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I. Del: Om DPA-System 
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 Organisation 2.
DPA-Systems øverste ledelse består af en bestyrelse med 7 medlemmer. Miljøministeren har 
udpeget nedennævnte 6 brancheorganisationer, som hver indstiller et medlem til bestyrelsen. 
Miljøministeren godkender de 6 indstillede medlemmer og udpeger tillige formanden for be-
styrelsen.  

 
Miljøministeren har udformet et kommissorium for bestyrelsesmedlemmernes virke i DPA-System. Kom-
missoriet er optaget i vedtægterne som bilag. Vedtægterne for organisationens drift er godkendt af Miljø-
ministeriet, senest ved ændringer af 26. november 2010. Vedtægterne er offentliggjort på DPA-Systems 
hjemmeside. 
 
 
Følgende (grupper) af organisationer er udpeget af Miljøministeren til hver at indstille et medlem til be-
styrelsen: 
 
 DI 
 Dansk Erhverv 
 Batteriforeningen 
 De danske bilimportører 
 FEHA (Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater)  
 VELTEK (VVS og el-tekniske leverandørers brancheforening) og FABA (Foreningen af fabrikanter og 

importører af elektriske belysningsarmaturer) 
 
 
DPA-Systems bestyrelse bestod i 2013 af følgende medlemmer: 
 
Flemming Lindeløv, formand 
Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI, næstformand 
 
Bent Mikkelsen, Direktør, De Danske Bilimportører. 
Henrik Egede, Direktør, FEHA. 
Frederik Madsen, Direktør, Batteriforeningen. 
Steen Rytlig, Branchedirektør, Dansk Erhverv. 
Willy Goldby, Direktør, Veltek/FABA. 
 
Bestyrelsen for DPA-System har i 2013 afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf et af møderne var udvidet til et 
heldags strategimøde.  
 
 
DPA-Systems sekretariat består af følgende medarbejdere: 
 
Direktør Johnny Bøwig, ansat af bestyrelsen i 2005. 
Sekretariatsleder Ulf Gilberg, ansat 2006 
Informationskoordinator Susan Christensen, ansat 2008 
Datakoordinator, Pernille Brandt, ansat 2012 
Juridisk konsulent Henrik Bomholt Knudsen, ansat 2013. 
Controller og økonomikoordinator, Nicolai Hansen, ansat 1. januar 2014 
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 DPA-Systems baggrund og formål 3.
Dansk Producentansvars System er en privat og selvejende institution, som er oprettet i 2007 i 
medfør af Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), med det formål 
at udvikle, oprette og drive et producentansvarsregister for producenter og importører af elek-
trisk og elektronisk udstyr, batterier og biler. 

  
Organisationen var tidligere benævnt WEEE-System, men ændrede 1. januar 2009 navn til Dansk Produ-
centansvars System (DPA-System), da organisationen også fik ansvaret for at etablere og drive producent-
ansvarsregistret og de administrative systemer vedrørende udtjente batterier og akkumulatorer. Fra års-
skiftet 2012/2013 varetager DPA-System også opgaver indenfor producentansvarsområdet for biler.  

PRODUKTOMRÅDERNE – I KORT FORM 
WEEE er en forkortelse for ”Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en 
fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot). Dette producentansvars-
område er reguleret ved (seneste ændring) Bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 om at bringe elektrisk 
og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaf-
faldsbekendtgørelsen). BAT er den forkortelse, der anvendes som en fælles betegnelse for batterier og 
akkumulatorer og affald herfra. Dette producentansvarsområde er reguleret ved Bekendtgørelse om batte-
rier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer nr. 1186 af 7. december 2009 (Batteribe-
kendtgørelsen). ELV er en forkortelse af End-of- Life Vehicles og anvendes om udtjente biler og affald her-
fra. Dette producentansvarsområde er reguleret ved Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af mo-
tordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra nr. 1312 af 19. december 2012 (Bilbekendtgørelsen). 

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR DPA-SYSTEMS VIRKE 
DPA-Systems formål er, på uafhængigt og konkurrenceneutralt grundlag, at etablere, gennemføre og udvik-
le et effektivt system til håndtering af producentansvaret. Denne opgave gennemføres i tæt samspil med 
erhvervsorganisationer, Miljøministeriet, individuelle producenter og importører, kollektive ordninger, 
kommuner, genvindingsvirksomheder m.fl. 
 
Miljøministeriet har delegeret en række opgaver til DPA-System i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Som 
følge af, at DPA-System udfører offentligretlige opgaver er sekretariatet underlagt bestemmelserne i lovbe-
kendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (Forvaltningsloven) med senere ændringer, samt lov nr. 606 af 
12. juni 2013 (Offentlighedsloven) med senere ændringer.  
 
Producentregistret og registrene for kommunale indsamlingssteder indeholder personoplysninger. Som 
følge heraf er DPA-System underlagt lov nr. 429, Lov om behandling af personoplysninger af 1. juli 2000 
(Persondataloven)med senere ændringer. 
 
DPA-System skal løse de delegerede og lovfastsatte opgaver for Miljøministeriet i overensstemmelse med 
lovgivningen, og på en måde som er enkel, ikke bureaukratisk og med færrest mulige omkostninger for 
producenterne. Tillige skal DPA-System sikre, at producentansvaret i praksis udmøntes både retfærdigt og 
konkurrenceneutralt for alle typer af producenter i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om ligebe-
handling og oplysningspligt overfor virksomhederne. 
 
DPA-System har sammen med producenter, kollektive ordninger og Miljøstyrelsen udarbejdet en fælles 
beskrivelse af, hvorledes ansvaret for opgaverne i forbindelse med producentansvaret er fordelt, og hvor-
dan samarbejdet forløber. Alle administrative procedurer offentliggøres på DPA-Systems hjemmeside for at 
skabe maksimal gennemsigtighed i administrationen af producentansvaret. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR 
Optimal udnyttelse af ressourcerne i udtjent elektronik, batterier og automobiler har været et højt priorite-
ret anliggende for både Danmark som nationalstat og for det europæiske fællesskab. Opgaverne med at 
sikre en hensigtsmæssig indsamling og genanvendelse af ressourcerne i udtjente produkter består på den 
ene side i en miljømæssig indsats med det formål at beskytte miljøet mod miljøbelastningen fra de udtjente 
produkter. På den anden side ønskes at fremme aktiviteter, der skal optimere og udvikle indsamling og 
miljøbehandling til en effektiv og bæredygtig ressourceindustri, hvor de udtjente produkter tjener som 
sekundære råstoffer for derved at modvirke et overdrevent forbrug af såkaldte virgine ressourcer. De for-
retningsmæssige aktiviteter, der retter sig mod at udvinde de sekundære råstoffer, har i de senere år fået 
betegnelsen ”Urban Mining”.  

PRIORITEREDE RESSOURCESTRØMME 
EU Kommissionen har udnævnt en række flows af affald, som værende særligt prioriterede ressource-
strømme. Udtjent elektronik, batterier og biler er sådanne prioriterede strømme. Der er udformet tre EU 
direktiver, der skal regulere og optimere disse prioriterede materialestrømme.  
 
Målsætningen i direktiverne er, udover ressourceoptimering, tillige at opmuntre producenterne til en pro-
duktudvikling, som understøtter en effektiv udvinding af ressourcerne. Endvidere, at miljøbehandlingen af 
de udtjente produkter skal ske under kontrollerede forhold, ligesom ulovlig eksport af de udtjente produk-
ter skal forhindres. 

Direktiverne er bygget op omkring producentansvarsmodellen, hvor producenterne har ansvaret for såvel 
design, produktion, markedsføring, indsamling og miljøbehandling. Lovgivning, procedurer og processer 
skal derfor tilgodese formålene i direktiverne. Det er DPA-Systems opgave at etablere systemer, der under-
støtter de formål, som fremgår af direktiverne, og samtidig giver producenterne de bedste muligheder for 
at medvirke aktivt til realisering af målsætningerne.  
 
For at vurdere hvorvidt og i hvilket omfang målsætningerne nås, skal DPA-System tilvejebringe systemer til 
monitorering af de løbende resultater af indsamling, miljøbehandling og genanvendelse samt at stille in-
formationerne til rådighed for myndigheder og de aktive aktører. DPA-System varetager generelt rollen 
som den centrale videnformidler, når producenter og andre aktører har behov for informationer med hen-
blik på at optimere den praktiske udmøntning af producentansvaret. 
 
På denne måde medvirker DPA-System til at løfte den dobbelte målsætning om at opnå en optimal perfor-
mance på det miljømæssige område, herunder at beskytte miljøet, kombineret med at understøtte de for-
retningsmæssige aspekter, der gør det muligt at opbygge den førnævnte ressourceindustri. 
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 Formandens forord 4.

BESTYRELSEN HAR AFHOLDT FEM BESTYRELSESMØDER OG ET STRATEGISEMINAR I 2013 
Bestyrelsens arbejde i DPA-System tager udgangspunkt i kommissorium og vedtægter udarbejdet i fælles-
skab med Miljøministeriet. Bestyrelsen har endvidere formuleret en forretningsorden, som udstikker ret-
ningslinjerne for det praktiske arbejde i bestyrelsen og for samarbejdet med direktionen. Bestyrelsen til-
stræber, at arbejdet i DPA-System følger hovedlinjerne fra ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er 
udformet af Komitéen for god Selskabsledelse1. Som anbefalet gennemfører DPA-Systems bestyrelsesfor-
mand således en årlig evaluering af både bestyrelsens og direktionens arbejde.  
 
Efter gennemgang af evalueringen i plenum udvikler bestyrelsen i fællesskab forslag til, hvorledes arbejdet i 
bestyrelsen og bestyrelsens samarbejde med ledelsen løbende kan forbedres. Bestyrelsen foretager desu-
den løbende en evaluering af, hvorvidt de rette kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen. 
 
Da DPA-System ikke direkte har en ejerkreds, afholdes der ikke en årlig generalforsamling. I stedet mødes 
bestyrelsesformand og direktion minimum én gang årligt med Miljøministeren for at drøfte aktiviteterne på 
producentansvarsområdet. Den samlede bestyrelse mødes tillige årligt med ledelsen i Miljøstyrelsen med 
henblik på at koordinere aktiviteterne mellem Miljøministeriet og DPA-System. Repræsentanter for besty-
relsen deltager desuden i relevante faglige seminarer og temamøder for på denne måde at holde sig orien-
teret om producentansvarsområdet. 

FOKUS PÅ ØGET KOMMUNIKATION MED SAMARBEJDSPARTNERE 
Bestyrelsen har i 2013 afholdt 5 møder heraf et heldagsstrategiseminar. Sidstnævnte afholdes hvert andet 
år, hvorfor næste strategiseminar afholdes i 2015. Formålet med strategiseminarerne er at evaluere arbej-
det i DPA-System samt at fastlægge væsentlige fremtidige aktiviteter. I løbet af 2012-2013 har DPA-System 
således gennemført de aktiviteter, som var et resultat af beslutningerne på strategiseminaret i 2011.  
 
Hovedemnerne på strategimødet i 2013 var: 
 
 Etablering af et fast årligt møde med hovedinteressenter (stakeholders), hvor væsentlige problem-

stillinger indenfor producentansvarsområderne WEEE, BAT og ELV drøftes. 
 Undersøge internet- og distancesalgsvirksomheders deltagelse i producentansvaret. 
 DPA-Systems formelt centrale placering, hvad angår de fremadrettede undersøgelser af alternative 

flows for WEEE og batterier. Formålet er at etablere en effektiv monitoreringsmetode og dermed 
en retvisende statistik for producentansvaret. 

 Afholdelse af målrettede free-rider kampagner på brancheniveau, som sikrer en større tilslutning til 
producentansvaret - gerne i samarbejde med de relevante brancheorganisationer og med Miljøsty-
relsen, som er tilsynsmyndighed. 

