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Ledelsesberetning
2013
Returmængderne for pantbelagte
engangsemballager på det danske marked
steg i 2013 med mere end 10 % i forhold
til 2012. For Dansk Retursystem A/S
har det betydet øget aktivitet i forhold til
indsamlings- og optællingsprocesserne.
Selskabet har derfor øget kapaciteten i
produktionen og effektiviseret yderligere
i indsamlingsleddet, således at det har
været muligt at leve op til kravene om en
effektiv indsamling og genanvendelse af de
pantede engangsemballager.
Hver dag indsamler Dansk Retursystem A/S cirka 3 mio. tomme
engangsemballager fra butikker, kontorer og virksomheder over
hele landet. Det svarer til, at danskerne i 2013 returnerede mere
end 950 mio. tomme emballager, som alle blev sendt til genanvendelse. Det er en stigning på mere end 10 % i forhold til 2012, hvor
danskerne returnerede 850 mio. engangsemballager.
I forlængelse af afgiftsnedsættelsen på øl og sodavand i som
meren 2013 oplevede Selskabet en stigning i mængden af rapporterede salgsmængder fra udbyderne.
Mere end 70 % af de pantede emballager, der blev solgt i danske
dagligvarebutikker i 2013, blev indsamlet af Dansk Retursystem
A/S. For de sidste 30 % var der tale om genpåfyldelige emballager, der indsamles af bryggerierne, hvorefter de vaskes og fyldes
igen.
Dansk Retursystem A/S er gennem lovgivningen forpligtet til
gratis at indsamle pantede engangsemballager i hele landet. Det
betyder, at Selskabets indsamlings- og optællingsfaciliteter altid
skal kunne håndtere den mængde tomme engangsemballager,
som forbrugerne afleverer i danske butikker. Derfor blev der også
i 2013 opbygget det fornødne beredskab til at kunne håndtere de
forventede øgede returmængder af engangsemballage.

Konsolidering af indsamlingsstrukturen
I starten af 2013 implementerede Selskabet en ny indsamlingsstruktur, som blandt andet betød en ny opdeling af de forskellige
indsamlingszoner i landet, således at der ikke længere var ni men
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tre indsamlingszoner. Målet med disse tiltag var at
gøre indsamlingen billigere og endnu mere effektiv.
Det skete ved, at Selskabet i yderligere grad satte
fokus på de cirka 3.000 butikker med returautomater, der indsamler mere end 85
 % af de samlede returmængder. De 3.000 butikker svarer til cirka 20 %
af det samlede antal returmodtagere, som er tilmeldt Dansk Retursystem A/S.
Som en konsekvens af omstruktureringen i indsamlingsleddet påbegyndte Selskabet allerede i slutningen af 2012 en sammenlægning af virksomhedens
ni indsamlingscentre. Sammenlægningen blev afsluttet i starten af 2013, således at Selskabet nu har
tre lokationer i Danmark. Der er tale om Selskabets
to fabrikker i henholdsvis Hedehusene og Løsning,
samt et omlæsningscenter ved Aalborg.
Den nye centraliserede struktur i indsamlingen
øgede presset på fabrikkernes modtage- og tømmefaciliteter. Presset blev også større på grund af
de stigende returmængder, som Selskabet generelt
skulle indsamle i Danmark i 2013. Derfor igangsatte
Selskabet allerede i 2012 en udbygning og tilpasning
af fabrikken i Løsning, hvor der blandt andet blev udvidet med en ny produktionshal. Dette byggeri stod
færdigt i starten af 2013. Fabrikken i Hedehusene
blev også udvidet med nye produktionsfaciliteter og
kontorer, således at Selskabet var sikker på at kunne leve op til sine indsamlingsforpligtelser. Begge
fabrikker blev desuden tilpasset, så de i fremtiden
er i stand til at modtage engangsemballager indsamlet via butikstømningsbilerne (BT-bilerne).
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Kortlægning af indsamlingsprocessen
I de år Dansk Retursystem A/S har eksisteret, har Selskabet opbygget et stort kendskab til og erfaring med udviklingen og forbrugsmønstret i markedet. Det betyder, at Selskabet i dag er i
stand til at planlægge hele indsamlingsprocessen bedre, hvilket
har stor indflydelse på effektiviteten.
De betingelser, som Dansk Retursystem A/S er underlagt vedrørende udbud, har gennem de senere år vist sig ikke at være hensigtsmæssige i forhold til at opnå konkurrencedygtige transportpriser.
Selskabet har derfor de senere år testet og kortlagt hele driftsøkonomien i indsamlingen ud fra den forudsætning at sikre lavest mulige
indsamlingsomkostninger i pant- og retursystemet. Disse analyser
har tydeliggjort, at Dansk Retursystem A/S ville kunne opnå de laveste transportomkostninger, hvis Selskabet selv stod for indsamlingen
af de tomme emballager i markedet. Derfor påbegyndte Dansk Retursystem A/S i 2013 en konvertering på transportområdet, således
at Selskabet selv løser disse opgaver i fremtiden.

