 14. april
2009), at der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder, og at revisionsprotokollater
underskrives af bestyrelsen.
Vi skal gøre opmærksom på, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bør underskrive bestyrelsesreferaterne som dokumentation for, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

Bestyrelsens forhandlingsprotokol
Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til mødet den 6. december 2010.
Gennemlæsningen har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

7.2

Rådgivning og assistance
Vi har siden vores revisionsprotokollat af 29. november 2011 ud over lovpligtig revision
efter anmodning udført følgende opgaver for selskabet:

Afgivelse af erklæringer med sikkerhed


Afgivelse af erklæring til kommunens revisor i henhold til Stoploven.
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Uafhængighed
Forinden accept af nævnte rådgivnings- og assistanceopgaver har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

8

Lovpligtige oplysninger
I henhold til revisorloven skal vi oplyse,
at

vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og

at

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

Århus, den 21. marts 2011
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Revisionsprotokollat omfattende side 52-65 er fremlagt på mødet den 21. marts 2011
I bestyrelsen:

Erling Post
formand

Morten Bang Sørensen
næstformand

Hans Christian Baltzer

Steen Fris

Jørgen Jakobsen

Lilian Kloster

Karen Østergaard
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1.

Navn

1.1

Selskabets navn er Syddjurs Spildevand A/S.

2.

Hjemsted

2.1

Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

3.

Formål

3.1

Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed i Syddjurs Kommune og dermed beslægtet virksomhed.

3.2

Selskabet skal sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig
kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

4.

Selskabets kapital og kapitalandele

4.1

Selskabskapitalen er kr. 10.000.000,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00 og
multipla heraf.

4.2

Der udstedes ikke ejerbreve, men der foretages notering i selskabets ejerbog.

4.3

Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Kapitalandelene skal være
ikke-omsætningspapirer. Ingen kapitalejer skal være pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

4.4

Enhver overgang af kapitalandele kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.

5.

Udbytte

5.1

Der vil ikke kunne udbetales udbytte i selskabet, bortset fra sædvanlig forrentning af indskudskapitalen, idet selskabets indtægter derudover udelukkende kan
anvendes til selskabets formål.
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6.

Generalforsamling

6.1

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved
brev til kapitalejeren.

6.2

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er
modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6.3

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
98.
109.

Valg af dirigent.
Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
det godkendte regnskab.
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af medarbejderrepræsentant
Valg af revisor.
Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.

6.4

På generalforsamlingen giver hvert kapitalandel på kr. 1.000,00 én stemme.

6.5

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed,
medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

6.6

Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

7.

Bestyrelsen

7.1

Selskabet ledes af en bestyrelse på 79 medlemmer. Generalforsamlingen udpeger
5 medlemmer til bestyrelsen. Medarbejderne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen
i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation. De forbrugere, der er tilknyttet spildevandselskabet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler
i bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, jf. pkt. 8. , hvoraf generalforsamlingen udpeger 5 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer.
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7.2

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for den kommunale
valgperiode, dog således, at et nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af kommunevalg, men inden årets udløb. De siddende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil generalforsamlingen har udpeget nye medlemmer.
De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for den valgperiode, der
fremgår af de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Dog vælges de 2
medarbejdervalgte medlemmer ved valg blandt medarbejderne i henhold til den
til enhver tid gældende selskabslov. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for 4 år, første gang med tiltræden i 2011.

7.27.3 Forbrugerne vælger 2 suppleanter til bestyrelsen, som ikke er personlige suppleanter. Medarbejderne vælger suppleanter til bestyrelsen i overensstemmelse med
de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation.
7.37.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
7.5

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.

Forbrugervalg

8.1

I medfør af pkt. 7.1. kan de tilsluttede forbrugere vælge op til 2 medlemmer af
Selskabets bestyrelse. Det første forbrugervalg gennemføres i maj/juni 2011.

8.2

Som forbruger anses alle fysiske og juridiske personer, som aftager spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra selskabet eller fra andre selskaber med
Syddjurs Kommune som ejer.

8.3

Enhver med forbrugerstatus har valgret til forbrugervalg.

8.4

Valgbar er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i Selskabet.

8.5

Alle forbrugere modtager i videst muligt omfang direkte information fra selskabet
inden, der afholdes et forbrugervalg, herunder modtager forbrugerne oplysning
om valgafholdelsen, eventuelle stemmesedler samt generel information om valgets gennemførelse. Direkte information fremsendes til forbrugerne ved brev, email eller på anden egnet måde.
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8.6

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Første gang, der vælges forbrugerrepræsentanter, indtræder disse i bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde efter valget.

8.7

De forbrugervalgte medlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.8

Bestyrelsen vedtager et valgregulativ, som fastsætter nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside
og udleveres vederlagsfrit på adressen for Selskabets hovedsæde.

7.4

8.9.

Direktør

8.19.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører,
som udgør direktionen.

9.10.

Tegningsret

9.110.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en
registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

10.11. Selskabets regnskab og regnskabsår
10.111.1
Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.
10.211.2

Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.

10.311.3

Første regnskabsår løber 01.01.2009 til 31.12.2009.

10.411.4

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

------Således vedtaget på selskabets generalforsamling den
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Valgregulativ for Syddjurs Spildevand A/S

1.