 Videreudvikling af DPA-System som værende den centrale vidensorganisation for alle aktører på 
producentansvarsområdet. 

 Bestyrelsens fortsatte bevågenhed med projekter indenfor området ”tøj og tekstiler”, hvor der ar-
bejdes med mulig etablering af producentansvar. 

 
Bestyrelsen har planlagt 5 bestyrelsesmøder i 2014 samt et møde for hovedinteressenter (stakeholders). 
 
P.b.v. 
Flemming Lindeløv 
Bestyrelsesformand 

                                                           
1 Seneste udgave af anbefalingerne fremgår af ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, 6. maj 2013, og kan findes på 
www.corporategovernance.dk. 
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 Preface by the Chairman  5.

IN 2013 THE BOARD HELD FIVE BOARD MEETINGS AND A STRATEGY SEMINAR 
The work of the Board of Directors in DPA-System takes offset in a mandate and statutes prepared jointly 
with the Ministry of the Environment. The Board has also prepared rules of procedure setting up directions 
for the practical work in the Board and for cooperation with the management. The Board aims at having 
the work in DPA-System follow the main ideas in “Recommendations for corporate governance” which 
have been established by the Committee on corporate governance.2  Thus as stipulated in the recommen-
dations, DPA-System’s Chairman of the Board conducts an annual evaluation of the work of the Board and 
the management.  
 
After a review of the evaluation in a plenary session, the Board develops proposals for how to continuously 
improve the Board’s work as well as cooperation between the Board and the management. This includes a 
continuous evaluation in the Board to secure that adequate competences are represented in the Board. 
 
Since DPA-System does not have owners as such, no annual general meeting is held. Instead, the Chairman 
of the Board and the management meet at least once a year with the Minister for the Environment to dis-
cuss activities in the field of producer responsibility. Furthermore, the entire Board annually meets with the 
management of the Danish Environmental Protection Agency in view of coordinating activities between the 
Ministry of the Environment and DPA-System. Representatives of the Board also participate in relevant 
professional seminars and topic meetings in order to keep informed of the producer responsibility field. 
 
FOCUS ON MORE COMMUNICATION WITH COLLABORATORS 
In 2013, the Board held five meetings, one of which was a one-day strategy seminar. Strategy seminars are 
held every second year, thus next seminar will be held in 2015.The purpose of these strategy seminars is to 
evaluate work in DPA-System and decide on significant future activities. During 2012-2013, DPA-System has 
carried out the activities which were the outcome of the 2011 strategy seminar.  
 
The main subjects of the 2013 strategy seminar were: 
 
 Establishment of a regular, annual meeting with main stakeholders in order to discuss significant is-

sues relating to producer responsibility for WEEE, BAT and ELV. 
 Study of how internet and distance sellers are complying with the producer responsibility system. 
 Efforts to have DPA-System integrated formally and centrally in the future work of studying alterna-

tive flows of WEEE and batteries. The objective is to establish an efficient monitoring method in or-
der to obtain reliable statistics on the producer responsibility scheme. 

 Organization of focused free-rider campaigns at sector level securing a continually affiliation to the 
producer responsibility scheme. Activities must take place in collaboration with the relevant indus-
trial organisations and the Danish EPA, the latter being the supervisory authority. 

 Further development of DPA-System into being the key information platform for all stakeholders in 
the producer responsibility system. 

 The Board will continue focus on projects within “clothes and textiles”, in which area studies are 
being conducted to establish producer responsibility. 

 
The Board has planned five board meetings in 2014 and a meeting with main stakeholders. 
 
For the Board 
Flemming Lindeløv 
Chairman of the Board 

                                                           
2 The latest edition of the recommendations appear from “Recommendations for corporate governance”, 6 May 2013, which can be  
found on www.corporategovernance.dk.  
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 Opfølgning på målsætninger for 2013 6.
I det følgende beskrives de væsentligste målsætninger, som blev udpeget i forbindelse med 
bestyrelsens strategiseminar i 2011, herunder hvorvidt og i hvilket omfang opgaverne er blevet 
løst og udmøntet.  

ETABLERING AF INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIK 
I forlængelse af bestyrelsens strategimøde i 2011 blev der i løbet af 2012 udarbejdet en overordnet politik 
for information og kommunikation i DPA-System. Resultatet af sekretariatets arbejde forelå i slutningen af 
2012 i form af to dokumenter, der beskriver og gennemgår principperne for organisationens interne og 
eksterne information og kommunikation. Politikkerne beskriver endvidere principperne for håndtering af 
dataaktiverne, som findes i DPA-System. Bestyrelsen godkendte endeligt de to politikker i løbet af 2013. 

NYE FACILITETER TIL INFORMATION OG KOMMUNIKATION 
Som en direkte konsekvens af informations- og kommunikationspolitikken har DPA-System i løbet af 2012 
og 2013 arbejdet med udvikling af et system til et elektronisk nyhedsbrev, et journaliseringssystem, et eks-
tranet til bestyrelsen og en Whistleblower-funktion. Siden Whistleblower-ordningen blev sat i funktion, er 
der indgået over 20 anmeldelser, hvor afsender anmelder én eller flere virksomheder eller forhold.  Alle de 
nævnte systemer er færdigudviklet og taget i brug ved udgangen af 2012. Hvad angår journaliseringssyste-
met blev dette færdigtestet i slutningen af 2013 og taget i anvendelse ved årsskiftet.  

NYE FACILITETER I PRODUCENTREGISTRET TIL ELV 
For at det nationale register skulle kunne håndtere de nye indberetningskrav, som fremkom som følge af 
revisionen af Bilskrotbekendtgørelsen i slutningen af 2012, har der været arbejdet med at implementere 
nye registreringsfaciliteter til at tage imod data for ELV-området. De nye registreringsfaciliteter er imple-
menteret i løbet af 2013. 

REVISORERKLÆRINGER 
Etableringen af indberetningssystem for de elektroniske revisorerklæringer fandt sted i 2012. Forud for 
etableringen af systemet har der været tæt kontakt til toneangivende revisorfirmaer, producenter, kollekti-
ve ordninger og Miljøstyrelsen for at sikre, at systemet opfylder flest mulige krav og ønsker fra de centrale 
aktører. Systemet blev implementeret umiddelbart forud for starten af indberetningsperioden, som starte-
de 1. januar 2012. Det var planlagt, at der i løbet af 2013 skulle gennemføres en integration med Nem Id 
for, at revisorerne kunne udforme revisorerklæringer og afslutte disse med en digital signering. Desværre 
har Nets, der varetager udvikling og drift af Nem Id, haft nogle fejl i den digitale signering, hvorfor DPA-
System først har kunnet påbegynde implementeringen lige før årsskiftet. Alligevel påregnes det, at funktio-
nen er klar i begyndelsen af 2014. DPA-Systems digitale signeringsløsning vil formentlig være den første af 
sin art, der implementeres i Danmark. 

TILPASNING AF INFORMATIONSSTYRINGSSYSTEMET, COMPOSITE C1, TIL ELV 
I løbet af 2013 har hjemmesiden fået tilført en lang række informationer vedrørende producentansvaret for 
biler – ELV. Informationerne foreligger nu både på dansk og engelsk.  

TILPASNING AF ØKONOMISYSTEMET, AX 2012, TIL ELV 
Økonomisystemet hos Industriens Uddannelser, som varetager en del af økonomifunktionen for DPA-
System, er blevet opgraderet til AX 2012.  
 
Sideløbende med opgraderingen har DPA-System tilpasset strukturen i økonomisystemet til også at omfat-
te økonomistyringen for ELV. Der er etableret budget, kontoplaner, omkostningsfordelingsnøgle, gebyrsat-
ser og faktureringsmodel for gebyrer, ligesom der er udformet et selvstændigt delregnskab for ELV, på linje 
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med delregnskaberne for WEEE og BAT. Herved er der sket en mindre ændring i regnskabspraksis, idet der 
nu sker en omkostningsfordeling mellem tre producentansvarsområder (WEEE, BAT og ELV) mod tidligere 
to. Indtægterne for ELV opgøres selvstændigt, ligesom balanceposter opgøres selvstændigt for ELV, som 
det allerede sker for WEEE og BAT. 

DOKUMENTHÅNDTERINGS- OG SØGESYSTEM 
Hjemmesidens informationsafsnit er fortløbende blevet opdateret og kraftigt udvidet med nyeste informa-
tioner, bl.a. som følge af løbende ændringer af lovgrundlaget, herunder den reviderede Bilskrotbekendtgø-
relse og det reviderede WEEE Direktiv. Det har været ambitionen for DPA-System, at gøre hjemmesiden 
stadigt mere brugervenlig, dels ved løbende at justere opbygningen af brugergrænsefladen på baggrund af 
oplevelserne hos brugerne, dels ved at tilføre flere vejledninger, der kan hjælpe producenterne til bedre at 
forstå alle aspekter af producentansvaret. Med tilførslen af de mange nye informationer, har hjemmesiden 
fået karakter af en egentlig portal for producentansvarsområderne.  
 
Dokumenthåndteringssystemet udgør en integreret del af søgemaskinen på hjemmesiden. Det er således 
det grundlæggende princip, at alle søgninger tager sit udgangspunkt i den samme søgefunktion. På denne 
baggrund er søgefaciliteterne samlet på forsiden af DPA-Systems hjemmeside. Fra dette felt kan der søges i 
producent- og kommuneregistret, på hjemmesiden oplysningssider og i dokumentsøgesystemet. 
 
Dokumenthåndteringssystemet, er et avanceret system til strukturering, lagring og fremfinding af doku-
menter, som kan indeholde alle de mange forskellige specialdokumenter, som tilgår biblioteket hos DPA-
System. Dokumenthåndteringssystemet vil foruden de mange eksisterende dokumentserier fremadrettet 
nu også indeholde alle de udsendte nyhedsbreve, som blev introduceret ultimo 2012. Eksterne rapporter 
og resultater af undersøgelser, som har relevans for producentansvarsområderne, vil tillige findes i syste-
met.  

JOURNALISERINGSSYSTEM 
DPA-System er omfattet af forvaltningsloven og loven om offentlighed i forvaltningen. Det betyder, at der 
er krav om, at DPA-System har et struktureret system til lagring og til at fremfinde dokumenter og sagsak-
ter, der vedrører afgørelser og vurderinger, som DPA-System foretager herunder dokumenter, der kan 
tænkes at indgå i klagesager og/eller sager om aktindsigt. De dokumenter, der her er tale om, omfatter 
også dokumenter, der ikke er offentligt tilgængelige via søgesystemet. På denne baggrund og med ud-
gangspunkt i informationspolitikken har DPA-System udviklet og implementere et egentligt journaliserings-
system, som er taget i brug i 2013.  
 
DOKUMENTATION AF IT-ANVENDELSEN I DPA-SYSTEM 
DPA-System har siden etableringen digitaliseret flere og flere af de administrative processer i organisatio-
nen og i relationerne til øvrige aktører. Det betyder, at der er skabt en ny omfattende og sammenhængen-
de informationsteknologisk platform. Derfor er der behov for at få dokumenteret systemerne og deres 
anvendelse, herunder at få foretaget en risikovurdering, som er relateret til anvendelsen af disse systemer. 
Derfor blev der ved indgangen til 2012 iværksat et dokumentationsprojekt, der i sidste ende skal føre til en 
komplet dokumentation af it-anvendelsen og de identificerede risici forbundet hermed. 

RIGSREVISIONENS IT-REVISION 
Der er arbejdet med dokumentationsmaterialet i løbet af 2013, og dokumentationen forelå i forbindelse 
med Rigsrevisionens it-revision, som blev foretaget i efteråret 2013. It-revisionen fandt, at niveauet for 
dokumentation af it-anvendelsen var tilfredsstillende. På flere andre områder havde it-revisionen anbefa-
linger til ændringer, herunder at der skal etableres en sammenhængende risikoanalyse for it-anvendelsen i 
DPA-System og hertil udformning af en it-risikopolitik.   
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 Den interne revisors erklæringer 8.
 