Årets resultat
Dansk Retursystems aktiviteter vedrørende indsamling af engangsemballager samt administration af håndteringsgodtgørelse
over for butikkerne var i 2013 større end i 2012.
Samlet set resulterede det i et overskud på 0,8 mio. kr. efter særlige poster på 15,4 mio. kr., men før aktivering og passivering af
gebyrområderesultater og skat. Særlige poster omfattede i 2013
omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant samt hensættelser til konsolidering. Årets resultat blev 0,2 mio. kr.
Dansk Retursystem A/S betragter resultatet som tilfredsstillende. Resultatet betyder endvidere, at Selskabet i 2013 var i stand
til at holde gebyrerne på et uændret niveau i forhold til både 2010,
2011 og 2012.

Dansk Retursystem A/S oplevede i 2013 en vækst i
returmængderne i butikkerne. Det stiller store krav
til Selskabet om at optimere processerne i både
flaskeafdeling, butikker og i indsamlingsleddet.
8
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At det lykkedes Dansk Retursystem A/S at opnå et tilfredsstillende resultat hænger dels sammen med øgede indtægter som følge
af stigende salgsmængder, dels et fald i driftsomkostningerne pr.
indsamlet emballage.
Dansk Retursystem A/S oplevede i 2013 en vækst i returmængderne i butikkerne. Det stiller store krav til Selskabet om at optimere processerne i både flaskeafdelingen, i butikkerne og i hele
indsamlingen. Navnlig på transportområdet vil driftseffektiviteten
i fremtiden være under et vedvarende pres blandt andet på grund
af skærpede miljøkrav i forbindelse med kørsel i storbyer m.m.
Selskabet arbejder derfor målrettet på at tilføre pant- og retursystemet nye teknologier og systemer, som kan imødekomme
den fremtidige udvikling. Selskabet må derfor se i øjnene, at
der i de kommende år vil være yderligere krav om store investeringer, således at Dansk Retursystem A/S også i fremtiden
kan leve op til sine indsamlingsforpligtigelser og servicen overfor markedet.

I 2013 fik Dansk Retursystem A/S forlænget
eneretten til at drive det danske pant- og retursystem indtil 2020. Eneretten blev givet på baggrund
af en grundig analyse af blandt andet Selskabets
driftseffektivitet.
salgs- og returmængder fra udbydere af pantbelagte
genpåfyldelige flasker på det danske marked.
At returprocenten for de genpåfyldelige flasker igen
i år lå over 100 % skyldes, at salget af drikkevarer i
denne emballagetype faldt yderligere på bekostning
af en stigning i mængden af engangsemballager.

Forlængelse af eneretten
Dansk Retursystem A/S evalueres af myndighederne, når Selskabets eneret skal forlænges. Seneste evaluering blev gennemført i forbindelse med de
finanspolitiske drøftelser i 2012.

Returprocenten
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Den samlede returprocent for engangsemballager var i 2013
89 %, hvilket er uændret i forhold til de sidste par år. Dog må resultatet betragtes som tilfredsstillende, når man samtidig tager de
stigende mængder i betragtning. De stigende mængder skyldes
især, at flere forbrugere benytter engangsemballager. Erfaringsmæssigt tager det tid for nye forbrugere at indarbejde nye rutiner
for returnering af denne emballagetype, hvilket har en afsmittende
effekt på returprocenten.

Drøftelser, der resulterede i, at Dansk Retursystem
A/S fra 2015 skal betale en del af de pantmidler til
staten, som Selskabet ikke har kunnet udbetale til
forbrugerne, fordi emballagen ikke er blevet returneret. Betalingen til staten bygger på en forudsætning om, at Selskabet gennem effektivisering m.m.
sikrer, at gebyrerne overfor udbyderne ikke stiger i
fremtiden.

Returprocenten for genpåfyldelige glasflasker blev i 2013 opgjort
til 102 %. Opgørelsen skete på baggrund af de rapporterede

Resultatet af disse evalueringsanalyser viste, at udviklingen i forhold til effektiviseringen af Selskabets
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processer var tilfredsstillende, især i lyset af de driftsbetingelser, som Dansk Retursystem A/S ifølge lovgivningen er underlagt. Her tænkes blandt andet på
Selskabets indsamlingsforpligtigelse overfor markedet, ligebehandlingspligten over for alle aktører, der
gør brug af pantsystemet samt det forhold, at Selskabet er underlagt EU-udbudspligt vedrørende indkøb.
Da Selskabets eneret i 2013 skulle vurderes af myndighederne, fandt man, at ovennævnte analyse gav
et tilstrækkeligt grundlag for en forlængelse. Det betød, at Dansk Retursystem A/S i september 2013
fik forlænget den nuværende eneret med tre år frem
til 2020.
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bets økonomi. En ændring i renteniveauet vil påvirke Selskabets driftsøkonomi. Dansk Retursystems samlede renteudgifter i 2013 er opgjort til 13,6 mio. kr.
• Energipriserne