Formål og baggrund

1.1

Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til
bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S (herefter: Selskabet).

1.2

Ifølge Selskabets vedtægter pkt. 8 skal der vælges 2 forbrugerrepræsentanter. Der
vælges endvidere 2 suppleanter for forbrugerrepræsentanterne.

2.

Selskabets vedtægter samt lovgivningen i øvrigt

2.1

Forbrugervalg afholdes i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og den til
enhver tid gældende lovgivning, som regulerer Selskabet.

2.2

I tilfælde af modstrid mellem Selskabets vedtægter og valgregulativet, har vedtægterne forrang forud for valgregulativet.
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3.

Valgtidspunkt

3.1

Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted hvert fjerde år. Første valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres i maj/juni 2011.

3.2

Valgledelsen fastsætter den endelig periode, hvor valget afholdes, jf. pkt. 7.1.

3.3

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen.

3.4

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i Selskabet på det førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af valget.

4.

Forbrugernes valgret

4.1

Valgret har Selskabets forbrugere, som har forbrugerstatus senest en måned før
Valgperioden begynder, jf. pkt. 6.1.

4.2

Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der modtager forsyningsydelser fra Selskabet, uanset om den pågældende er kunde hos Selskabet. Med kunde
forstås en fysisk eller juridisk person, som afregner forbrug direkte med Selskabet.

5.

Valgledelse og valgudvalg

5.1

Bestyrelsen udpeger en valgleder bestående af direktøren eller et valgudvalg bestående af formanden for bestyrelsen og direktøren, der forestår den overordnede ledelse af forbrugervalget. Valglederen/valgudvalget påser, at forbrugervalget afholdes i
overensstemmelse med lovgivningen, Selskabets vedtægter samt dette valgregulativ.
Valgudvalget afgiver en erklæring om forbrugervalgets lovlighed til referatet, jf. pkt.
5.3.
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5.2

Valglederen/valgudvalget har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og
træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og stemmeret.

5.3

Valglederen/valgudvalget foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle
forhold af betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Referaterne skal opbevares i 5 år og være offentligt tilgængelige for
Selskabets ledelse, Selskabets ejerkreds samt stemmeberettigede forbrugere.

6.

Valgperiode

6.1

Valglederen/valgudvalget fastsætter en periode for forbrugervalgets afholdelse (herefter benævnt ”Valgperioden”) i overensstemmelse med valgregulativet og Selskabets
vedtægter.

7.

Valginformation

7.1

Inden afholdelsen af et forbrugervalg modtager forbrugerne information om valget.
Valginformationen godkendes af valgudvalget. Valginformationen fremsendes til forbrugerne ved brev, e-mail eller tilstiles forbrugerne på anden egnet måde.

7.2

Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger:
•
•
•

7.3

Valgperioden
Valgtypen, herunder at valget er direkte, samt valgmåden, herunder at der afgives
stemme ved fremmøde eller pr. brev.
Opfordring til at bringe kandidater i forslag, samt oplysning om kandidatanmeldelsesskemaer og stillerlister.

I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om valghandlingen, herunder fx oplysning om valgledelse og stemmeoptælling samt oplysninger om
bestyrelseshvervet for de pågældende forbrugerrepræsentanter.
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8.

Opstilling af kandidater

8.1

Valglederen/valgudvalget skal i den i pkt. 7.1 nævnte valginformation opfordre alle
stemmeberettigede forbrugere til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i forslag.

8.2

Forslag til kandidater anmeldes på et kandidatanmeldelsesskema, som kan afhentes
på Selskabets adresse eller downloades fra Selskabets hjemmeside. Kandidatanmeldelsesskemaet skal være valgudvalget i hænde senest 14 dage efter fremsendelse af
valginformation og skal være vedlagt stillerliste.

8.3

En kandidat bringes i forslag af mindst 10 fysiske eller juridiske personer, som er
stemmeberettigede til forbrugervalget, på en stillerliste, som kan afhentes vederlagsfrit på Selskabets adresse eller downloades på Selskabets hjemmeside.

8.4

Kandidater skal på kandidatanmeldelsesskemaerne erklære sig villige til at modtage
valg både som bestyrelsesmedlem og suppleant.

8.5

Valglederen/valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er
valgbare. Valgbar kandidat er alle fysiske personer, som er myndige og opfylder stillerkravet.

8.6

Valglederen/valgudvalget påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på
Selskabets hjemmeside samt i den lokale presse inden Valgperiodens start.

8.7

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater ikke overstiger det antal
bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets bestyrelse, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af selve valghandlingen (fredsvalg).

8.8

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede valgbare kandidater overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der af forbrugerne skal vælges til Selskabets bestyrelse, udfærdiges der stemmesedler med angivelse af kandidaterne i alfabetisk rækkefølge.
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8.9

Kandidater forestår selv valgkampagne.

9.

Valgmateriale

9.1

Valgudvalget påser, at der udfærdiges valgmateriale til forbrugerne senest 7 dage før
Valgperioden begynder.

9.2

Materialet skal indeholde:
•
•
•
•

stemmeseddel med angivelse af samtlige foreslåede kandidater i alfabetisk orden,
en beskrivelse af valgproceduren,
oplysning om fristen for indsendelse af stemmesedlen ved brevafstemning,
en svarkuvert.