TIL BESTYRELSEN I DANSK PRODUCENTANSVARS-SYSTEM 
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvars-System for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn-
skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-
sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
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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 Rigsrevisionens påtegning 9.
 
Til bestyrelsen i Dansk Producentansvarssystem 
 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Producentansvarssystem for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2013 omfattende ledelsespåtegning, årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balan-
ce og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2013 som afsluttet. Rigsrevisionen kan 
dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbin-
delse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behand-
let ved denne påtegning, bliver vurderet på ny. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udforme, implementere og op-
retholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og 
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 
efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrap-
porten, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført 
vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnska-
ber m.m., og i overensstemmelse med indgået § 9-aftale. God offentlig revisionsskik er baseret på de 
grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999). Dette 
indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og 
mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love 
og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-
rapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ-
sentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Dansk Producentansvarssystems ud-
arbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
Dansk Producentansvarssystems interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurde-
ring af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er 
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabet, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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III. Del: Årsberetning 2013 
 

DPA-Systems hovedopgaver består altovervejende af indsamling, behandling og formidling af 
data, herunder at sikre, at producentansvarsordningen varetages enkelt og retfærdigt for alle 
berørte parter. 

 

 Resumé 10.
Året 2013 bød på mange nye udfordringer for DPA-System - især vedtagelsen af det nye WEEE Direktiv har 
betydet, at der i samarbejde med Miljøstyrelsen og sektorens andre aktører har været arbejdet intensivt 
med at undersøge, hvordan ændringerne i direktivet fremadrettet kan indarbejdes i national dansk lovgiv-
ning.  
 
DPA-System har i de seneste år opprioriteret det internationale arbejde med det formål at fremme euro-
pæiske harmonisering af producentansvaret, for i størst muligt omfang at sikre, at producenterne møder 
ensartede regelsæt for producentansvaret i størstedelen af Europa. Som en del af dette arbejde er der i 
løbet af året afholdt flere møder i det europæiske netværk af registre (EWRN) i forbindelse med ikrafttræ-
delsen af det reviderede WEEE Direktiv, som nu skal implementeres nationalt i 28 EU-medlemsstater. Den 
nationale implementering skal være sket senest 14. februar 2014. 
 
Foruden arbejdet med det nye direktiv har DPA-System deltaget i en lang række workshops i regi af Miljø-
styrelsen og DAKOFA om udviklingen af sektoren med henblik på at forbedre genanvendelsen af ressour-
cerne i elektronikaffaldet. Arbejdet kulminerede i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens ressour-
cestrategi, som blev offentliggjort kort før årsskiftet. Indholdet i ressourcestrategien vil sætte retning for 
meget af det arbejde, som DPA-System skal udføre i 2014. 
 
I løbet af året har DPA-System arbejdet intensivt på at indarbejde ELV (End-of-Life Vehicles), som er det 
seneste arbejdsområde for DPA-System. Producentregistret er blevet tilpasset til at kunne modtage data 
for ELV. Data skal i videst mulige omfang komme fra motorregistret hos SKAT, med hvilke DPA-System har 
aftalt udveksling af data om indregistrerede og solgte person- og varebiler.  DPA-Systems hjemmeside er 
udvidet med en lang række nye oplysninger til aktører, som opererer indenfor ELV. Også økonomisystemet 
er blevet udvidet med delregnskabssystemer for ELV. Nærværende årsrapport indeholder for første gang et 
delregnskab for ELV. 
 
2013 har som de tidligere år i høj grad været præget af fortsat implementering af nye it-faciliteter, herun-
der etableringen af det nyeste arbejdsområde; ELV. Den seneste større implementering har været et jour-
naliseringssystem, som er udviklet af DPA-System selv og som nu udgør en integreret del af det centrale 
administrationssystem i producentregistret. 
 
I løbet af 2013 er der udformet politikker for såvel information som kommunikation, som afspejler de 
grundlæggende principper for konstruktion og anvendelse af informationsbehandlingssystemerne samt 
principperne for DPA-Systems kommunikation med omverdenen. Hertil kommer principperne for omgang 
med dataaktiverne i DPA-System. De endelige politikker er godkendt af bestyrelsen i 2013. 
 
I 2012 og 2013 har der været arbejdet med at dokumentere de administrative systemer i relation til it-
anvendelsen i DPA-System. Da it-systemerne stedse ændres og tilpasses til den ændrede lovgivning vil do-
kumentationsprocessen fortsætte også i 2014. 
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I efteråret 2013 har Rigsrevisionen gennemført en it-revision af den samlede it-infrastruktur i DPA-System. 
It-revisionen har givet en række anbefalinger til DPA-System, som vil føre til nye aktiviteter i 2014, herunder 
skal der gennemføres en risikoanalyse for den samlede it-anvendelse og udformes en risikopolitik.  
 
Også i 2013 er der udformet en række nye vejledningsdokumenter, der skal gøre det nemmere for produ-
centerne at afgøre, hvorvidt deres produkter er omfattet af producentansvaret.  
  
Bestyrelse og direktion i DPA-System har i 2013 gennemført en strategiproces for at identificere væsentlige 
fokusområder, som DPA-System skal arbejde med i de kommende år. I forbindelse med strategiprocessen 
har bestyrelsen besluttet, at der fremadrettet skal være fokus på at placere DPA-System centralt i forbin-
delse med at forbedre datagrundlaget for producentansvarsområderne. Det forventes således at DPA-
System deltager aktivt i identifikationen af de mange flows af udtjent elektronik, som i dag er delvist ukend-
te og ikke monitoreres i de tilgængelige statistikker. DPA-Systems placering som central videnformidler i 
sektoren skal endvidere styrkes. 
 
Regeringens ressourcestrategi vil formentlig også afstedkomme, at der opstår en række nye opgaver for 
DPA-System.  
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 Aktiviteter i 2013 11.
Producentansvarsordningen har siden 2005 været præget af vedvarende ændringer i lovgiv-
ningen. Derfor har DPA-System løbende tilpasset systemer og procedurer til den reviderede 
lovgivning. Også i 2013 er der blevet videreudviklet på de administrative systemer for at tilpas-
se disse til ændringer i lovgivningen. Arbejdet vil fortsætte gennem hele 2014, da det revidere-
de WEEE Direktiv skal implementeres i alle nationalstaterne. 

 

STRATEGI FOR UDVIKLING AF AKTIVITETER FOR DPA-SYSTEM 
Bestyrelsen har i forbindelse med strategiarbejdet i 2013 udpeget følgende arbejdsområder som særligt 
centrale: 
 
 Etablering af et fast årligt møde med hovedinteressenter (stakeholders). Mødet skal anvendes til at 

drøfte væsentlige problemstillinger indenfor producentansvarsområderne WEEE, BAT og ELV. 
 
 Undersøge hvordan internet- og distancesalgsvirksomheder indgår i producentansvaret. 

 
 Arbejde for at DPA-System formelt placeres centralt i det fremadrettede arbejde med at undersøge 

alternative flows af WEEE og batterier med henblik på at kunne etablere en mere effektiv monito-
rering af det udtjente udstyr, for derved at kunne skabe en retvisende statistik. 

 
 Skabe grundlag for målrettede free-rider kampagner på brancheniveau, som sikrer større tilslutning 

til producentansvaret. Aktiviteterne skal om muligt ske i samarbejde med de relevante brancheor-
ganisationer og med Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed. 

 
 Videreudvikling af DPA-System som værende den centrale vidensorganisation for alle aktører på 

producentansvarsområdet. 

SIKKERHEDSSTILLELSE 
Bestemmelse for sikkerhedsstillelse, herunder den særlige sikkerhedsstillelse, der omfatter små producen-
ter udenfor de kollektive ordninger, har givet anledning til utilfredshed, både blandt producenter og kollek-
tive ordninger. Dette fordi der er mange forskellige og modsatrettede interesser forbundet med sikker-
hedsstillelsen. Nogle af aktørerne har derfor i 2012 klaget til Miljøstyrelsen over udmøntningen af bestem-
melsen. Miljøstyrelsen har ved udgangen af 2013 endnu ikke afsluttet klagesagsbehandlingen, hvorfor der 
mangler en løsning på problemet. DPA-System har i 2013 afventet resultatet af klagesagsbehandlingen med 
henblik på eventuelt at tilpasse udmøntningen af lovgivningen i de procedurer, som DPA-System anvender. 
 
Bestyrelsen i DPA-System har sideløbende nedsat en arbejdsgruppe med 2 bestyrelsesmedlemmer, der har 
undersøgt, hvordan principperne i sikkerhedsstillelsen kan udmøntes i praksis uden at dette fører til kon-
kurrenceforvridning mellem aktørerne. Arbejdsgruppen har fremsendt et skriftligt forslag til Miljøstyrelsen, 
men Miljøstyrelsen har ikke gjort brug af forslaget, men har i stedet ændret på principperne for fritagelse 
for den generelle sikkerhedsstillelse, hvorved der er sket en vis udjævning af kravene til de eksisterende 
kollektive ordninger. 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER OG DOKUMENTATION AF SAGSBEHANDLING 
DPA-System ønsker, at administrationen af producentansvaret er præget af maksimal gennemsigtighed. 
Derfor dokumenteres alle administrative processer i form af proceduredokumenter, som beskriver, hvorle-
des bestemmelserne i bekendtgørelsen for WEEE og for BAT er udmøntet i praksis. På DPA-Systems hjem-
meside er det således muligt at fremsøge og læse alle væsentlige administrative procedurer, som anvendes 
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af DPA-System på WEEE- og BAT-området. Tilsvarende procedurer er i løbet af 2013 blevet etableret for 
området ELV. Procedurerne beskriver fx registrering og indberetning og gebyrberegning. Procedurebeskri-
velserne udgør hermed de praktiske vejledninger for, hvordan producenter, kollektive ordninger og kom-
muner skal agere indenfor producentansvaret. Foruden procedurebeskrivelserne har DPA-System samlet et 
større antal dokumenter med informationer, som har relevans for producentansvaret. Der er i løbet af 2013 
tilført yderligere dokumenter til dokumentsamlingen, bl.a. rapportering af indkomne revisorerklæringer til 
Miljøstyrelsen og vejledning om Whistleblower-funktionen. 
 
I løbet af 2012 og 2013 har DPA-System udviklet, testet, tilpasset og ibrugtaget et journaliseringssystem, 
der fremadrettet skal indeholde den dokumentation, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser. 
Systemet skal endvidere sikre, at DPA-System opfylder kravene i henhold til bestemmelserne om offentlig-
hed i forvaltningen, herunder reglerne om aktindsigt. Der skal ligeledes etableres et system til at importere 
historiske dokumenter til journaliseringssystemet. Herved samles alle former for dokumentation i DPA-
System i et af følgende 6 dokumentationssystemer: 
 
 Producentregistret, inklusiv tilhørende administrationssystem 
 CMS – Content Management System, hjemmesiden og dokumenthåndteringssystemet 
 Intranettet for bestyrelsen 
 Journaliseringssystemet 
 AX 2012 (økonomisystemet) 
 NaviDoc (digitalt fakturahåndteringssystem) 

 
Industriens Uddannelser (IU), som varetager væsentlige dele af økonomifunktionen for DPA-System har i 
løbet af 2013 konverteret fra et ældre Microsoft Axapta-system til nyeste version, som benævnes AX 2012. 
Der er sideløbende implementeret et fakturahåndteringssystem, benævnt NaviDoc, som bl.a. sikrer en digi-
tal håndtering og lagring af omkostningsfakturaer. De økonomiske transaktioner vedrørende DPA-System 
foretages nu i disse nye systemer. 

