
Den uafhængige revisors erklæring
VandCenter Syd Holding as’ 
interessenter
Vi har af VandCenter Syd Holding as fået 
til opgave at afgive en erklæring med 
begrænset sikkerhed om troværdighe-
den af data og informationer, der indgår 
i virksomhedens Ansvarlighedsrapport 
2018, som dækker regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2018.

Vores konklusion
På grundlag af de af os udførte hand-
linger, og det derved opnåede bevis, er 
vi ikke blevet bekendt med forhold, der 
giver os anledning til ikke at konkludere, 
at:
• de ikke-finansielle data, der indgår i 

Ansvarlighedsrapporten 2018 er op-
gjort i henhold til dataopgørelsesme-
tode, bilag 4,

• VandCenter Syd Holding as’ Ansvar-
lighedsrapport 2018 understøtter 
FN’s Global Compact med de data og 
informationer, der fremgår af rappor-
ten, og

• der er sammenhæng mellem den of-
fentliggjorte virksomhedsstrategi for 
2015-19, den offentliggjorte virksom-
hedsplan for 2018 og CSR strategien, 
som den er præsenteret i Ansvarlig-
hedsrapporten for 2018 i forhold til 
væsentlighed, relevans og balance 
mellem de indikatorer, der indgår i 
rapporten.

Denne konklusion skal læses i sammen-
hæng med vores øvrige kommentarer i 
denne erklæring.

Hvad vi erklærer os om
Omfanget af vores arbejde har været af-
grænset til med begrænset sikkerhed at 
erklære os om:
• data og informationer, der indgår i 

VandCenter Syd Holding as’ Ansvar-
lighedsrapport 2018,

• hvorvidt Ansvarlighedsrapporten 
2018 er udarbejdet i overensstem-
melse med principperne i FN’s Global 
Compact; og

• om der er sammenhæng mellem 

den offentliggjorte virksomhedsstra-
tegi for 2015-19, den offentliggjorte 
virksomhedsplan for 2018 og CSR 
strategien, som den er præsenteret i 
Ansvarlighedsrapport 2018 i forhold 
til væsentlighed, relevans og balance 
mellem de indikatorer, der indgår i 
rapporten.

Anvendte faglige standarder og 
grad af sikkerhed
Vi har udført erklæringsopgaven med 
begrænset sikkerhed i overensstem-
melse med ISAE 3000 (ajourført), ”Andre 
erklæringer med sikkerhed end revision 
eller review af historiske finansielle op-
lysninger”. Omfanget af en erklærings-
opgave med begrænset sikkerhed er 
betydeligt mindre end en erklærings-
opgave med høj sikkerhed hvad angår 
både risikovurderingsprocedurer, her-
under forståelse af de interne kontroller, 
og de udførte procedurer til håndtering 
af de vurderede risici. Den opnåede sik-
kerhed, der opnås ved en erklærings-
opgave med begrænset sikkerhed, er 
således betydeligt mindre end den 
sikkerhed, der ville være opnået, hvis vi 
havde udført en erklæringsopgave med 
høj sikkerhed.

Vores uafhængighed og 
kvalitetsstyring
Vi har overholdt kravene til uafhæn-
gighed og andre etiske krav i de etiske 
regler for revisorer, Code of Ethics for 
Professional Accountants, udstedt af 
International Ethics Standards Board for 
Accountants, der bygger på de grund-
læggende principper om integritet, ob-
jektivitet, faglig kompetence og fornø-
den omhu, fortrolighed og professionel 
adfærd. PwC er underlagt international 
standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, 
og anvender således et omfattende 
kvalitetsstyringssystem, herunder do-
kumenterede politikker og procedurer 
vedrørende overholdelse af etiske krav, 
faglige standarder og gældende krav i 
lov og øvrig regulering. Vores arbejde 
er udført af et uafhængigt tværfagligt 

team med erfaring inden for bæredyg-
tighedsrapportering.