10.

Valget

10.1

Valget gennemføres ved fremmødevalg, dog med mulighed for afgivelse af stemme
pr. brev i Valgperioden.

10.2

Forbrugere, som ønsker at afgive stemme, skal senest 7 dage før Valgperiodens afslutning rette henvendelse til Selskabet på adressen Thyrrisvej 14, 8410 Rønde, enten ved fremmøde, brev eller email og anmode om at modtage valgmateriale.

10.3

Forbrugernes anmodning om valgmateriale skal indeholde dokumentation for dennes
forbrugerstatus. Forbrugerstatus kan for eksempel dokumenteres ved følgende:
• Sygesikringsbevis
• Seneste lønseddel
• Seneste forbrugsopkrævning fra Selskaberne.

10.4

Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved en ledelsesrepræsentant.
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10.5

Selskabets forbrugere har én stemme pr. boligenhed eller erhvervsenhed. Den førstafgivne stemme pr. bolig/erhverv er den gyldige.

10.6

Selskabet fører en valgbog over forbrugere, som anmoder om valgmateriale. Der udsendes valgmateriale til alle stemmeberettigede forbrugere, som er registreret i valgbogen.

10.7

Forbrugere har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt.

10.8

Der kan stemmes på én kandidat ved afkrydsning på hver stemmeseddel. Afkrydses
flere kandidater, er stemmesedlen ugyldig.

10.9

Stemmesedlerne tilbagesendes til Selskabet i svarkuverten. Stemmesedlerne skal
være Selskabet i hænde senest kl. 12 dagen efter Valgperiodens udløb.

11.

Optælling

11.1

Umiddelbart efter udløbet af Valgperioden foretages optælling af de modtagne, gyldige stemmer.

11.2

Optællingen foretages af valgudvalget.

11.3

Valgudvalget udarbejder en protokol over valgresultatet.
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12.

Resultat

12.1

De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter
til Selskabets bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed træffer valgudvalget afgørelse ved
lodtrækning.

12.2

Den kandidat, som har opnået tredjeflest stemmer, er valgt som 1. suppleant for forbrugerrepræsentanterne og den efterfølgende om 2. suppleant.

12.3

Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgledelsens godkendelse ved annoncering i den lokale presse og på Selskabets hjemmeside.

13.

Klage over valget

13.1

Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 14 dage efter resultatets
annoncering.

13.2

Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klagen.

14.

Udtræden

14.1

Mister en forbrugerrepræsentant sin valgbarhed, skal vedkommende udtræde af Selskabets bestyrelse og erstattes af vedkommendes suppleant. Valgbar er enhver
stemmeberettiget, fysisk person over 18 år. Hvis en valgbar person mister myndighed,
mister vedkommende tillige sin valgbarhed.

14.2

Findes der ingen suppleant, afholdes suppleringsvalg, således at der vælges en repræsentant for den resterende del af valgperioden. Det samme gør sig gældende i tilfælde af en forbrugerrepræsentants forfald af [MÅNEDERS] varighed.
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14.3

Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette valgregulativ.

Således vedtaget i bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S den dd.mm.åå
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Forslag til procesplan for forbrugervalg
Tidsplan

Procesplan
1. Udpegelse af valgleder/
valgudvalg og
valgsekretariat.

Opgaver
Bestyrelsen afgør, om der skal nedsættes et
valgudvalg eller blot en valgleder, og hvem
dette skal være.
Valglederen/valgudvalget nedsætter et
valgsekretariat.
Fastlæggelse af stemmeberettigede
forbrugere, herunder ved indsamling af
oplysninger hos udlejere, boligforeninger mv.
Sekretariatet påser endvidere, at kommende
valgmateriale bliver let tilgængeligt på
virksomhedens hjemmeside, herunder fx ved
at rubricere forbrugervalg under sit eget
faneblad, link eller lignende.

2. Udarbejdelse af
vedtægtsforslag og forslag til
valgregulativ

Udarbejdes af bestyrelsen – eventuelt med
bistand fra rådgiver. Følgende skal bl.a.
fastlægges:
•
•
•

•
•
•
•
•

Antal repræsentanter
Antal suppleanter
Valgperioder, herunder længde og
forhold til de øvrige medlemmers
valgperiode
Direkte/indirekte valg
En/to valglister
Brevafstemning eller afstemning ved
fysisk fremmøde
Restriktioner i forbindelse med
kandidatur, herunder fx stillerkrav
Restriktioner i relation til afstemning,
herunder fx at stemmeberettigede
skal henvende sig for at få udleveret
stemmesedler

Vedtægter og valgregulativ vedlægges
indkaldelse til generalforsamling.

3. Indkaldelse til ordinær
generalforsamling med
henblik på at tilrette
vedtægter og godkende
valgregulativ

Annoncering af indkaldelse i henhold til
vedtægterne. Forefaldende arbejde i relation
til generalforsamlingens afholdelse.