ADVISERINGSSYSTEMET 
DPA-System tilstræber, som en service og i tråd med god forvaltningsskik, at hjælpe brugerne med at huske 
tidsfrister for indberetning m.v. Tillige ønsker DPA-System, at brugerne af DPA-Systems systemer modtager 
en elektronisk kvittering for deres aktiviteter i producentregistret eller i kommuneregistret, idet adviserin-
gerne forbedrer producenternes og kommunernes muligheder for at leve op til bestemmelserne i forbin-
delse med producentansvaret. DPA-System benytter til dette formål fællesbetegnelsen ”Adviseringssyste-
met”, for en automatisk, semiautomatisk eller manuelt initieret udsendelse af mails til producenter, kollek-
tive ordninger, kommuner og evt. andre målgrupper. Disse mails består fx af: 
 

 Påmindelser, fx om frister for indberetning eller manglende indsendelser af erklæringer.  
 Kvitteringer for de handlinger, som producenterne eller andre har udført i registret. 
 Status til kollektive ordninger i forbindelse med afsluttet årlig indberetning. 
 Advis om ændringer i kommuneregistret, om ændringer for indsamlingsstederne, som de kol-

lektive ordninger og genvindingsvirksomhederne skal reagere på. 
 Genfremsendelse af kodeord, hvis disse er bortkommet. 

Adviseringssystemet er fuldt integreret i it-systemet og er i løbet af 2013 blevet forøget med flere advise-
ringer. Adviseringssystemet bidrager, foruden til servicen overfor aktørerne, til at reducere DPA-Systems 
tidsforbrug i forbindelse med rutineprægede opgaver. Endelig udgør adviseringssystemet en god dokumen-
tation for den information, der udsendes til aktørerne i løbet af året. (Se i øvrigt Informationsstatistikken s. 
31) 
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PRODUKTVURDERINGER   
I henhold til bekendtgørelserne skal DPA-System træffe bindende vurderinger af, hvorvidt et udstyr eller en 
produktgruppe er omfattet af producentansvar. DPA-System er i forbindelse med produktvurderingerne i 
tæt kontakt til et netværk af brancheorganisationerne og toneangivende virksomheder for at få faglig spar-
ring. DPA-System har udarbejdet en ny dokumentserie, benævnt produktvurderinger, som løbende vil blive 
offentliggjort på hjemmesiden, når nye vurderinger er foretaget.  I 2013 er der publiceret dokumenter om 
lyskilder, elektroniske vvs-produkter og el-cykler. 

ÅRLIG STATISTIK FOR WEEE, BAT OG ELV  
I 2013 har DPA-System i lighed med tidligere år offentliggjort en statistik, som giver en samlet oversigt over 
de informationer, der er indberettet af producenterne på både WEEE, BAT og ELV-området. Der tilkommer 
løbende statistikker, som sammenstiller det statistiske materiale på en sådan måde, at effektiviteten af 
producentansvaret fremgår tydeligt. Den årlige statistik indeholder tillige informationer, der vedrører ind-
samlede mængder opgjort per kommune, for både elektrisk udstyr og batterier. Ligeledes er der statistik-
ker, der beskriver effektiviteten af miljøbehandlingsanlæggene, som behandler batterier og elskrot.  
 
Der har i 2013 været ekstra stor interesse for statistikken i forbindelse med tilblivelsen af regeringens res-
sourcestrategi, hvor statistikken er blevet anvendt til at beskrive producentansvarsområderne. Årsstatistik-
kerne er placeret på DPA-Systems hjemmeside og er på denne måde tilgængelig for alle. 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE 
DPA-System tilsluttede sig i 2007 det fælles europæiske netværk af producentregistre EWRN (Europæiske 
WEEE Registres Netværk). Dette uformelle netværk samarbejder om udveksling af information på tværs af 
landegrænser og virker bl.a. for samordning af fortolkninger og procedurer af lovgivningen for producen-
terne i alle de europæiske lande.  
 
DPA-System har samarbejdet tæt med netværket bl.a. med henblik på at etablere en fælles europæisk til-
gang til det reviderede WEEE Direktiv. I den anledning har der i 2013 været afholdt flere møder med centra-
le aktører i EWRN for at drøfte mulighederne for yderligere harmonisering.  
 
Det internationale samarbejde, i regi af EWRN, bygger på frivillighed, idet der ikke hidtil har været nogen 
væsentlige formelle bestemmelser i de europæiske direktiver eller i national lovgivning, der direkte tilsiger 
registrene at samarbejde internationalt. Imidlertid omtaler det reviderede WEEE Direktiv nu behovet for 
samarbejde registrene imellem. Det betyder formentlig, at det internationale samarbejde vil blive forøget i 
de kommende år. Selvom der er tale om et frivilligt netværk har både EU kommissionen og en række natio-
nale myndigheder og internationale brancheorganisationer løbende taget kontakt til EWRN for at udnytte 
de kompetencer, som findes her. 

VIDENDELING OG KONTAKT MED AKTØRER OG INTERESSENTER 
En del af de løbende driftsopgaver i DPA-System består af dialog med de centrale aktører i producentansva-
ret. Dialogen er kendetegnet ved, at DPA-System i forbindelse med den daglige drift af registrene og den 
generelle informationsformidling, indgår i en betydelig videndeling med aktørerne. Denne videndeling blev 
i 2012 udvidet med etableringen af det elektroniske nyhedsbrev, som alle frit kan abonnere på.  
 
I løbet af 2013 har DPA-System medvirket i en lang række konferencer og workshops, bl.a. i regi af genvin-
dingsindustriens europæiske brancheorganisation EERA, Miljøstyrelsen og DAKOFA (Dansk Kompetence-
center for Affald). Indholdet af konferencer og workshops viser med al tydelighed, at der mere end nogen-
sinde er fokus på at udnytte de ressourcer, der findes i affaldet, og at producentansvaret rummer et poten-
tiale for at indsamle og sikre de begrænsede ressourcer til brug for de europæiske producenter. I regerin-
gens ressourcestrategi har WEEE-området også fået en central plads. 
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Der eksisterer fortsat en stor opgave med løbende at vejlede producenter i Danmark og i udlandet i forbin-
delse med deres registrering i producentregistret og i forbindelse med de årlige indberetninger. Videre 
betyder den forøgede internationalisering blandt virksomhederne, at indberetning til producentregistret og 
informationssøgningen på hjemmesiden i stadigt højere grad foretages af personer, der ikke har dansk som 
modersmål. Derfor tilstræber DPA-System til stadighed, at det er muligt at få hurtig adgang til informatio-
nen på både dansk og engelsk på hjemmesiden. I løbet af 2013 har DPA-System revideret og fået endnu 
flere væsentlige dokumenter oversat til engelsk, herunder dokumenter for det nye område ELV. 
 
Der eksisterer fortsat et stort behov for at vejlede producenterne om, hvilke produkter, der er omfattet af 
producentansvaret, samt hvilke opgaver der skal varetages af producenterne, henholdsvis de kollektive 
ordninger, kommunerne og af DPA-System. Også kommunale affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder 
har i 2013 rettet mange henvendelser til DPA-System. For området ELV har der, i forbindelse med imple-
menteringen af den seneste lovgivning, været udsendt en række informationsbreve til virksomheder, der 
aktuelt eller potentielt er omfattet af lovgivningen. Ligeledes er der blevet afholdt flere møder med de cen-
trale aktører indenfor området ELV.  
 
Den løbende omtale af elektronikaffaldet som en værdifuld ressource i medierne har affødt en lang række 
henvendelser ikke blot fra potentielle producenter og importører, men også fra flere medier, studerende 
og andre, som søger kendskab til producentansvarsordningen. 
 
Endelig er der jævnligt kontakt til Erhvervsministeriet og til SKAT i relation til producenternes registrering 
og afgiftspligt for bærbare batterier og nu senest vedrørende dataudveksling af data for indregistrerede og 
solgte biler. DPA-System bruger fortsat en del tid på at informere producenterne om, hvordan de registre-
rer sig hos Virk.dk og hvordan de indberetter batterier til SKAT.  
 
Ovenstående viser også i år, at der er et stort behov for erfaringsudveksling alle aktører imellem. 

FREE-RIDER/INFORMATIONSPROJEKT FOR BAT OG TILSYN MED REVISORERKLÆRINGER 
Miljøstyrelsen påbegyndte i 2012 arbejdet med at iværksætte en mindre kampagne overfor potentielle 
Free-riders på BAT området. I 2013 har DPA-System fokuseret på at informere importører af biler, at de 
derved også har producentansvar for bilbatterier, hvis der på importtidspunktet findes et batteri i bilen.   
 
Miljøstyrelsen har i 2011 og 2012 gennemført et projekt med tilsyn af virksomheder, hvis revisorerklærin-
ger har udvist betydelige afvigelser. Projekter har også strakt sig ind i 2013 og forventes endeligt afsluttet i 
2014. DPA-System har tilvejebragt det datamæssige grundlag for tilsynsprojektet, ligesom DPA-System, 
efter ønske fra Miljøstyrelsen, oprindelig har deltaget i tilsynsmøderne med virksomhederne. Tilsynsprojek-
tet for revisorerklæringerne har vist, at der blandt virksomhederne er et stort behov for information vedrø-
rende forskellen på indberetningen af data til producentregistret og rapportering til de kollektive ordnin-
ger. Projektet har ligeledes vist, at de fejl og mangler, som påvises ved revisorkontrollen, i mange tilfælde 
ikke har ført til, at rettelserne efterfølgende foretages i producentregistret, som det var tilsigtet. Endelig 
har projektet vist, at nogle virksomheder skulle efterangive betydelige mængder, mens andre virksomheder 
har indberettet for store mængder. Tilsynet har således medvirket til, at reducere konkurrenceforvridnin-
gen mellem producenterne.  
 
DPA-System har ved implementeringen af den elektroniske revisorerklæring i 2012 effektiviseret systemet. 
Processen er blevet mere enkel og mindre arbejdskrævende for såvel producenter og importører som for 
revisorerne og for tilsynsmyndigheden. I forbindelse med den kommende indberetningsperiode introduce-
res digital signering af revisorerklæringerne ved hjælp af virksomheds Nem Id, hvorved hele forløbet med 
revisorerklæringer fremadrettet foregår digitalt.  
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AFGIVELSE AF REVISORERKLÆRINGER 
Ved en ændring af lovgivningen er der nu givet længere frist for virksomhederne til at udforme revisorer-
klæringerne. Generelt har virksomhederne op til 5 måneders frist, efter afsluttet regnskabsår, til at udfor-
me erklæringerne. For de virksomheder, der arbejder med forskudt regnskabsår, er der ligeledes en 5 må-
neders frist for udformning af erklæringerne. Lovændringerne betyder for DPA-System, at de revisorerklæ-
ringer, der vedrører et kalenderårs indberetninger, tidligst foreligger 5 måneder efter kalenderårets afslut-
ning og i nogle tilfælde mere end et år efter indberetningen. Samtidig betyder ændringen, at der ikke er én 
eksakt dato, hvor alle revisorerklæringer skal være afgivet. 

LØBENDE TILPASNING OG OPTIMERING AF REGISTERSYSTEMER OG ØVRIGE IT-SYSTEMER 
Foruden arbejdet med de større selvstændige it-projekter, anvendes mange ressourcer på at vedligeholde 
og tilpasse registersystemerne og øvrige it-systemer hos DPA-System, således at disse hele tiden virker 
optimalt for brugerne og sikrer dataaktiverne hos DPA-System. I løbet af 2013 har medarbejderne i DPA-
System brugt mange timer på at identificere og beskrive muligheder for optimering af it-systemerne, og i 
særdeleshed brugergrænsefladen til brugerne af systemerne. Identificeringen af optimeringsområderne er i 
vidt omfang sket i samarbejde med brugerne. DPA-Systems medarbejdere har udformet kravspecifikationer 
og har, efter den tekniske implementering, yderligere forbrugt megen tid på at teste de tekniske tilpasnin-
ger. Dertil kommer, at it-leverandørerne har forbrugt mere end 500 arbejdstimer alene på disse optime-
ringsopgaver. DPA-System arbejder på denne måde systematisk i retning af at blive en effektiv og fuld-
stændig digital virksomhed, som det er forudsat i DPA-Systems informationspolitik. 
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 Statistik for informationsformidling 2013 12.
 