- Selskabets transport- og tælleomkostninger
er naturligvis påvirket af niveauet på energipriserne. Dansk Retursystem A/S arbejder derfor målrettet med at effektivisere
de energitunge processer samt de processer, der på forskellig
måde påvirker miljøet.
Gennem 2013 har ovennævnte parametre generelt været gunstige i forhold til Dansk Retursystems driftsøkonomi. Dog har stigningen i rapporterede salgsmængder og effektivisering i driften
været de faktorer, der har haft størst indflydelse på Selskabets
positive driftsresultat.

Driftsmæssige parametre
Dansk Retursystem A/S har hele tiden fokus på at
drive det danske pant- og retursystem så effektivt og
brugervenligt som muligt. Selskabets fokus på yderligere effektivisering af indsamlings- og tælleprocesserne resulterede således i en besparelse på mere
end 20 mio. kr. i 2013 i forhold til driftsomkostningerne pr. emballage i 2012.
Det er særdeles vigtigt, at Dansk Retursystem A/S
til stadighed har fokus på Selskabets effektiviseringsprocesser. Imidlertid er der en række økonomiske parametre, som også har afgørende indflydelse
på Selskabets økonomiske resultat.
Der er her tale om følgende parametre:
• 
Salgsmængderne, der rapporteres til Dansk
Retursystem A/S - disse har direkte indflydelse
på gebyrniveauet overfor udbyderne, hvor blandt
andet IP-indtægterne og afskrivningsbelastningen pr. emballage påvirkes af udviklingen i salget.
• R
 eturmængderne - øgede salgsmængder med
fører også en stigning i returmængderne, hvilket
blandt andet stiller krav om et større kapaci
tetsberedskab i driften. Dette kan betinge yderligere investeringer i pantsystemet. Hvis returprocenten stiger, vil IP-indtægterne også blive
påvirket.

Ud over effektiviseringsprocesserne i Dansk Retursystem A/S
påvirkes Selskabets driftsøkonomi i stor udstrækning af ovennævnte parametre, som Selskabet kun i meget begrænset omfang har indflydelse på. Da Selskabets driftsresultater således
i vid udstrækning er påvirket af udefra kommende faktorer, vil
Dansk Retursystem A/S fremover skærpe opmærksomheden på
hvilke faktorer, der i særlig grad påvirker Selskabets indtægtsgrundlag og driftsresultat.

Det tekniske udstyr i flaskeområdet
Siden 2005 har Dansk Retursystem A/S målrettet investeret
mere end 300 mio. kr. i teknisk udstyr i butikkernes flaskerum.
Disse tekniske anlæg har i betydeligt omfang effektiviseret hele
indsamlingsprocessen fra butik til fabrik.
Frem til og med 2013 havde Selskabet således opsat godt 2.000
komprimatorer og omkring 450 sikkerhedscontaineranlæg i danske
butikker. Endvidere havde Selskabet installeret mere end 3.000
computere i butikker med returautomat. Disse computere giver
blandt andet Selskabet mulighed for at afregne panten digitalt med
butikkerne. Cirka 80 % af alle de emballager, der returneres, registreres i dag online, hvilket er med til at effektivisere optællingsprocessen både på Selskabets fabrikker og i butikkerne.

• Priser

på de genanvendelige materialer - omkring 33 % af Selskabets driftsindtægter (excl.
pant) stammer fra salg af genanvendelige materialer. Disse indtægter har således en stor betydning
for Selskabet. Efter en række år med stigende priser, har der i 2013 været tale om et mindre fald i
priserne, navnlig på aluminiumsområdet.
• Renten - renten ligger i øjeblikket på et meget
lavt niveau, hvilket er positivt i forhold til Selska-
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Dansk Retursystem
A/S har installeret
omkring 450 sikkerhedscontaineranlæg
i butikkerne og mere
end 3.000 computere i
butikker med returautomat. Cirka 80 % af
alle de emballager, der
returneres, registreres
i dag online.

Opsætningen af teknisk udstyr i butikkerne havde i
2013 ikke det samme omfang som tidligere år. Dette
skyldes, at de fleste butikker i dag har fået installeret
teknisk udstyr i flaskerummet, hvis det er økonomisk
fornuftigt. Det er derfor primært i forbindelse med
nyåbninger eller ombygninger af butikkerne, at Selskabet har opsat nyt teknisk udstyr i 2013.