Forståelse af metoder for 
rapportering og måling
De pågældende data skal læses og for-
stås i sammenhæng med dataopgørel-
sesmetode, bilag 4, som ledelsen har 
eneansvar for at udarbejde og anven-
de. Fraværet af en generelt gældende 
praksis for opgørelse af ikke-finansiel-
le data, som man kan henholde sig til 
hvad angår vurdering og opgørelse af 
ikke-finansielle data, gør det muligt at 
anvende forskellige, men acceptable, 
måleteknikker, hvilket kan påvirke sam-
menligneligheden mellem forskellige 
virksomheder og mellem forskellige 
perioder.

Det udførte arbejde
Vi forventes at planlægge og udføre 
vores arbejde med henblik på at kun-
ne overveje risikoen for væsentlig fej-
linformation i de pågældende data og 
informationer. I denne forbindelse, og 
på grundlag af vores faglige vurdering, 
har vi:
• gennemført forespørgsler vedrøren-

de metoder, procedurer og intern 
kontrol samt foretaget udvalgte inter-
views med de ansvarlige for data og 
rapportering, herunder stikprøvevis 
kontrol af den underliggende doku-
mentation,

• foretaget en vurdering af, hvordan 
VandCenter Syd Holding as har rap-
porteret i forhold til de ti principper, 
der er omfattet af FN’s Global Com-
pact; og

• foretaget sammenholdelse af Vand-
Center Syd Holding as’ offentliggjorte 
virksomhedsstrategi for 2015-19 med 
offentliggjort virksomhedsplan for 
2018 og CSR strategien som den er 
præsenteret i Ansvarlighedsrappor-
ten 2018.
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Ledelsens ansvar
Ledelsen i VandCenter Syd Holding as er 
ansvarlig for:
• udformning, implementering og op-

retholdelse af intern kontrol for data 
og informationer, der er relevante 
for udarbejdelsen af virksomhedens 
Ansvarlighedsrapport 2018, og for 
at sikre, at information heri er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl,

• etablering af objektive regnskabs-
principper for udarbejdelsen af data,

• måling og rapportering af data i An-
svarlighedsrapport 2018 på grundlag 
af de anvendte regnskabsprincipper,

• at sikre at Ansvarlighedsrapport 2018 
understøtter FN’s Global Compact 
med de data og informationer, der 
fremgår af rapporten; og

• at sikre sammenhæng mellem den 
offentliggjorte virksomhedsstrategi 
for 2015-19, den offentliggjorte virk-
somhedsplan for 2018 og CSR stra-
tegien, som den er præsenteret i An-
svarlighedsrapporten 2018 i forhold 
til væsentlighed, relevans og balance 
mellem de indikatorer, der indgår i 
rapporten.

Vores ansvar
Vi er ansvarlige for at:
• planlægge og udføre opgaven med 

henblik på at opnå begrænset sik-
kerhed om, hvorvidt ikke-finansielle 
data, der indgår i Ansvarlighedsrap-
porten 2018, er opgjort i henhold til 
dataopgørelsesmetode, bilag 4,

• vurdere hvorvidt VandCenter Syd Hol-
ding as’ Ansvarlighedsrapport 2018 
understøtter FN’s Global Compact 
med de data og informationer, der 
fremgår af rapporten,

• vurdere hvorvidt der er sammen-
hæng mellem den offentliggjorte 
virksomhedsstrategi for 2015-19, den 
offentliggjorte virksomhedsplan for 
2018 og CSR strategien, som den er 
præsenteret i Ansvarlighedsrappor-
ten 2018 i forhold til væsentlighed, 
relevans og balancen mellem de indi-
katorer, der indgår i rapporten,

• udtrykke en uafhængig konklusion 

på grundlag af de udførte procedurer 
og det opnåede bevis, og

• rapportere vores konklusion til Vand-
Center Syd Holding as’ interessenter.
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