4. Budget

Valgudvalget fastlægger budget for
omkostningerne i relation til forbrugervalgets
afholdelse

5. Direkte information til
forbrugerne

Valgudvalget/sekretariatet udarbejder og
udsender direkte information til forbrugerne,
som er identificeret af sekretariatet. Tekst og
lay-out kan eventuelt udføres med bistand
fra eksterne rådgivere.
Informationsmaterialet kan foreligges
bestyrelsen til godkendelse.
Annoncering i pressen og på hjemmeside.
Kandidatanmeldelsesskema/stillerlister
udarbejdes.

6. Kandidater melder sig og
godkendes

Kandidater bringes i forslag på en stillerliste,
som kan downloades på hjemmesiden eller
hentes på virksomhedens adresse:
Kandidaterne skal oplyse: navn, adresse og
foto. Kandidaten skal endvidere tilkendegive,
at kandidaten modtager valg som medlem
og eventuelt suppleant.
Stillerlister afleveres fysisk eller digitalt til
virksomheden.

7. Frist for opstilling

I valgmaterialet angives en frist for a bringe
kandidater i forslag.
Når fristen for opstilling af kandidater
udløber, påser valgudvalget de indkomne
forslag, herunder påser om valgbarhedskriterierne og stillerkravene er opfyldte.

8. Offentliggørelse af
kandidatlisten

Valgudvalget offentliggør kandidatlisten på
hjemmesiden og i pressen

9. Stemmesedler udarbejdes

Valgudvalget påser, om kampvalg er
nødvendigt på baggrund af antallet af
valgbare opstillede kandidater.
Kan valget ikke afgøres som fredsvalg,
udarbejder valglederen/sekretariatet
stemmesedler.
Valgudvalget/sekretariatet udarbejder
valgmateriale, som vedlægges
stemmesedlerne, herunder materiale som
beskriver valgproceduren og fristen for at
stemme. Materialet kan udarbejdes med
bistand fra eksterne rådgivere og eventuelt
foreligges bestyrelsen til godkendelse.

10. Valgperioden begynder

I perioden [DATO TIL DATO] kan man
brevstemme.
Forbrugere, som ønsker at stemme skal
rette henvendelse til virksomheden med
henblik på at få fremsendt stemmeseddel.
Valgudvalget/sekretariatet fører valgbog,
hvori forbrugere, som ønsker at stemme
registreres i.
Valgudvalget træffer afgørelse angående
stemmeret. Valglederen/sekretariatet
fremsender valgmateriale/stemmeseddel til
stemmeberettigede forbrugere.

11. Afstemningen / valget slutter

Valgudvalget/sekretariatet ekspederer
modtagne stemmesedler videre til revisor til
optælling, når valget er slut.

12. Stemmeoptælling

Valgudvalget tæller stemmer og udarbejder
en protokol.

13. Annoncering af resultatet.
Alle kandidater og antal
stemmer offentliggøres

Resultatet offentliggøres på hjemmeside og i
pressen.

14. Klagebehandling

Valgudvalget behandler klager over valget –
hvis der indgives nogle inden for fristen på
14 dage.

15. Repræsentanter indtræder i
bestyrelsen

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i
bestyrelsen ved første bestyrelsesmøde
efter valghandlingen.

Valgudvalget kontakter kandidaterne og
meddeler valgresultatet. Der indkaldes til
første bestyrelsesmøde.

Informations og kommunikationspolitik.
Nærværende informations- og kommunikationspolitik, benævnes herefter IKP er udarbejdet jf. bestyrelsen
forretningsorden af 3. juni 2010.

Syddjurs Spildevand A/S er en kommunikerende virksomhed. Syddjurs Spildevand skal være
kendt for åbenhed, gennemsigtighed og synlighed. Bestyrelsens dagsordner og referater er
tilgængelig via hjemmesiden.
Hvem:
IKP forholder sig til ejer, kunder, forbrugere, ansatte, leverandører, myndigheder,
brancheforening og øvrige interessenter.
Hvad:
IKP beskriver minimums information og kommunikation i forhold til ejeren, kunder, ansatte,
forbrugere, leverandører, myndigheder, brancheforening og øvrige interessenter. Udover hvad
der er beskrevet IKP kan der i andre tilfælde være brug for uddybende information og
kommunikation, hvilket vurderes løbende.

Information og kommunikation til:
•

Ejer (Syddjurs kommune ved byrådet)
Informeres på generalforsamlingen via årsrapporten om bl.a. selskabets regnskab.
Referater fra bestyrelsesmøder sendes til ejerkredsen.

•

Kunder og forbrugere
Der anvendes orienteringsbreve, annoncering i dagspresse og på hjemmeside og direkte
kontakt i forbindelse med anlægsarbejder og driftsproblemer. Der er udarbejdet folder om
Syddjurs Spildevand A/S, om kundernes og forbrugernes ret og pligt.

•

Ansatte
Kommunikation er en del af værdierne i Syddjurs Spildevand A/S.
Citat herfra:
”Vores kommunikation skal fremme medbestemmelse ved, at alle bliver hørt gennem en
åben og ærlig dialog”.
Information og kommunikation foregår bl.a. udover dagligdagen gennem MED
organisationen, ved fællesmøder og via Nyhedsbreve 6 gange om året.

Side 1

•

Andre vandselskaber
Vores aktiviteter gøres tilgængelig via hjemmeside. Der holdes jævnligt møder med de
nærmeste vandselskaber. Der etableres erfa-grupper i det omfang det findes nødvendigt.