Sikkerheden i pantsystemet
Dansk Retursystem A/S har også i 2013 været
nødsaget til at lukke for udbetalingen af pant for en
række emballager, der var tilmeldt pantsystemet.
Dette skyldes, at de pågældende udbydere af disse
produkter ikke havde indbetalt den pant, som de
havde opkrævet i markedet. Der blev først lukket
for produkterne efter adskillige henvendelser fra
Dansk Retursystem A/S.
Det var myndighederne, der gav Dansk Retursystem A/S bemyndigelse til at lukke for udbetalingen
af pant på produkterne. Inddrivelse af de manglende
indbetalinger af pantmidler til Selskabet sker gennem det civilretlige system.
På baggrund af en række tilfælde af svindel med falske pantetiketter har Dansk Retursystem A/S udviklet en ny pantetiket. Den nye pantetiket var fuldt
implementeret på det danske marked i begyndelsen
af 2013.
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Pantetiketter benyttes typisk til at pantmærke mindre partier af
engangsemballage med øl og læskedrikke, der skal sælges på
det danske marked. Selvom sikkerhedsniveauet for disse panteti
ketter er på et teknologisk højt niveau, så blev etiketten alligevel
teknisk kopieret af professionelle aktører i udlandet.
Alle tilfælde af forsøg på svindel med pantetiketter blev naturligvis
meldt til de relevante myndigheder, så de kunne efterforskes efter
straffeloven.

Dansk Retursystems politik for samfundsansvar
Dansk Retursystems politik for samfundsansvar tager udgangspunkt i følgende hovedområder:

1. Samfundsansvar i forhold til miljøet
2. Samfundsansvar i forhold til Selskabets medarbejdere
3. Generelt samfundsansvar.

varer og ydelser mærket med Svanen eller det europæiske miljømærke Blomsten.

Samfundsansvar i forhold til miljøet

Et af kravene i netværket er, at medlemmerne hvert
år forpligter sig til at levere en opgørelse over hvilke
miljømærkede varer og services, der er indkøbt.
Rapporten skal dokumentere en målbar forbedring
i disse indkøb år for år.

I 2013 lykkedes det Selskabet generelt at opretholde den høje
kvalitet i de materialer, der sendes til genanvendelse. Dette resulterede i, at Dansk Retursystem A/S fortsat har kunnet opnå høje
priser for de materialer, der sælges til genanvendelse. Selskabet
havde således en samlet nettoindtægt på mere end 100 mio. kr. i
2013 ved salg af genanvendelige metal- og plastmaterialer.

Dansk Retursystem A/S påbegyndte i 2013 en kortlægning af, hvilke områder der skal rapporteres på.
Denne kortlægning vil efterfølgende danne grundlag
for en målrettet miljømæssig indsats, hvad angår
Selskabets vareindkøb i 2014.

Selskabet arbejdede i 2013 videre med opstart af projekter samt
kortlægning af indsatsområder indenfor de tre hovedområder.

Selskabet indsamlede i 2013 cirka 20.000 tons aluminium og plastmateriale til genanvendelse, hvilket er særdeles positivt, da Dansk
Retursystem A/S på den måde lever op til sine forpligtelser på miljøområdet og dermed aktivt bidrager til at skåne miljøet og udnytte
naturens ressourcer bedst muligt.

Miljømærkning Danmarks indkøbernetværk
Som en del af Selskabets miljømæssige indsats meldte Dansk
Retursystem A/S sig ind i Miljømærkning Danmarks nye netværk for erhvervsvirksomheder, som blandt andet giver adgang
til sparring med andre virksomheder. Formålet med netværket er
at sikre, at der så vidt muligt købes miljømærkede produkter, således at miljøbelastningen minimeres. Medlemskabet indebærer
således, at Selskabet bestræber sig på, hvor det er muligt at købe

Kortlægning af energiforbrug
Kortlægningen af energiforbruget pr. emballage i forhold til indsamlingsprocessen har vist sig at være
vanskelig på grund af ændringer i fordelingen mellem
de driftsprocesser, der gennemføres på Selskabets
fabrikker og de processer, der udføres i butikkerne.
Driftsprocesser, der således tidligere blev gennemført på Selskabets fabrikker, er nu i stigende grad
rykket ud i flere tusinde butikker, hvor panten afregnes digitalt. Dette gør det meget vanskeligt for
Dansk Retursystem A/S at opgøre udviklingen i det
samlede energiforbrug for pantsystemet. Generelt
vurderes det dog, at det samlede energiforbrug pr.
indsamlet emballage er faldende år for år.
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Endvidere har det ikke været muligt at beregne
energibelastningen i transportdelen, da Selskabet i
2013 har været igennem store ændringer i transportstrukturen. Det er forventningen, at denne rapporteringsproces på transportområdet kan påbegyndes i 2014.