En vigtig del af den daglige drift af sekretariatet er interaktionen med de interessenter, som på 
den ene eller anden måde er knyttet til producentansvaret. Herigennem indhentes og deles den 
information, som er nødvendig i en videnbaseret organisation. Ligesom sidste år vises her i tal, 
hvordan videndelingen kommer til udtryk. 

 
Af oversigterne i nærværende afsnit fremgår en række nøgletal, som kan illustrere ressourceforbruget for 
en del af kommunikationsopgaven for DPA-System. 
 
Videndeling og informationsformidling baserer sig primært på anvendelse af de almene elektroniske medi-
er; hjemmeside, e-mail og telefon. Men også informationsmøder med eksterne interessenter afholdes lø-
bende. 

KONTAKT VIA E-MAIL  
Tabel 1 og 2 angiver antallet af henvendelser som DPA-System har modtaget og forholdt sig til ved enten 
orientering eller besvarelse pr. mail, telefon eller andet. Interaktionen med aktørerne i 2013 er sammenstil-
let med tallene for 2011 og 2012 i Figur 1 og 2. Den første tabel viser en opgørelse af interaktionen på ho-
vedpostkassen info@dpa-system.dk, som alle medarbejdere benytter, mens tabel 2 viser en summering af 
interaktionen i medarbejderenes individuelle postkasser.  
 
Intern korrespondance indgår ikke i opgørelsen, ej heller indgår såkaldte ”spammails” eller andet som ikke 
er af faglig betydning for arbejdet i DPA-System. Således fremgår udelukkende antallet af de individuelle 
korrespondancer, som DPA-System har fortaget i forbindelse med den daglige drift. Besvarelserne er grup-
peret efter hovedopgaver og de primære aktørgrupper.  
 
Udover den individuelle korrespondance fortager DPA-System såkaldte ”masseudsendelser” til producenter 
og importører, kommuner og indsamlingssteder, som følge af de årlige hovedopgaver og/eller aktiviteter, 
der berører hele grupper af aktører. I 2013 blev der foretaget masseudsendelser vedrørende elektronisk 
revisorerklæring, årlig indberetning, påmindelse om årlig indberetning, påmindelse om revisorerklæring, 
påmindelse om manglende modtagelse af bekræftelse og/eller mængdeindberetning, tildelingsordningen 
til både producenter og kommuner.  Derudover er der foretaget udsendelser til medlemmer i diverse bran-
cheforeninger for biler i forbindelse med opstarten af producentansvaret for biler. 

ADVISERINGSSYSTEM 
I 2013 er størstedelen af den mest rutineprægede kommunikation med aktørerne næsten helt overtaget af 
it-systemets såkaldte adviseringssystem. Systemet udsender automatisk en specifik meddelelse ud til bru-
geren, når en given handling er udført i registrene. I tabel 3 vises antallet af beskeder som it-systemet har 
udsendt pr. automatik i 2013.  
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TABEL 1: SKRIFTLIGE HENVENDELSER OPDELT PÅ EMNER FOR 2013 

 
Fælles postkasse DPA-System 

 
År 2011 År 2012 

 
År 2013 

Kommuner, studerende og andre interessenter spg. 46 99 98 

Virksomheder spg. 200 230 297 

Kollektive ordninger (registeradministration mv.) 161 233 118 

Miljøstyrelsen-Lovgivning og sagsbehandling 47 112 120 

Registreringsproces, fakturering og påmindelser 172 190 235 

Revisorerklæringer* 452 950 854 

Sikkerhedsstillelse og tildeling 24 72 79 

Årlig indberetning og påmindelser 354 203 214 

I alt 1456 2089 2015 
 

TABEL 2: BESVARELSER PÅ ØVRIGE SKRIFTLIGE HENVENDELSER OPDELT PÅ AKTØRER FOR 2013 

Medarbejderes postkasse År 2011 År 2012  År 2013 

Bestyrelsen og erhvervsbrancheorganisationer 273 345 430 

EU-EWRN 167 619 836 

IT (SKAT, E&S, og Revision m.fl.) 718 1165 1126 

Kollektive ordninger 695 624 433 

Kommuner 101 70 120 

Miljøstyrelsen 408 631 469 

Producenter/virksomheder 1261 423 342 

Øvrige (presse, studerende, udland) 196 517 397 

 I alt 3819 4394 4153 
* Der ses en kontinuerlig stigning i interaktionen mellem erhvervsbrancheorganisationer og EU-netværk, hvilket skyldes vedtagel-
sen af det nye WEEE-direktiv og implementeringen af dette. Desuden er et interaktivt ”Scoping-Tool” mellem EU-registrene blevet 
iværksat, som skaber en del trafik i enkelte medarbejderes postkasser. Endelig er den danske ressourcestrategi også medvirkende 
til en øget interaktion mellem DPA-System, myndigheder og erhvervsbrancheorganisationer. 
 
På figurerne næste side er de udsving, som er beskrevet i noterne til tabellerne, illustreret ved to søjledia-
grammer. Adviseringssystemet som omtales sidst i dette afsnit, har afløst en del henvendelser om bl.a. 
”glemt password” og ”kvitteringer for modtagelser” mv. Men da dette ikke tidligere er regnet med i stati-
stikken over videndeling med aktørerne har opgørelse af udsendte adviseringer ikke direkte indflydelse på 
statistikken over henvendelser til DPA-System. 
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FIGUR 1: INTERAKTIONEN MED AKTØRER FRA HOVEDPOSTKASSE I 2011- 2013 
 

 
 
 
 

FIGUR 2: INTERAKTIONEN MED AKTØRER I MEDARBEJDER POSTKASSER 2011- 2013  
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ADVISERINGSSYSTEMET 
En del af driften af producent- og kommuneregistret kan betegnes som værende rutinepræget, hvad angår 
de informationer som producenterne og kommunerne skal modtage i forbindelse med udførte handlinger. 
Eksempelvis kan nævnes meddelelser om, at en registrering er godkendt, en revisorerklæring er modtaget, 
eller at der er ændringer til et kommunalt indsamlingssted. Systemet udsender således automatisk en spe-
cifik meddelelse ud til brugeren, når en given handling er udført i registrene. Systemet udvikles og tilrettes 
løbende efter aktørernes behov. I Tabel 3 vises antallet af meddelelser til brugerne som it-systemet sendte 
ud automatisk.  
 

TABEL 3: AUTOMATISKE UDSENDELSER TIL PRODUCENTER OG KOMMUNER 

Automatiske adviseringer udsendt fra systemet  

 2012 2013 

Kommune varslinger 365 262 

Producenters register 297 565 

Revisor-/ledelseserklæringsforløb 3638 4275 

Glemt kodeord -* 203 

I alt 4300 5313 

 
* Funktionen eksisterede ikke.  
 
Et eksempel på, hvorledes adviseringssystemet kan fritage medarbejderne i DPA-System fra de rutine præ-
gede opgaver, ses på figur 1 og figur 3 under emnet revisorerklæringer, hvor det ses, hvordan indkomne 
mails er faldet proportionelt med stigningen af udsendte systemadviseringer. 
 

FIGUR 3: AUTOMATISEREDE SYSTEMADVISERINGER 2012-2013 
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 Finansiering af aktiviteter 2013 13.
Finansieringen af DPA-System sker via gebyrindbetalinger fra producenterne. Gebyrarterne er 
lovbestemte og satserne reguleres årligt og baserer sig på de mængder af elektrisk udstyr, 
batterier og biler, som producenter og importører markedsfører i Danmark, som er indberettet 
til DPA-System. Dette afsnit beskriver udviklingen i gebyrer og mængder, samt hvorledes geby-
rerne er sammensat. 

Driften af DPA-System finansieres af gebyrindbetalinger fra producenter og importører. Gebyrbestemmel-
serne for WEEE området er senest ændret ved ikrafttrædelse af Elektronikaffaldsbekendtgørelse nr. 1296, 
(bemærk dog at ny bekendtgørelse er trådt i kraft 6. februar d.å.), mens gebyrbestemmelserne for batterier 
er fastsat i Batteribekendtgørelsen nr. 1186. For biler er gebyrbestemmelserne fastsat i Bilskrotbekendtgø-
relsen nr. 1312. Det er Miljøstyrelsen, der hvert år endeligt fastsætter gebyrernes størrelse efter indstilling 
fra DPA-System.  
 
DPA-System opererer som en non-profit organisation. Derfor skal indtægter og udgifter løbende holdes i 
balance. Bestyrelsen søger samtidig, at udviklingen i gebyrsatserne fastholdes på et jævnt niveau. I 2013 er 
der indført en beregning af gebyrsatserne for WEEE og BAT per ton markedsført udstyr. Dette giver mulig-
hed for at beregne gebyrsatserne med langt større præcision end tidligere, og derved reducere risikoen for 
at opkræve for meget eller for lidt kapital. Bestyrelsen har i forbindelse med beregning af gebyrerne for 
2013 indstillet, at gebyrernes størrelse blev fastsat sådan, at det i lighed med foregående år ville medføre 
et underskud. Det planlagte underskud på DKK 950.000, som efterfølgende er realiseret, har således haft til 
formål at nedbringe egenkapitalen. Underskuddet blev ikke helt så stort som forventet. Det skyldes, at der 
blev forbrugt færre omkostninger end det var budgetteret. Egenkapitalen var i 2011 9.653 t. DKK, i 2012 
7.619 t. DKK og er i 2013 nedbragt til 6.669 t. DKK, hvilket modsvarer de nødvendige henlæggelser. 

NYT GEBYR - ELV 
Gebyrsatserne for ELV blev beregnet for første gang i 2013. Beregningen og faktureringen af gebyrsatserne 
baseres på antallet af markedsførte person- og varebiler for det foregående år. Det viste sig meget vanske-
ligt at motivere importørerne til at indberette til registret, ligesom den kollektive ordning, der forventeligt 
skulle varetage hovedparten af indberetningen, ikke kom til at fungere. Det medførte, at indberetningerne 
til brug for beregning af gebyrsatser og fakturering af gebyrer, først kunne ske umiddelbart før årsskiftet. 
Resultatet har været, at Miljøstyrelsen først meget sent på året har kunnet fastsætte gebyrsatserne, og at 
gebyropkrævningerne følgelig først har kunnet udsendes lige før årsskiftet. Det har medført en pulje af 
udestående debitorer, som først er blevet afviklet efter årsskiftet. 

GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR WEEE 
 
Der bruges i DPA-System mange ressourcer i forbindelse med at opkræve gebyrerne. Hovedårsagen til det-
te synes at være, at virksomhederne opbygger en lang række systemer til at sikre deres udbetalinger til 
kreditorer og andre. Disse sikkerhedsprocedurer medfører i mange tilfælde, at indbetalingen af gebyrerne 
ikke sker indenfor betalingsfristen, eller at betalingen ikke finder sted, fordi der ikke hos virksomheden er 
udpeget nogen ansvarlig, der kan tage stilling til og attestere fakturaen vedrørende gebyrerne. I andre til-
fælde har virksomhederne udlagt betaling af fakturaer til en anden organisation, end den der er registreret 
i producentregistret. I nogle tilfælde er modtagelse og betaling af fakturaer henlagt til en organisation i 
udlandet. Sidstnævnte betyder, at der ofte opstår omkostninger til pengeoverførsler mellem pengeinstitut-
ter og kursdifferencer, som betyder, at der ikke indbetales korrekt gebyr til DPA-System. 
 