•

Leverandører
Der sikres klare og tydelige skriftlige aftaler med vores leverandører.

•

Myndigheder
De respektive myndigheder holdes underrettet om vores aktiviteter. Ved forurenings
uheld er der procedure for underretning af myndigheder.

•

Brancheforening
Syddjurs Spildevand A/S deltager aktivt i arbejdet i DANVA.

•

Rådgivere
Der sikres klare og tydelige skriftlige aftaler med vores rådgivere

•

Entreprenører
Klar og tydelig information og kommunikation sikres gennem kontrakter og byggemøder.

•

Øvrige interessenter.
Der udøves altid klar og tydelig information og kommunikation med alle interessenter. I
videst mulig omfang gøres dette skriftligt.

Vedtaget i bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S 21. marts 2011.
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Informationssikkerhedspolitik
1 Målsætning og formål
It-sikkerhedspolitikken skal understøtte Syddjurs Spildevand A/S værdigrundlag og
vision samt de strategiske mål, der er formuleret i virksomhedens IT-strategi og
handlingsplan.
Hensigten med it-sikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive over for alle, som
har en relation til Syddjurs Spildevand A/S, at anvendelse af informationer og
systemer er underkastet et fælles sæt af standarder og retningslinjer.
Syddjurs Spildevand A/S ønsker derfor, med udgangspunkt i en systematisk
afdækning og vurdering af risici, at opretholde og løbende udbygge et itsikkerhedsniveau med reference til de krav, som skitseres i DS484, ”Standard for
informationssikkerhed1” (DS484 basale krav). Kravene anvendes på veldefinerede
områder, hvor der er specielle lovkrav til håndtering af persondata, aftaleretslige
forhold eller evt. særlig risiko (afdækket ved en risikovurdering).
It-systemer betragtes, næst efter medarbejderne, som Syddjurs Spildevand A/S mest
kritiske ressource. Der lægges derfor vægt på driftsikkerhed, kvalitet, overholdelse af
lovgivningskrav og på at systemerne er brugervenlige, dvs. uden unødigt besværlige
sikringsforanstaltninger.
Der skal skabes et effektivt værn mod it-sikkerhedsmæssige trusler, således at
Syddjurs Spildevand A/S image og medarbejdernes tryghed og arbejdsvilkår kan
sikres bedst muligt. Beskyttelsen skal imødegå såvel naturgivne som tekniske og
menneskeskabte trusler. Alle persongrupper vil være omfattet af virksomhedens
It-sikkerhedsbestemmelser.
Målene er derfor, at:
1. opnå høj driftsikkerhed med høje oppetidsprocenter og minimeret risiko for
større nedbrud og datatab – TILGÆNGELIGHED
2. opnå korrekt funktion af systemerne med minimeret risiko for manipulation af
og fejl i såvel data som systemer – INTEGRITET
3. opnå fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data –
FORTROLIGHED
Ovenstående mål vil blive konkretiseret i Service Level Agreements (SLA) og aftaler
overfor virksomhedens samarbejdspartnere i det omfang det er aktuelt.

1

DS484 er en fælles standard for håndtering af informationssikkerhed i den offentlige sektor. Standarden er delt op i
kapitler, som beskriver forskellige områder af informationssikkerheden, og de sikkerhedskrav, som hører til området
(sikringsforanstaltninger). Læs mere om DS484: http://www.itst.dk/sikkerhed/standarder/ds-484-og-iso-27002
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I det omfang det er relevant skal regler og retningslinjer fra informationssikkerhedspolitikken løbende indarbejdes i de gældende regler på personalepolitikkens område.

2 Afgrænsning og omfang
It-sikkerhedskonceptet omfatter følgende:
1. En it-sikkerhedspolitik, der godkendes af bestyrelsen på baggrund af indstilling
fra it-sikkerhedsudvalget.
2. En it-sikkerhedshåndbog, der uddyber informationssikkerhedspolitikken
udarbejdes af it-sikkerhedsudvalget.
3. It-sikkerhedsinstrukser og –procedurer, som formuleres af It-sikkerhedsudvalget ud fra en risikovurdering samt krav og retningslinier i informationssikkerhedshåndbogen.

3 Gyldighedsområde
Politikken er gældende for alle Syddjurs Spildevand A/S informationsrelaterede
aktiviteter, uanset om disse udføres af ansatte i Syddjurs Spildevand A/S eller af
samarbejdspartnere.
It-sikkerhedspolitikken har gyldighed for alle ansatte i Syddjurs Spildevand A/S og al
anvendelse af Syddjurs Spildevand A/S informationsaktiver inkl. papirbaserede (ikke
digitalt lagrede) aktiver.

4 Organisation og ansvar
Det delegerede it-sikkerhedsrelaterede ansvar og den tilhørende kompetence er
beskrevet i bilag 1 til denne politik.

5 Beredskabsplanlægning
Katastrofer søges undgået gennem en veltilrettelagt fysisk sikring og overvågning af
bygninger, tekniske installationer og it-udstyr. Omfanget af disse foranstaltninger
besluttes ud fra en afvejning af risici imod sikringsomkostninger.
Syddjurs Spildevand A/S beredskabsplan godkendes af direktionen og indarbejdes i
den overordnede beredskabsplan. Heri skal Syddjurs Spildevand A/S procedurer for
sikkerhedskopiering og nødplaner også præciseres.
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Beredskabsplanerne bør omfatte:
• Skadebegrænsende tiltag
• Etablering af temporære nødløsninger
• Genetablering af permanent løsning
Beredskabsplanerne skal ajourføres og løbende testes af It-sikkerhedsudvalget mindst
én gang om året.