Dansk Retursystems samfundsansvar i
forhold til Selskabets medarbejdere
Uanset hvilke arbejdsopgaver medarbejderne i
Dansk Retursystem A/S bestrider, hvad enten det
er i produktionen eller i administrationen, så er kroppen i brug. Er man ikke opmærksom på at variere
sine arbejdsstillinger, kan det være belastende for
kroppen. Derfor lancerede Selskabet et internt ergonomi-projekt, der blandt andet skulle sætte fokus
på effekten af at ændre arbejdsstilling flere gange i
løbet af dagen og bevæge sig i pauserne. I forbindelse med projektet blev en gruppe medarbejdere
uddannet, så de kunne give gode råd til deres kolleger, og der kunne opbygges gode vaner.
Danskundervisningen for medarbejdere i produktionen fortsatte i 2013, således at medarbejderne
fik mulighed for at udvikle deres danskkompetencer yderligere. Ligeledes blev nye medarbejdere i
produktionen tilbudt en screening af deres danskkompetencer.
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Dansk Retursystem A/S fortsatte udviklingsforløbene for de administrative medarbejdere, hvor der var særligt fokus på de samarbejdsmæssige relationer på tværs i Selskabet. Her har det vist
sig, at den tværorganisatoriske struktur, som Selskabet de senere år har opbygget i form af tværfaglige styregrupper og fagudvalg, har stor positiv indflydelse på medarbejdernes samarbejdsog kommunikationsevner.
Dansk Retursystem A/S fortsatte desuden arbejdet med at styrke ledelseskvaliteten i virksomheden, da et højt niveau i ledelseskvaliteten er en forudsætning for blandt andet at sikre både
arbejdsglæde og engagement i organisationen.
Dansk Retursystem A/S er omfattet af de regler, der tilsigter at
fremme en ligelig fordeling i den kønsmæssige sammensætning
af ledelsen. Da der i Dansk Retursystems bestyrelse er to kvinder
blandt de 13 medlemmer, udgør kvinderne 15 % og er dermed
underrepræsenteret. Dansk Retursystem A/S vil bestræbe sig
på at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af 2015.
Da sammensætningen af køn i øvrige ledelsesniveauer opfylder
det fastsatte krav, har Dansk Retursystem A/S ikke udarbejdet
en skriftlig politik for at øge andelen af kvinder i på disse ledelsesniveauer.

Også i 2013 var der fokus på udviklingsforløb, hvor medarbejderne styrkede de
samarbejdsmæssige relationer på tværs i virksomheden. Ligesom virksomheden
fortsatte arbejdet med at styrke ledelseskvaliteten.
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Dansk Retursystem
lancerede i 2013 et helt
nyt undervisningsprojekt Grøn Udfordring. Projektet
er målrettet eleverne i
udskolingen og planlægges
i samarbejde med lokale
virksomheder, som stiller
eleverne konkrete opgaver,
hvor de skal finde konkrete
miljøvenlige løsninger.

Dåserydder-kampagnen, som er målrettet de mindste skoleelever, blev
gennemført for ottende år i træk, hvor skoleklasser fra hele landet deltog.

Dansk Retursystems generelle
samfundsansvar
Dansk Retursystems kampagneaktiviteter delte sig
i 2013 i to kategorier: Dels kampagner målrettet
Selskabets to test-pantstationer, dels i forbindelse
med kampagnerne målrettet landets skoleelever.
Både åbningen af de to test-pantstationer og Dåserydder-kampagnen, der omtales senere i beretningen, gav en del mediemæssig opmærksomhed,
som i begge tilfælde havde en positiv indflydelse på
den i forvejen høje kendskabsgrad til det danske
pant- og retursystem.
At det udover pantstationerne, var den yngre del af
befolkningen, der fik Selskabets kampagnemæssige
fokus, skyldes, at børn erfaringsmæssigt er gode
ambassadører og budbringere, når det drejer sig om
miljøbudskaber. Endvidere ønsker Selskabet at sikre,
at de fremtidige forbrugere så tidligt som muligt får
en miljømæssig forståelse for vigtigheden af at returnere de tomme emballager.
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Grøn udfordring for de største
I den forbindelse udviklede og lancerede Dansk Retursystem A/S
et helt nyt undervisningsprojekt sammen med Hold Danmark Rent,
Friluftsrådet og Horsens lokale erhvervsliv.
Kampagnen Grøn Udfordring er målrettet eleverne i udskolingen. Kampagnen blev planlagt i samarbejde med lokale virksomheder, som stiller eleverne en række konkrete opgaver, hvor de
skal give deres bud på nye og miljøvenlige løsninger, der med
de deltagende virksomheders hjælp kan blive til virkelighed og
være til gavn for alle parter. Elevernes bidrag bliver præsenteret for en dommerkomité og for virksomhederne, som udpeger
vinderen.