Gebyrstruktur for WEEE består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000 (eller DKK 
500 såfremt producenten allerede er registreret for producentansvar for batterier eller ELV), samt et årligt 
mængdebaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde af udstyr 
målt i kilo per kategori. De 10 kategorier er: 
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De 10 kategorier 

Kategori 1. Store husholdningsapparater. Kategori 6. Elektrisk og elektronisk værktøj. 

Kategori 2. Små husholdningsapparater. Kategori 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr. 

Kategori 3. IT- og teleudstyr. Kategori 8. Medicinsk udstyr. 

Kategori 4. Forbrugerudstyr. Kategori 9. Overvågnings- og reg.-instrumenter. 

Kategori 5. Belysningsudstyr. Kategori 10. Salgsautomater. 
 
I tillæg betales et årligt gebyr for de mængder af udstyr målt i kilo, der markedsføres til private husholdnin-
ger, og som derved indgår i den såkaldte tildelingsordning. For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at 
der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt beregningen af det mængdebaserede gebyr udgør et 
beløb, der er mindre end DKK 250. 
 
Yderligere findes et administrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, 
for særligt forbrug af administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 
2013 DKK 635.  
 
Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. 
Udviklingen i gebyrsatserne for WEEE fremgår af tabel 5. Det fremgår af tabel 4, at det mængdebaserede 
gebyr for WEEE området hidtil har haft et jævnt niveau på DKK 0,02 – 0,03 per kilo per år. 
 

TABEL 4 WEEE-GEBYRER I DKK PER KILO 

WEEE gebyrer  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Generelt mængdegebyr for samle-
de mængder 

 
0,02 

 
0,02 

 
0,03 

 
0,02 

 
0,02 0,01 

 
0,01616 

Tillægsgebyr for mængder til hus-
holdninger (tildelingsordningen) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,01 

 
0,01 0,01 

 
0,00486 

Note: Bemærk at gebyret for 2013 er for første gang beregnet per ton markedsført udstyr. For at øge muligheden for at sammenligne er der oven-
for omregnet til sats per kilo.  
 
Til grund for faktureringen af mængdegebyret for 2013 er anvendt en markedsført mængde på i alt 
138.447.793 kilo, hvilket er den mængde, som producenterne har indberettet som totalt markedsført i 
2013. Til sammenligning er der i tabel 5 angivet mængderne for de foregående år. 

  
TABEL 5 INDBERETTEDE MÆNGDER WEEE 

År 
Indberettede realiserede 

markedsførte mængder i kilo 
(WEEE) 

Indeks for 
markedsførte 

mængder 

2006 178.942.445 100 
2007 176.470.570 99 
2008 161.988.533 86 
2009 146.071.081 82 
2010 147.124.781 82 
2011 140.114.957 78 
2012 138.447.793 73 
Note: 2006 = 100. Tallene for 2013 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2014. 
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TABEL 6 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2012, WEEE I DKK 

Kategori Mængdebaseret gebyr,  
generelt 2013 

Mængdebaseret gebyr,  
tildeling 2013 

1. Store husholdningsapparater 1.046.366 299.173 
2. Små husholdningsapparater 221.530 66.125 
3. It og teleudstyr 358.343 72.237 
4. Forbrugerudstyr 240.350 65.830 
5. Belysningsudstyr 98.762 21.436 
6. Elektrisk og elektronisk værktøj 131.126 29.550 
7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr 57.115 17.798 
8. Medicinsk udstyr 39.435 361 
9. Overvågnings- og reguleringsudstyr 31.468 874 
10. Salgsautomater 6.254 0 
I alt 2.230.750 573.384 
Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2013, Ax 2012  
Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et 
minimumsgebyr. 
 
GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR BAT 
Gebyrstrukturen for BAT består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000, (hvis pro-
ducenten allerede er registreret for WEEE eller ELV er registreringsgebyret DKK 500). Derudover betales et 
generelt årligt mængdebaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte 
mængde i kilo per kategori. De 3 kategorier er: 
 

• Bærbare batterier 
• Industribatterier 
• Bilbatterier 

 
I tillæg betales et årligt gebyr for bærbare batterier, da disse indgår i den såkaldte tildelingsordning. 
For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt bereg-
ningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et ad-
ministrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært 
forbrug af administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2013 DKK 
635.  
 
Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. 
Miljøministeren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr. Udviklin-
gen i gebyrsatserne for BAT fremgår af tabel 8.  
 

TABEL 7 BAT-GEBYRER I DKK PER KILO 

BAT gebyrer  2009 2010 2011 2012 2013 

Generelt mængdegebyr for samlede mængder 
batterier 0,08 0,05 0,03 0,02 

 
0,01482 

Tillægsgebyr for bærbare batterier (tildelings-
ordningen) 0,09 0,08 0,04 0,03 

 
0,02547 

Note: Producentansvaret for batterier trådte i kraft 1. januar 2009. 
Note: Bemærk at gebyret for 2013 er for første gang beregnet per ton markedsført. For at øge muligheden for at sammenligne er der ovenfor 
omregnet til sats per kilo.  
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Gebyrsatserne for batterier i 2013 er baseret på producenternes markedsførte mængder af batterier i 
2012. Mængderne fremgår af oversigten herunder. 
 

TABEL 8 INDBERETTEDE MÆNGDER BAT -KILO 

Kategori 
Indberettede realiserede markedsførte mængder i kilo 

2009 2010 2011 2012 

Bærbare batterier 3.615.742 3.061.493 3.381.598 3.703.097 

Bilbatterier 10.984.906 11.956.413 11.174.466 12.936.660 

Industribatterier 6.349.581 8.770.748 8.882.620 8.821.429 

I alt 20.950.229 23.788.654 23.438.684 25.461.186 
Note: Tabel 9 viser den realiserede mængde af markedsførte batterier i 2009, 2010, 2011 og 2012. Tallene for 2013 bliver indberettet til DPA-
System i perioden 1. januar til 31. marts 2014.   

 
TABEL 9 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2013, BAT I DKK 

Kategori Mængdebaseret gebyr,  
generelt 2013 

Mængdebaseret gebyr, 
tildeling 2013 

Bærbare batterier 51.230 140.103 
Bilbatterier 191.493 - 
Industribatterier 113.735 - 
I alt 356.459 140.103 
Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2013, Ax 2012 
Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et 
minimumsgebyr. 
 
 
GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR ELV 
Gebyrstrukturen for ELV består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000, (hvis pro-
ducenten allerede er registreret for WEEE og eller BAT er registreringsgebyret DKK 500). Derudover betales 
et generelt årligt mængdebaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige markedsførte an-
tal biler per kategori. De 2 kategorier er: 
 

• Personbiler 
• Varebiler 

 
For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt bereg-
ningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et ad-
ministrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært 
forbrug af administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2013 DKK 
635.  
 
Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-Systems drift. 
Miljøministeren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr.  
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TABEL 10 ELV-GEBYRER I DKK PER PERSON- ELLER VAREBIL 

ELV gebyrer per person- eller varebil 2009 2010 2011 2012 2013 

Generelt mængdegebyr per person- eller 
varebil  - - - - 

 
2,95 

Note: 2013 er det første år, hvor DPA-System har opkrævet gebyrer for ELV.. 
 
 
Gebyrsatserne for ELV i 2013 er baseret på antallet af importørernes markedsførte person- og varebiler i 
2012. Antallet fremgår af tabellen herunder. 
 

TABEL 11 ANTAL INDBERETTEDE PERSON- OG VAREBILER 

Person- og varebiler 2009 2010 2011 2012 

Antal indberettede person- og varebiler  
- - - 111.475 

Note: 2013 er det første år, hvor importørerne har indberettet til DPA-System. Antallet af markedsførte biler for 2013 indberettes til DPA-System i 
perioden 1. januar til 31. marts 2014. 
 
 
Af tabellen herunder fremgår det fakturerede beløb for de mængdebaserede gebyr i 2013.   
 

TABEL 12 FAKTUREREDE MÆNGDEBASEREDE GEBYRER 2013, ELV I DKK 

ELV mængdegebyrer person- og varebiler 2009 2010 2011 2012 2013 

Generelt mængdegebyr for person- og varebi-
ler  - - - - 

 
488.520 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2013, Ax 2012 
Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et 
minimumsgebyr. 
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IV. Del: Årsregnskab 

 Anvendt regnskabspraksis 14.
 
Generelt  
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for regn-
skabsklasse A. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, men er på grund af institutionens for-
øgede aktivitet præciseret på enkelte områder. Efter tilkomsten af området ELV er omkostningsfordelingen 
ændret i henhold til nedenstående. 
 
Resultatopgørelse og balance  
Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  
 
I delregnskaberne er anført de indtægter, som er direkte henfør bare til hvert af de tre områder – WEEE, 
BAT og ELV. Udgifterne er fordelt efter fordelingsnøglen 77,5 %, 17,5 % og 5 %. 
 
De finansielle poster er fordelt i forhold til egenkapitalen i hvert af de tre områder. 
 
Anlægsaktiver  
Etableringsudgifter, herunder kontorinventar og etablering af hjemmeside, er udgiftsført i resultatopgørel-
sen i anskaffelsesåret. 
 
Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. I delregnskaberne er anført de tilgodehavender, som er 
direkte henfør bare til hvert af de tre områder, hvor det er muligt.  
 
Likvide midler 
De likvide midler er opgjort til dagsværdi. I delregnskaberne er midlerne fordelt efter en nøgle, der er be-
regnet på baggrund af indtægterne i de tre områder, fratrukket tilgodehavender på debitorer i forhold til 
den samlede indtægt.  
 
Skyldige omkostninger 
Udestående skyldige omkostninger måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
I delregnskaberne er anført de skyldige omkostninger, som er direkte henfør bare til hvert af de to områ-
der, hvor det er muligt. Ellers er de skyldige omkostninger fordelt efter den ovenfor nævnte fordelingsnøg-
le. 
 
Regulering af mængdebaserede indtægter 
Der foretages en regulering til dækning af tab i gebyrindtægter, som følge af reguleringer i producenternes 
indberettede markedsførte mængder, som først meddeles af virksomhederne efter indberetning og debite-
ring og som følge deraf ikke er indgået i beregningen af gebyrsatsen. 
 
Denne regulering til tab mv. beregnes som 10 % af driftsbudgettet, og saldoen reguleres årligt over resul-
tatopgørelsen og vises særskilt på balancen under passiverne. Der er ikke i 2013 foretaget en regulering til 
tab, idet det skønnes, at der ikke vil forekomme væsentlige reduktioner i de markedsførte mængder. 
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Henlæggelse til afvikling 
Der foretages årligt en henlæggelse til afvikling af DPA-System, således at DPA-System kan opfylde sine 
forpligtelser i en afviklingsperiode, såfremt DPA-System nedlægges. En sådan afviklingsperiode forventes at 
udgøre 6 måneder. Henlæggelsen er en del af egenkapitalen og skal fremadrettet reguleres, så den altid 
svarer til 6 måneders drift.  
 
Henlæggelse til finansiering af forskudt fakturering 
Faktureringen af producenterne ligger forskudt i forhold til DPA-Systems regnskabsår, og de første måneder 
vil derfor være præget af underfinansiering, som skal dækkes af en kapitalreserve. Da faktureringen tidligst 
kan begynde, når producenterne har indberettet deres markedsførte mængder ultimo første kvartal, samt 
at der skal tillægges en vis tid til at gennemføre faktureringen tillagt en betalingsfrist, skal denne reserve 
minimum dække 5 måneders drift. Henlæggelsen beregnes derfor som 5/12 af det seneste godkendte 
driftsbudget og vises som en del af egenkapitalen. 
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 Hovedtal 15.
 
(Beløb i 1.000 kr.) 