6 Sanktionering
Medarbejdere, der bryder de gældende it-sikkerhedsbestemmelser i Syddjurs
Spildevand A/S kan sanktioneres. De nærmere regler om dette fastsættes i
overensstemmelse med den gældende personalepolitik.
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Bilag 1: Organisation og ansvar
1 Udvalget for it-sikkerhed
Informationssikkerhedsudvalget sætter mål for sikkerheden og sørger for at
målsætningen realiseres og efterleves i virksomheden.
Udvalget består af:
•
•
•

Direktør, Søren Lynge Petersen, (formand for udvalget)
It-sikkerhedskoordinator, (Jørgen Jakobsen)
It-medarbejder, (Michael Hoffmann Bang)

I det omfang It-udvalget behandler sager med relevans for virksomhedens MEDudvalg er formanden ansvarlig for at sikre den fornødne inddragelse og koordinering.
Udvalget er normgivende og fastsætter på grundlag af den vedtagne itsikkerhedspolitik de principper og retningslinjer, der skal sikre målopfyldelsen.
Udvalget behandler alle it-sikkerhedsspørgsmål af principiel karakter.
Udvalget foretager en årlig vurdering af it-sikkerhedspolitikken og de tilknyttede
retningslinjer – herunder at disse lever op til de eksterne forpligtelser udtrykt i
lovgivning og kontrakter/aftaler. Udvalget vurderer samtidigt, om der er behov for
fornyet risikovurdering/konsekvensanalyse. Anbefalingerne fra It-udvalget bliver
sammenfattet i en årsrapport, som forelægges for bestyrelsen.
It-sikkerhedskoordinatoren er organisationens daglige sikkerhedsleder, der varetager
de tværgående koordineringsopgaver og fungerer som sekretær for virksomhedens
sikkerhedsudvalg.
Udvalget kan ad hoc lade sig supplere med faglig assistance fra eksterne rådgivere.

2 It-sikkerhedsfunktionen
Syddjurs Spildevand A/S varetager selv rollen som intern IT-sikkerhedsfunktion og
opgaven er forankret i virksomhedens udvalg for It-sikkerhed i punkt 1).
Funktionen har ansvar for:
1. at udarbejde og vedligeholde it-sikkerhedshåndbogen indeholdende principper
for informations anvendelsen – evt. med ekstern assistance
2. at udarbejde relevante it-sikkerhedskrav, der operationaliserer itsikkerhedspolitikken – evt. med ekstern assistance
3. at foretage opfølgning og afrapportering af brud på it-sikkerheden til itsikkerhedsudvalget evt. med ekstern assistance
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4. at behandle dispensationsansøgninger for begrundede afvigelser i forhold til
retningslinierne og rapportere disse til it-sikkerhedsudvalget
5. at holde sig ajour med den generelle udvikling på det it-sikkerhedsmæssige
område.
6. at tage hensyn hertil i aftalegrundlag med samarbejdspartnere, f.eks. ved at
pålægge samarbejdspartnere at foretage forskellige former for kontrol og
opfølgning og rapportere herom til it-sikkerhedsudvalget
7. at iværksætte egne revisionsopgaver og/eller undersøgelser i det omfang itsikkerhedsudvalget finder det fornødent.

3 Linieledelsen
Ansvaret for organisationens informationssikkerhed kan ikke uddelegeres. Topledelsen
skal fokusere på informationssikkerhedens betydning for virksomheden.
De enkelte chefer – herunder direktionen - har ansvaret for:
1. at it-sikkerhedspolitikken og de regler, der er relevante for hans/hendes
ansvarsområde, er kendte og efterleves
2. at medarbejderne gennem uddannelse og udvikling har kendskab til de
sikkerhedsmæssige retningslinjer
3. at der, efter behov, udarbejdes den nødvendige dokumentation vedr. itsikkerhed for Syddjurs Spildevand A/S
4. at der ved installation af nye It-systemer gennemføres en forudgående
risikovurdering
5. at koordinere opklaringsarbejdet ved konstateret eller begrundet mistanke om
brud på it-sikkerheden. Resultatet rapporteres til It-sikkerhedsfunktionen
6. at retningslinjerne for informationssikkerhed ved ansættelse, introduktion,
vurdering, funktionsskift og afskedigelse af medarbejdere overholdes.