Dåserydder-kampagne for de mindste
Også de mindre elever var i fokus. Det skete, da Dansk Retursystem A/S for ottende år i træk skød Dåserydder-kampagnen i gang
for landets 2.-5. klasser.
Mere end 400 klasser havde tilmeldt sig. I år blev eleverne udfordret på deres viden om genanvendelse og blev klogere på, hvorfor

det er bedre at genanvende frem for at fremstille nyt, når det drejer
sig om materialer som glas, aluminium og plast (PET).

en til
Velkomm n 2013!
ere
Dåserydd

Som en del af besvarelserne i årets Dåserydder-kampagne skulle
eleverne illustrere, dels hvor meget energi, der skal til, hvis man
fremstiller nye dåser fra brugte dåser, dels hvor meget energi det
kræver, hvis man vælger at producere dåser af jomfrueligt metal.

Hold Danmark Rent
Dansk Retursystems samarbejde med fonden Hold Danmark
Rent fortsatte i 2013. Det skete blandt andet i forbindelse med
Naturens dag, som bestod af hundredvis af arrangementer over
hele landet, hvor målet var at give gode naturoplevelser. Dansk
Retursystem A/S støttede projektet ved at uddele lommeskraldeposer. Målet var at gøre det lettere at holde naturen ren og fri
for henkastet affald.
Derudover samarbejdede Selskabet med Hold Danmark Rent i forbindelse med kampagnen Rene Veje Nu. Det skete ved, at Dansk
Retursystems chauffører og konsulenter delte lommeskraldeposer
og foldere med gode skraldevaner ud til andre bilister.

Lær noget om natur og miljø og om
at bruge råstofferne igen, igen og igen...
Deltag i konkurrencen og vind penge til klassen.
Læs mere og meld dig ind her:

www.daaserydderen.dk
VelkommenTilDaseRydderenPosterFinal2.indd 1

29-04-2013 10:25:25
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Endvidere viste evalueringen, at der umiddelbart er stor interesse
og motivation blandt brugerne til at benytte systemet. Ifølge analyser, som Dansk Retursystem A/S har foretaget, foretrækker
mere end 75 % af de borgere, der har benyttet pantstationen én
eller flere gange at benytte den igen.
Interessen for at benytte pantstationen er stadig stigende, men
testen gav imidlertid ikke noget endeligt svar på, hvilken sammenhæng der er mellem en forøgelse af brugerandelen og placeringerne af pantstationerne. Disse brugerhensyn har en afgørende
indflydelse på økonomien ved opsætning af en pantstation. På
den baggrund var det Selskabets vurdering, at der var behov for
en yderligere test, der blandt andet skal belyse, hvilke variabler
der vil kunne løfte returandelen, således at pantstation-konceptet
på sigt giver en bedre driftsøkonomi, end der kan opnås udelukkende med det eksisterende butiksdrevne system.

Indsatsområder 2014
De sidste par år har Selskabet haft yderligere fokus på effektivisering af indsamlingsleddet. Dette område vil fortsat have særligt
fokus i 2014, således at Selskabet sikrer en konsolidering af hele
indsamlingssystemet, både når det drejer sig om transport, salg
af de genanvendelige materialer samt tømme- og tællefaciliteterne på Dansk Retursystems to fabrikker.

I begyndelsen af 2014 vil der endvidere være en
række organisatoriske ændringer blandt andet ved
etablering af et call-center, der udelukkende tager
sig af spørgsmål vedrørende indsamlingen. Disse
ændringer forventes at styrke kontakten til markedet yderligere.
Dansk Retursystem A/S vil i 2014 arbejde med
en kortlægning af det serviceniveau, som Selskabet tilbyder returmodtagerne, når det drejer sig
om indsamling og teknisk rådgivning. Ud fra denne
kortlægning og analyseresultaterne vil Selskabet tilstræbe størst mulig balance mellem serviceniveauet
overfor markedet og de driftsøkonomiske hensyn.

Implementering af den opdaterede
pantbekendtgørelse
I 2013 påbegyndte myndighederne en opdatering og
forenkling af pantbekendtgørelsen. Den opdaterede
pantbekendtgørelse er trådt i kraft 1. februar 2014.
Der er tale om en række nye regler og procedurer,
som skal indarbejdes i Selskabets daglige drift og
som forventes at få positiv betydning for både returmodtagere, udbydere og Dansk Retursystem A/S.

Antallet af bilister, der smider affald ud af bilen, er faldet blandt
andet takket være indsatsen med at dele lommeskraldeposer ud
ved de tidligere Rene Veje Nu-kampagner. I 2010 var der seks ud
af ti, der indrømmede, at de smed affald ud af bilen. I 2012 var det
kun fem ud af ti.