    
  

     
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

 
  

   
  

     Indtægter 4.628 
 

3.756 
 

6.135 
 

6.492 
 

7.244 
 Omkostninger  (5.615) 

 
 (5.875) 

 
 (5.163) 

 
 (5.360) 

 
 (5.395) 

 
 

  
   

  
     Resultat før finansielle  

poster og skat  (987) 
 

 (2.119) 
 

972 
 

1.132 
 

1.849 
 

 
  

   
  

     Finansielle poster 37 
 

85 
 

33 
 

23 
 

81 
 

 
  

 (950)   (2.034)  
  

1.005  1.155  1.930  Årets resultat 
     

 
  

   
  

     
 

  
   

  
     Balance 7.508 

 
9.415 

 
11.679 

 
11.297 

 
10.366 

 
 

  
   

 
 

  
   

 
 

 
 

      Egenkapital 6.669 
 

7.619 
 

9.653 
 

8.648 
 

7.492 
 

 
  
   

 
 

  
   

 
 

 
 

      Antal indberettede ton for WEEE 138.448 
 

140.115 
 

147.125 
 

146.071 
 

161.989 
 Antal indberettede ton for BAT 25.439 

 
23.439 

 
23.788 

 
20.950 

 
- 

 
 

  
   

  
     WEEE - Anvendt sats pr. kilo (DKK) 0,01616 

 
0,01 

 
0,02 

 
0,02 

 
0,03 

 Tillæg hushold-kategorier 0,02102 
 

0,01 
 

0,01 
 

0,01 
 

- 
 

 
  

   
  

     BAT - Anvendt sats pr. kilo (DKK) 0,01482 
 

0,02 
 

0,03 
 

0,05 
 

0,08 
 Tillæg bærbare batterier 0,04029 

 
0,03 

 
0,04 

 
0,08 

 
0,09 

 
 

  
   

  
     ELV - Anvendt sats pr. stk. (DKK) 2,95   -    -    -    -   

            

   
  

                  
           
           
Bemærkninger: 

    
  

     Indberettede kilo for 2009 er realiserede markedsførte mængder i 2008. 
Indberettede kilo for 2010 er realiserede markedsførte mængder i 2009. 
Indberettede kilo for 2011 er realiserede markedsførte mængder i 2010. 
Indberettede kilo for 2012 er realiserede markedsførte mængder i 2011. 
Indberettede kilo for 2013 er realiserede markedsførte mængder i 2012. 
Indberettede antal af biler for 2013 er antallet markedsført i 2012. 
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 Resultatopgørelse 16.
(i kr.) 

     
      Note 

 
2013 

 
2012 

 
  

  
   

 
INDTÆGTER   

    1  Indtægter  4.628.215  
 

 3.756.159  
 

 
Indtægter i alt  4.628.215  

 
 3.756.159  

 
  

  
   

 
UDGIFTER   

   

 
Gager mv.  (3.320.123) 

 

 
(3.339.325) 

  2  Honorar til bestyrelse  (425.000) 
 

 (425.000) 
 

 
Andre personaleudgifter  (201.733) 

 
 (162.830) 

 
 

Ansættelse af personale  (7.990) 
 

 (6.244) 
  3  Andre honorarer  (128.295) 

 
 (126.857) 

  4  Møder, rejser og repræsentation  (52.998) 
 

 (91.740) 
 

 5  Administrationsudgifter  (1.466.271) 
 

 
(1.709.545) 

 

 
Tab på debitorer  (12.573) 

 
 (13.298) 

 

 
Udgifter i alt  (5.614.983) 

 

 
(5.874.840) 

 
  

  
   

 
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (986.768) 

 

 
(2.118.680) 

 
  

  
   

 
FINANSIELLE POSTER   

   
 

Renter  36.834  
 

 84.934  
 

  
 36.834  

 
 84.934  

 
  

  
   

 
PERIODENS RESULTAT  (949.934) 

 

 
(2.033.747) 

 
  

  
   

 
Der foreslås disponeret således:   

   

 
Overført til egenkapitalen  (949.934) 

 

 
(2.033.747) 
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 Balance pr. 31. december 2013 17.
(i kr.) 

   
 

AKTIVER 2013 
 

2012 

  
  

  
 

TILGODEHAVENDER   
  

 
Debitorer  620.388  

 
 209.077  

 
Periodeafgrænsningsposter  47.615  

 
 72.622  

 
Tilgodehavender i alt  668.003  

 
 281.699  

  
  

  
 

LIKVIDE BEHOLDNINGER   
  

 
Bankbeholdning  6.840.067  

 
 9.133.596  

  
  

  
 

Omsætningsaktiver i alt  7.508.070  
 

 9.415.295  

  
  

  
 

AKTIVER I ALT  7.508.070  
 

 9.415.295  

  
  

  
  

  
  

 
PASSIVER 2013 

 
2012 

  
 

 
 

 
EGENKAPITAL    

 
Disponibel kapital  

  
 

Saldo primo  2.149.308  
 

 4.152.043  

 
Periodens resultat  (949.934) 

 
 (2.033.747) 

 
Henlæggelser  (585.796) 

 
 31.012  

 
Disponibel kapital i alt  613.578  

 
 2.149.308  

  
  

  
 

Henlæggelse vedrørende afvikling  3.303.052  
 

 2.983.528  

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.752.544  

 
 2.486.273  

 
Henlæggelser i alt  6.055.596  

 
 5.469.800  

  
  

  
 

Egenkapital i alt  6.669.174  
 

 7.619.109  

  
  

  
 

KORTFRISTET GÆLD   
  

 
Skyldige omkostninger  391.082  

 
 177.879  

 
Skyldige beregnede feriepenge  282.847  

 
 291.297  

 
Skyldig moms  24.838  

 
 838.387  

  Anden gæld  140.129  
 

 488.624  

 
Kortfristet gæld i alt  838.896  

 
 1.796.186  

  
  

  
 

PASSIVER I ALT  7.508.070  
 

 9.415.295  

      6 Sikkerhedsstillelser    
 7 Leasing- og lejeforpligtelse 
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 Noter 18.

(i kr.) 
 

2013 
 

2012 
 

  
    

  1  Indtægter   
   

 
Registreringsgebyrer  134.000  

 
 117.000  

 
 

Nedsat registreringsgebyrer  35.500  
 

 32.500  
 

 
Minimumsgebyrer  419.500  

 
 431.000  

 
 

Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  3.779.808  
 

 3.058.647  
 

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  9.407  

 
 17.012  

 
 

Andre indtægter  250.000  
 

 100.000  
 

  
 4.628.215  

 
 3.756.159  

 
  

  
    2  Honorar til bestyrelsen   
   

 
Honorar, Formand  (100.000) 

 
 (100.000) 

 
 

Honorar, Næstformand  (75.000) 
 (250.000)  

 (75.000) 
 (250.000)  

 
Honorar, Bestyrelsesmedlemmer 

  
  

 (425.000) 
 

 (425.000) 
 

  
  

    3  Andre honorarer   
   

 
Deloitte, revisionshonorar  (50.000)   

 (78.295)  
 (50.000) 
(76.857)  

 
Administrationshonorar IU 

  
  

 (128.295) 
 

 (126.857) 
 

  
  

    4  Møder, rejser og repræsentation 
  

 (51.476) 
 (1.522) 

 
 (90.770) 

(970) 

 
 

Møder og rejser 
  

 
Gaver, repræsentation 

  
  

 (52.998) 
 

 (91.740) 
 

  
  

    5  Administrationsudgifter   
   

 
Lokaleudgifter  (365.507) 

 
 (371.276) 

 
 

Hjemmeside  (66.000) 
 

 (69.450) 
 

 
It-udgifter  (838.289) 

 (18.675) 
(1.124.171) 

 
 

Telefon  
 

 (19.630) 
  Forsikringer (61.148)  (43.727)  

 Andre administrationsudgifter  (116.652)   (81.291)  
   (1.466.271)  (1.709.545)  

 
 6  Sikkerhedsstillelser 

  
  

 Der er modtaget ordinære sikkerhedsstillelser i form af anfordringsgarantier for i alt 
4.818.510,57 kr.  

  
 7  Leasing- og lejeforpligtelser 

  
  

 

 

Dansk Producentansvars-System har indgået leasingaftale med ALD Automotive. Der påløber 
sig samlede fremtidige leasingforpligtelser på 47.482 kr. 

 Dansk Producentansvars-System har en huslejeforpligtelse på 143.787 kr. pr. 31.12.2013. 
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 Nøgletal vedrørende aktiviteter i DPA-System 19.
 

DPA-Systems performance indikatorer 2009-2013 

 
 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

  
    

  
Omkostninger i DKK 1.000 i løbende priser 5.395 5.360 5.163 5.875 5.615 
Index 100 99 96 109 104 
        
Indberettet mængde i tons 167.021 170.913 163.554 163.909 -  
Index 100 102 98 98 -  
        
Antal registreringer, aktive plus ind- og udtræden 1649 1968 1908 2046 1904 
Index 100 119 116 124 115 
        
Omkostning i DKK per tons i løbende priser 0,0323 0,0314 0,0316 0,0358   
Omkostning i 1000 DKK per registrering i løbende priser 3,272 2,724 2,706 2,871 2,943 

 
          

Kilder: Årsstatistikken 2009 – 2012, DPA-System, Årsrapporten 2012 
Note: ELV indgår ikke i mængder, fordi biler opgøres i stk. og ikke i vægt som de øvrige registreringer. Derimod indgår omkostningerne for ELV i opgørel-
sen. 

 
Det fremgår af oversigten, at omkostningsniveauet har været nogenlunde konstant over en 5-årig periode, 
når det påregnes at omkostningerne er opgjort i løbende priser. Derimod har de mængder, der indberettes 
til DPA-System været faldende i samme periode. Derfor viser nøgletallet omkostninger per ton en stigende 
tendens. 
 
Antal registreringer, opgjort som summen af aktive producenter samt ind- og udtrædende producenter, 
afviger betydeligt år for år. Derfor er tendensen i nøgletallet, for omkostninger per registrering også meget 
svingende.  
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 Delregnskab for WEEE 20.
 
Resultatopgørelse for året 2013 WEEE 

   (i kr.) 
     

      Note 
 

2013 
 

2012 
 

  
  

   
 

INDTÆGTER   
    1  Indtægter  3.195.383  
 

 2.950.803  
 

 
Indtægter i alt  3.195.383  

 
 2.950.803  

 

  
  

   
 

UDGIFTER   
   

 
Gager mv.  (2.573.096) 

 
 (2.671.460) 

  2  Honorar til bestyrelse  (329.375) 
 

 (340.000) 
 

 
Andre personaleudgifter  (156.343) 

 
 (130.264) 

 
 

Ansættelse af personale  (6.192) 
 

 (4.995) 
  3  Andre honorarer  (99.428) 

 
 (101.486) 

  4  Møder, rejser og repræsentation  (41.073) 
 

 (73.392) 
  5  Administrationsudgifter  (1.136.360) 

 
 (1.367.636) 

 
 

Tab på debitorer  (9.139) 
 

 (8.783) 
 

 
Udgifter i alt  (4.351.006) 

 
 (4.698.016) 

 

  
  

   
 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (1.155.623) 
 

 (1.747.213) 
 

  
  

   
 

FINANSIELLE POSTER   
   

 
Renter  28.546  

 
 69.648  

 

  
 28.546  

 
 69.648  

 

  
  

   
 

PERIODENS RESULTAT  (1.127.077) 
 

 (1.677.565) 
 

  
  

   
 

Der foreslås disponeret således:   
   

 
Overført til egenkapitalen  (1.127.077) 

 
 (1.677.565) 
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Delregnskab for WEEE (fortsat)  
 
 
Balance pr. 31. december 2013 WEEE 

   (i kr.) 
    