Arbejder du med fortrolige og følsomme informationer, eksempelvis som HR-ansvarlig
eller personaleleder, eller varetager et andet job, hvor du behandler disse
informationer, skal du være særligt opmærksom.
Så vidt det er muligt, bør der tilstræbes en uafhængighed af enkeltpersoner gennem
etablering af personbackup for de medarbejdere, der er alene om at dække specialer
eller systemer af væsentlig betydning for Syddjurs Spildevand A/S.
Som supplement hertil skal dokumentationen hørende til disse områder også holdes
ajourført og evt. udbygges.
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4 Systemejere
De mest sårbare forretningsområder for organisationens informationssikkerhed skal
identificeres af de personer, der er udpeget som ansvarlige for de enkelte systemer.
Systemejere har ansvar for:
1. at der udarbejdes en kravspecifikation, som tager eksplicit hensyn til itsikkerhedsmæssige forhold
2. at der udarbejdes en samlet risikovurdering i henhold til kravene hertil
3. at der ved idriftsætning af systemet foreligger konkrete regler og procedurer for
regulering og administration af adgangsforholdene
4. at autorisere adgangen til systemet i henhold til de gældende retningslinjer
herfor
5. at foretage en opfølgning og rapportering af brud på it-sikkerheden til itsikkerhedsudvalget
6. I de situationer, hvor der ikke er funktionsadskillelse (autorisation/administration) skal kompenseres med andre sikringsforanstaltninger.

5 Dataejere
De mest sårbare forretningsområder for organisationens informationssikkerhed skal
identificeres af de personer, der er udpeget som ansvarlige for organisationens data.
Dataejeren har ansvar for:
1. at der udarbejdes en risikovurdering i henhold til kravene hertil – for
systemtilknyttede data i samarbejde med systemejeren
2. at der inden indrapportering af data i systemer foreligger konkrete regler og
procedurer for regulering og administration af adgangsforholdene
3. at autorisere adgangen til data i henhold til de gældende retningslinjer herfor
4. at foretage en løbende opfølgning og rapportering af eventuelle sikkerhedsbrud
til It-sikkerhedsudvalget.
I de situationer, hvor der ikke er funktionsadskillelse (via autorisation/administration)
kompenseres med andre sikringsforanstaltninger, som udmøntes i henhold til de
gældende retningslinjer og konkrete regler og procedurer for dataadministration.
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6 Ejere af fysiske aktiver
Alle fysiske aktiver i virksomheden får tildelt en ejer, som er ansvarlig for at udføre
den nødvendige kontrol, opfølgning og rapportering omkring aktivets sikkerhed.
Hvis aktivet er omfattet af en ekstern leverandøraftale skal vilkårene for at håndtere
sikkerheden og udføre kontrol, opfølgning og afrapportering beskrives, som en del af
leverancen i aftalegrundlaget med leverandøren.
Ejeren af det fysiske aktiv har ansvar for:
1. at der udarbejdes en kravspecifikation ved placering, indretning, forandring
m.v. som tager eksplicit hensyn til it-sikkerhedsmæssige forhold – evt. med
ekstern assistance.
2. at der skal udarbejdes en særskilt risikovurdering i henhold til kravene hertil
3. at der ved ibrugtagning af lokaler/udstyr foreligger konkrete regler og
procedurer for regulering og administration af adgangsforholdene
4. at reglerne for autoriseret adgangen til lokalerne/udstyret håndhæves i henhold
til de vedtagne retningslinjer herfor.
5. at foretage en løbende opfølgning og rapportering af alvorlige sikkerhedsbrud til
it-sikkerhedsudvalget.
6. I de situationer, hvor der ikke foretages en funktionsadskillelse (autorisation/
administration) bør der kompenseres med andre sikringsforanstaltninger i form
af konkret i regler og procedurer for fysisk sikkerhed og adgangsadministration.

7 Medarbejdere
Som medarbejder er man ansvarlig for at sætte sig ind i og overholde reglerne for
informationssikkerhed. Medarbejdernes betydning for sikkerheden er afgørende.
Funktionsadskillelse er det bærende kontrolprincip såvel på person- som på
organisationsniveau. Hvor funktionsadskillelse ikke er praktisk eller økonomisk
hensigtsmæssigt, skal der indføres alternative, kompenserende kontroller
Den enkelte medarbejder har ansvaret for:
1. at overholde it-sikkerhedspolitikken og de regler, der er relevante for den
enkeltes arbejdsopgaver
2. at rapportere om eventuelle brud på it-sikkerheden eller begrundet mistanke
herom til nærmeste chef og til it-sikkerhedsfunktionen
3. at medarbejderen gennem uddannelse og udvikling opnår bevidsthed om
nødvendigheden af at overholde de it-sikkerhedsmæssige retningslinjer som er
beskrevet i tiltrædelseserklæringen
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8 Samarbejdspartnere
Virksomhedens samarbejdspartnere bærer en væsentlig del af ansvaret for at det
valgte sikkerhedsniveau kan etableres og opretholdes. Krav til informationssikkerhed
bør indgå som en naturlig del af leverancen og aftalegrundlaget med leverandøren.
Samarbejdspartnerne har ansvaret for:
1. at it-sikkerhedspolitikken for Syddjurs Spildevand A/S og de regler, der er
relevante for deres specifikke ansvarsområde, er kendte og efterleves
2. at der udarbejdes den nødvendige dokumentation vedr. it-sikkerhed for
samarbejdspartnerens område
3. at der ved installation af nye og modifikation af eksisterende interne systemer
og komponenter med påvirkningsmulighed til Syddjurs Spildevand A/S
informationsaktiver gennemføres en forudgående risikovurdering.
4. at koordinere opklaringsarbejdet ved konstateret eller begrundet mistanke om
brud på it-sikkerheden. Hændelsen og resultatet rapporteres via
samarbejdspartneren egen It-sikkerhedsorganisation til Syddjurs Spildevand
A/S it-sikkerhedsfunktion.
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Bilagsfortegnelse:
It-sikkerhedsudvalget for Syddjurs Spildevand A/S har ansvaret for at udarbejde og vedligeholde bilagene
på baggrund af den vedtagne politik for informationssikkerhed, der er godkendt af bestyrelsen.