Test af pantstation i Horsens
Som en del af testen af pantstation-konceptet åbnede Dansk Retursystem A/S endnu en test-pantstation i foråret 2013.
Selskabets anden pantstation ligger midt i Horsens tæt på et
større indkøbscenter og umiddelbart uden for genbrugspladsen.
Det vil sige, at pantstationen er uafhængig af genbrugspladsens
åbningstider, hvilket gør det muligt, at pantstationen kan følge butikkernes længere åbningstider.
Pantstationen i Horsens er endvidere teknisk tilpasset i forhold
til erfaringerne fra Selskabets første test-pantstation i HøjeTaastrup.

Evaluering af pantstation-konceptet
Resultaterne af den samlede test af pantstation-konceptet i HøjeTaastrup og Horsens blev evalueret i sidste halvdel af året. Her viste resultaterne fra evalueringen, at de tekniske funktionaliteter ved
pantstationerne samt optælling og udbetaling af panten fungerede.
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Selskabet har desværre ved flere lejligheder haft
et økonomisk tab grundet manglende indbetaling
af pant fra udbyderne. En af de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er derfor Selskabets
mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse fra de
udbydere, der tilmelder produkter til Dansk Retursystem A/S. En skærpelse, der vil minimere den
økonomiske risiko i forhold til Selskabets betalingsforpligtigelser overfor returmodtagerne.
Selskabet arbejder videre med teknisk og strukturelt at sikre pant- og retursystemet i forhold til
svindel. Dette sker både gennem udvikling af den
teknologi, som er styrende i forhold til pantafregningen samt den direkte overvågning og kontrol i
markedet.

Fokus på de driftsmæssige parametre
Dansk Retursystem A/S indsender hvert år Selskabets kommende driftsbudget til myndighederne
med henblik på en godkendelse. I forhold til budgettet for 2014 har Dansk Retursystem A/S i særlig grad sat fokus på at gøre Selskabet klar til at
kunne opfylde de kommende betalingsforpligtigelser overfor staten fra 2015.
Budget 2014 er i den forbindelse udarbejdet på
basis af nedenstående vurderinger, hvad angår de
økonomiske parametre, som Selskabet kun i meget
begrænset omfang kan påvirke:

•	Salgsmængderne, der rapporteres til Dansk Retursystem
A/S - vil fortsat stige og dermed påvirke Selskabets økonomi i
en positiv retning.
•	Returmængderne - det forudsættes, at returmængderne stiger i takt med et stigende salg, hvilket stiller yderligere krav til
Selskabets driftskapacitet. Selskabet forventer ikke væsentlige ændringer i returprocentudviklingen.
•	Priser på de genanvendelige materialer - som udgangspunkt
forventer Selskabet et lavere prisniveau på de genanvendelige
materialer i forhold til 2013. Markedet vurderes prismæssigt
som værende usikkert, men Dansk Retursystems høje kvalitet
i de materialer, som sendes til genanvendelse, styrker Selskabet afsætningsmæssigt.
•	Renten - Selskabet har forudsat samme renteniveau i 2014,
som var gældende i 2013.
•	Energipriserne - Selskabet har også forudsat et uændret niveau for energipriserne set i forhold til niveauet i 2013.

Test af pantstation-koncept
Dansk Retursystem A/S har siden september 2012 gennemført
en fuldskala test af pantstation-konceptet i henholdsvis Høje-
Taastrup og Horsens.
Selskabet vil i 2014 arbejde videre med konceptets tekniske og
markedsmæssige forudsætninger.

Dansk Retursystem A/S
vil også i de kommende
år have fokus på effektivisering af indsamlingsleddet, således
at Selskabet sikrer en
konsolidering af hele
indsamlingssystemet.
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Ledelsespåtegning

Den uafhængige revisors
erklæringer
Til kapitalejerne i Dansk Retursystem A/S

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2013 for Dansk Retursystem A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af re-
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sultatet af Selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske
forhold, årets resultat og for Selskabets finansielle
stilling.

Hedehusene, den 25. marts 2014

Direktion

Bestyrelse

Benny Rasmussen

Michael Christiansen

adm. direktør

formand

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Retursystem A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2013. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september
2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Niels Hald

Christina Rasmussen

Torben Larsen

Ruth Schade

Thomas Panteli

Bjarne Steen Jensen

Johannes Savonije

Claus Bøgelund Kegel Nielsen

Claus Juel-Jensen

Steen Rytlig

Søren Lisbjerg

Kenn F. Thomsen

i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for selskabets 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 selskabets interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisors ansvar

Konklusion

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 ”Revisionsinstruks for
Dansk Retursystem A/S, jf. bekendtgørelse nr. 1129
af 27. september 2010 om pant på og indsamling m.v.
af emballager til visse læskedrikke” af 12. juli 2012.
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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 25. marts 2014