 

 
AKTIVER 2013 

 
2012 

 
  

  
   

 
TILGODEHAVENDER   

   
 

Debitorer  5.000  
 

 204.731  
 

 
Periodeafgrænsningsposter  36.901  

 
 58.097  

 

 
Tilgodehavender i alt  41.901  

 
 262.829  

 

  
  

   
 

LIKVIDE BEHOLDNINGER   
   

 
Bankbeholdning  5.609.037  

 
 7.361.793  

 

  
  

   
 

Omsætningsaktiver i alt  5.650.938  
 

 7.624.622  
 

  
  

   
 

AKTIVER I ALT  5.650.938 
 

 7.624.622  
 

  
  

   
  

  
   

 
PASSIVER 2013 

 
2012 

 
  

  
   

 
EGENKAPITAL   

   
 

Disponibel kapital   
   

 
Saldo primo  1.665.667  

 
 3.404.788  

 
 

Periodens resultat  (1.127.077) 
 

 (1.677.565) 
 

 
Henlæggelser  (230.881) 

 
 (61.556) 

 

 
Disponibel kapital i alt  307.709  

 
 1.665.667  

 

  
  

   
 

Henlæggelse vedrørende afvikling  2.559.865  
 

 2.433.931  
 

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.133.221  

 
 2.028.275  

 

 
Henlæggelser i alt  4.693.087  

 
 4.462.206  

 

  
  

   

 
Egenkapital i alt  5.000.796  

 
 6.127.873  

 

  
  

   
 

KORTFRISTET GÆLD   
   

 
Skyldige omkostninger  303.088 

 
 142.304  

 
 

Skyldige beregnede feriepenge  219.207  
 

 233.037  
 

 
Skyldig moms  19.249  

 
 670.710  

 
 

Anden gæld  108.599  
 

 450.698  
 

 
Kortfristet gæld i alt  650.143 

 
 1.496.749  

 

  
  

   
 

PASSIVER I ALT  5.650.938  
 

 7.624.622  
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Delregnskab for WEEE (fortsat)  
 
 
Noter 

 
WEEE 

  (i kr.) 
 

2013 
 

2012 

  
  

   1  Indtægter   
  

 
Registreringsgebyrer  101.000  

 
 103.000  

 
Nedsat registreringsgebyrer  500  

 
 2.000  

 
Minimumsgebyrer  289.750  

 
 312.000  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  2.778.459  

 
 2.516.791  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  25.674  

 
 17.012  

  
 3.195.383  

 
 2.950.803  

  
  

   2  Honorar til bestyrelsen   
  

 
Honorar, Formand  (77.500) 

 
 (80.000) 

 
Honorar, Næstformand  (58.125) 

 
 (60.000) 

 
Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (193.750) 

 
 (200.000) 

  
 (329.375) 

 
 (340.000) 

  
  

   3  Andre honorarer   
  

 
Deloitte, revisionshonorar  (38.750) 

 
 (40.000) 

 
Administrationshonorar IU (60.678) 

 
(61.486) 

  
 (99.428) 

 
 (101.486) 

  
  

   4  Møder, rejser og repræsentation   
  

 
Møder og rejser  (39.894) 

 
 (72.616) 

 
Gaver, repræsentation  (1.179) 

 
 (776) 

  
 (41.073) 

 
 (73.392) 

  
  

   5  Administrationsudgifter   
 (283.268)   

 
Lokaleudgifter  (297.021) 

 Hjemmeside  (51.150)  (55.560) 
 It-udgifter  (649.674)   (899.337) 
 Telefon   (14.473)   (15.704) 
 Forsikringer  (47.390)   (34.981) 
 Andre administrationsudgifter  (90.405)   (65.033) 

   (1.136.360)   (1.367.636) 
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 Delregnskab for BAT 21.
 
Resultatopgørelse for året 2013 BAT 

  (i kr.) 
    

     Note 
 

2013 
 

2012 

  
  

  
 

INDTÆGTER   
   1  Indtægter  683.062  
 

 805.356  

 
Indtægter i alt  683.062  

 
 805.356  

  
  

  
 

UDGIFTER   
  

 
Gager mv.  (581.021) 

 
 (667.865) 

 2  Honorar til bestyrelse  (74.375) 
 

 (85.000) 

 
Andre personaleudgifter  (35.303) 

 
 (32.566) 

 
Ansættelse af personale  (1.398) 

 
 (1.249) 

 3  Andre honorarer  (22.452) 
 

 (25.371) 
 4  Møder, rejser og repræsentation  (9.275) 

 
 (18.348) 

 5  Administrationsudgifter  (256.597) 
 

 (341.909) 

 
Tab på debitorer  (3.434) 

 
 (4.515) 

 
Udgifter i alt  (983.855) 

 
 (1.176.824) 

  
  

  
 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  (300.793) 
 

 (371.468) 

  
  

  
 

FINANSIELLE POSTER   
  

 
Renter  6.446  

 
 15.286  

  
 6.446  

 
 15.286  

  
  

  
 

PERIODENS RESULTAT  (294.347) 
 

 (356.182) 

  
  

  
 

Der foreslås disponeret således:   
  

 
Overført til egenkapitalen  (294.347) 

 
 (356.182) 
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Delregnskab for BAT (fortsat)  
 
 
Balance pr. 31. december 2013 BAT 

  (i kr.)  
    

  
2013 

  
 

AKTIVER  2013 
 

2012 

  
  

  
 

TILGODEHAVENDER   
  

 
Debitorer  2.550  

 
 4.346  

 
Periodeafgrænsningsposter  8.333  

 
 14.524  

 
Tilgodehavender i alt  10.883  

 
 18.870  

  
  

  
 

LIKVIDE BEHOLDNINGER   
  

 
Bankbeholdning  1.332.812  

 
 1.771.803  

  
  

  
 

Omsætningsaktiver i alt  1.343.695  
 

 1.790.674  

  
  

  
 

AKTIVER I ALT  1.343.695  
 

 1.790.674  

  
   

 
  

  
  

 
PASSIVER 2013 

 
2012 

  
  

  
 

EGENKAPITAL    
 

 
Disponibel kapital   

  
 

Saldo primo  483.641  
 

 747.255  

 
Periodens resultat  (294.347) 

 
 (356.182) 

 
Henlæggelser  (52.135) 

 
 92.568  

 
Disponibel kapital i alt  137.159  

 
 483.641  

  
  

  
 

Henlæggelse vedrørende afvikling  578.034  
 

 549.597  

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  481.696  

 
 457.998  

 
Henlæggelser i alt  1.059.730  

 
 1.007.595  

  
  

  

 
Egenkapital i alt  1.196.889  

 
 1.491.235  

  
  

  
 

KORTFRISTET GÆLD   
  

 
Skyldige omkostninger  68.438  

 
 35.576  

 
Skyldige beregnede feriepenge  49.498  

 
 58.259  

 
Skyldig moms  4.347  

 
 167.677  

 
Anden gæld 24.523  

 
 37.926  

 
Kortfristet gæld i alt 146.806  

 
 299.439  

  
  

  
 

PASSIVER I ALT  1.343.695  
 

 1.790.674  
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Delregnskab for BAT (fortsat)  
 
 
 
Noter 

 
BAT 

  (i kr.) 
 

2013 
 

2012 

  
   

  1  Indtægter   
  

 
Registreringsgebyrer  30.000  

 
 14.000  

 
Nedsat registreringsgebyrer  28.500  

 
 30.500  

 
Minimumsgebyrer  128.000  

 
 119.000  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  512.830  

 
 541.856  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  (16.268) 

 
 0  

 
Andre indtægter  0  

 
 100.000  

  
 683.062  

 
 805.356  

  
  
    2  Honorar til bestyrelsen 

 
 

Honorar, Formand  (17.500) 
 

 (20.000) 

 
Honorar, Næstformand  (13.125) 

 
 (15.000) 

 
Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (43.750) 

 
 (50.000) 

  
 (74.375) 

 
 (85.000) 

 
  
     3  Andre honorarer 

 
Deloitte, revisionshonorar  (8.750) 

 
 (10.000) 

 
Administrationshonorar IU  (13.702) 

 
 (15.371) 

  
 (22.452) 

 
 (25.371) 

  
  

   4  Møder, rejser og repræsentation   
  

 
Møder og rejser  (9.008) 

 
 (18.154) 

 
Gaver, repræsentation  (267) 

 
 (194) 

  
 (9.275) 

 
 (18.348) 

  
  

   5  Administrationsudgifter   
  

 
Lokaleudgifter  (63.964) 

 (11.550)  
 (74.255) 

 
Hjemmeside  (13.890) 

 It-udgifter  (146.701)   (224.834) 
 Telefon   (3.268)   (3.926) 
 Forsikringer  (10.700)   (8.745) 
 Andre administrationsudgifter  (20.414)   (16.258) 

   (256.597)   (341.909) 
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 Delregnskab for ELV 22.
Resultatopgørelse for året 2013 
(i kr.) 

  
  

ELV 
Note 

 
2013 

  
  

 
INDTÆGTER   

 1  Indtægter  749.770  

 
Indtægter i alt  749.770  

  
  

 
UDGIFTER   

 
Gager mv.  (166.006) 

 2  Honorar til bestyrelse  (21.250) 

 
Andre personaleudgifter  (10.087) 

 
Ansættelse af personale  (400) 

 3  Andre honorarer  (6.415) 
 4  Møder, rejser og repræsentation  (2.650) 
 5  Administrationsudgifter  (73.314) 

 
Udgifter i alt  (280.122) 

  
  

 
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  469.648  

  
  

 
FINANSIELLE POSTER   

 
Renter  1.842  

  
 1.842  

  
  

 
PERIODENS RESULTAT  471.490  

  
  

 
Der foreslås disponeret således:   

 
Overført til egenkapitalen  471.490  
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Delregnskab for ELV (forts.) 
 

Balance pr. 31. december 2013 ELV 
(i kr.) 

  
  

2013 

 
AKTIVER   

  
  

 
TILGODEHAVENDER   

 
Debitorer  612.838  

 
Periodeafgrænsningsposter  2.381  

 
Tilgodehavender i alt  615.219  

  
  

 
LIKVIDE BEHOLDNINGER   

 
Bankbeholdning  (101.782) 

  
  

 
Omsætningsaktiver i alt  513.437  

  
  

 
AKTIVER I ALT  513.437  

  
  

  
  

 
PASSIVER 2013 

  
  

 
EGENKAPITAL   

 
Disponibel kapital   

 
Saldo primo  0  

 
Periodens resultat  471.490  

 
Henlæggelser  (302.780) 

 
Disponibel kapital i alt  168.710  

  
  

 
Henlæggelse vedrørende afvikling  165.153  

 
Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  137.627  

 
Henlæggelser i alt  302.780  

  
  

 
Egenkapital i alt  471.490  

  
  

 
KORTFRISTET GÆLD   

 
Skyldige omkostninger  19.556  

 
Skyldige beregnede feriepenge  14.142  

 
Skyldig moms  1.242  

 
Anden gæld  7.007  

 
Kortfristet gæld i alt  41.947  

  
  

 
PASSIVER I ALT  513.437  
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Delregnskab for ELV (forts.) 
 

Noter ELV 
(i kr.) 

 
2013 

  
  

 1  Indtægter   

 
Registreringsgebyrer  3.000  

 
Nedsat registreringsgebyrer  6.500  

 
Minimumsgebyrer  1.750  

 
Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  488.520  

 
Andre indtægter  250.000  

  
 749.770  

  
  

 2  Honorar til bestyrelsen   

 
Honorar, Formand  (5.000) 

 
Honorar, Næstformand  (3.750) 

 
Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (12.500) 

  
 (21.250) 

  
  

 3  Andre honorarer   

 
Deloitte, revisionshonorar  (2.500) 

 
Administrationshonorar IU  (3.915) 

  
 (6.415) 

  
  

 4  Møder, rejser og repræsentation   

 
Møder og rejser  (2.574) 

 
Gaver, repræsentation  (76) 

  
 (2.650) 

  
  

 5  Administrationsudgifter   

 
Lokaleudgifter  (18.276) 

 
Hjemmeside  (3.300) 

 
It-udgifter  (41.914) 

 
Telefon   (934) 

 
Forsikringer  (3.057) 

 
Andre administrationsudgifter  (5.833) 

  
 (73.314) 
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