Bilag 2 – Tiltrædelseserklæring
Tiltrædelseserklæringen vil indeholde en beskrivelse af de vilkår og krav som Syddjurs Spildevand A/S stiller
til medarbejderne for at opfylde målsætningen i virksomhedens politik for Informationssikkerhed.

Bilag 3 – Systemoversigt
Systemoversigten vil indeholde en komplet fortegnelse over alle de forretningskritiske applikationer, der
anvendes som et led i virksomhedens drift med en kort beskrivelse af It-systemernes formål og anvendelse.
Systemejeren er den person i virksomheden, der har det faglige og ledelsesmæssige ansvar for anvendelsen
af det pågældende It-system.

Bilag 4 – Fysiske aktiver
De fysiske aktiver vil omfatte en fortegnelse over de forskellige typer af teknisk udstyr Syddjurs Spildevand
A/S anvender som et led i virksomhedens drift, med en kort beskrivelse af aktivernes formål og anvendelse.
Der udpeges en person i virksomheden, der har det faglige og ledelsesmæssige ansvar for anvendelsen af
det pågældende fysiske aktiv.

Bilag 5 – Risiko vurdering
Risikovurderingen vil blive foretage med udgangspunkt i den vejledning og det skema, som er udarbejdet af
IT & Telestyrelsen. Syddjurs Spildevand A/S vil foretage en vurdering af de mulige hændelser i form af
indbrud, brand, misbrug af autorisationer og adgangskoder, tyveri af udstyr etc. På baggrund af en
vurdering af de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af de enkelte hændelser, vil
sikkerhedsudvalget foretage en vurdering af behovet for nye præventive sikkerhedsforanstaltninger m.v.

Således vedtaget af Syddjurs Spildevands bestyrelse den 21/3 2011
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Samlet output fra brainstorm-møder den 8., 9. og 10. feb. 2011 på Mørke R/A, Boeslum R/A og adm. Tyrrisvej
Døftet og kategoriseret på møde 28. feb. 2011

FORMÅL:
Kan vi gøre tingene anderledes?
- Hvilke områder?
- Hvordan?
↓
Idékatalog

RAMMER:
Vandsektorloven
Arbejdsmiljøloven
Miljøbeskyttelsesloven
Lokal politik

HVILKE OMRÅDER:

KATEGORI: HVORDAN:

Kategori B

Kategorier:
A: De "lavthængende frugter" (kan umiddelbart realiseres eller er påbegyndt)
B: Dilemmaer og dele af overordnet politik/strategi
C: Andet

KONSEKVENS:

B

Kende ambitionsniveau og fastsætte servicemål

Der laves ikke unødigt arbejde

B

Afklaring af ejerstrategi - hvordan skal vi drive forretning? (hvordan prioriteres
interesser/hensyn - økonomi, teknik og miljøhensyn?)

Virksomheden får en klar retning af køre efter samt overblik over økonomien forbundet hermed
(hvad gør vi så ikke?)

B

Øget samarbejde med andre forsyninger omkring f.eks: Fælles indkøb, modtage
Billigere indkøb, mere hensigtsmæssige løsninger
spv. - åben land, IT osv.

B

Fastlægge praksis/politik omkring kommunikation: (en generel
kommunikationsstrategi - både internt og eksternt)

Tryghed hos medarbejderne

B

Ekstern kommunikation - profilering i lokalaviser f.eks. nytårslæserbrev og
hjemmeside (oplysninger til borgerne om det kommende års planer, f.eks.
kloakering)

Synlighed i lokalsamfundet (borgerne spørger - hvad må vi svare?)

EDB/IT/SRO

B

På længere sigt etablere fælles IT-drifts selskab med andre
spildevandsselskaber

Dataregistrering / -styring

B

Samarbejde med andre omkring aftaler (billigere pris)

Renseprocesser

B

Fastlægge ambitionsniveau - skal vi rense bedst muligt eller til krav? (hvad kan
betale sig ift. økonomi, miljø, turistinteresser osv.)

Samarbejde med kommunen /
myndighed

B

Forbedre samarbejdet med Natur og Miljø afd.:

B

- Nødvendigt at ledelsen (SDS og Natur&Miljø) fastsætter rammer for
samarbejdet

Øget dialog og forståelse

B

- Udarbejde klare procedurer for samarbejdet (de gode intentioner er ikke nok)

Evt. deling af udgifter til proaktive tiltag?

B

Forretningsudvidelse (afklaring af hvad loven siger vi må)

Muligt at tjene penge herpå?

B

Danne selskab i selskabet

Generelt

Organisation

Forretningsområder (sideordnet
virksomhed)

Kategori B

Afvejning af interesser (politik)

1

HVILKE OMRÅDER:

Kategori B

KATEGORI: HVORDAN:

KONSEKVENS:

2