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor

Per Lund
statsaut. revisor
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Regnskabsberetning
Nettoomsætning
Nettoomsætningen er steget med 9 % i forhold til
2012. Opkrævet pant er steget med 105,2 mio. kr., og
opkrævede indsamlingsgebyrer er steget med 16,4
mio. kr., mens opkrævede logistikgebyrer er faldet
med 1,1 mio. kr. Salget af genanvendeligt materiale
er i året realiseret med 108,2 mio. kr. mod 104,3 mio.
kr. i 2012.

mio. kr. til engangsemballage og genpåfyldelig emballage. Håndteringsgodtgørelse på engangsemballage
er finansieret af indtægtsført pant. Omkostningen
til håndteringsgodtgørelse er til engangsemballage
faldet med 4,0 mio. kr. og til genpåfyldelige flasker
faldet med 1,2 mio. kr. i forhold til 2012. Primo 2013
blev håndteringsgodtgørelsessatserne til engangsemballage sat ned.

Personaleomkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger

Omkostninger til løn, pension og social sikring er steget med 40,9 mio. kr. i forhold til 2012, og antallet af
medarbejdere er øget med 104 fuldtidsansatte i gennemsnit. Stigningen skyldes dels vækst i Selskabets
indsamlingsaktivitet og dels en omstrukturering af
disse, idet en række transportopgaver, der tidligere
har været outsourcet, nu udføres af Selskabet.

Dansk Retursystem A/S indgår kontrakter med det
formål at sikre prisen ved fremtidigt salg af aluminium.
Disse aftaler er klassificeret som afledte finansielle instrumenter, og værdireguleringer indregnes løbende i
resultatopgørelsen under finansielle poster.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivningerne er i 2013 11,7 mio. kr. højere
end i 2012. I forbindelse med ombygningen af fabrikken i øst er der foretaget nedskrivning på nedtagne
anlæg og installationer for i alt 12,5 mio. kr.

Indtægtsført pant
I henhold til reglerne i pantbekendtgørelsen kan Dansk
Retursystem A/S indtægtsføre pant, der er indbetalt
til Selskabet, og som ikke er indløst, hvis indtægten
er endeligt opgjort i overensstemmelse med god og
forsigtig regnskabspraksis. For 2013 indtægtsføres i alt 137,2 mio. kr. vedrørende ikke-indløst pant.
Den indtægtsførte pant anvendes til nedskrivning af
regnskabsposten ”Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant” samt konsolidering.
Opgørelsen af indtægtsført pant tager udgangspunkt
i Selskabets opkrævede og udbetalte pant samt Selskabets pantforpligtelser.

Håndteringsgodtgørelse
I 2013 er håndteringsgodtgørelse udbetalt til dagligvarebutikker med henholdsvis 14,2 mio. kr. og 12,5

Ultimo 2012 udgjorde værdien af kontrakterne en forpligtelse på 0,6 mio. kr.
Ultimo 2013 udgør værdien af kontrakterne et tilgodehavende på 2,5 mio. kr., som er indregnet under andre
tilgodehavender.

Nedskrivning af IP-saldo
Nedskrivning af IP-saldo vedrører årets nedskrivning
af omkostninger, der dækkes af indtægtført pant.

Konsolidering
Posten omfatter årets omkostning til styrkelse af den
pulje til sikring af pant- og retursystemet, som Dansk
Retursystem A/S jf. pantbekendtgørelsen skal opretholde.

Resultatets sammensætning
Årets resultat udgør et overskud på 0,8 mio. kr. før
skat og overførsel af gebyrområderesultater.
Dansk Retursystem A/S skal i henhold til pantbekendtgørelsens regler kalkulere gebyrsatser på baggrund af de forventede omkostninger ved driften af
det enkelte gebyrområde. Hver materialegruppe udgør et gebyrområde, for hvilket der udarbejdes en intern resultatopgørelse. Resultatet af et gebyrområde
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Hoved- og nøgletal
skal indregnes i efterfølgende års gebyrfastsættelse, hvilket regnskabsmæssigt indebærer, at
resultater for gebyrområderne indregnes under
henholdsvis aktiver og passiver på balancedagen. Efter skat samt overførsel af gebyrområderesultater udgør årets resultat 0,2 mio. kr.

Anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne er på niveau med 2012.

Omkostninger, der dækkes af
indtægtsført pant
Regnskabsposten er i 2013 øget med 121,8 mio.
kr. inden for de i pantbekendtgørelsen nævnte
formål. Indtægtsført pant udgør 121,8 mio. kr.
og der er endvidere nedskrevet med 13,9 mio.
kr. på IP-saldoen. Hvorefter regnskabsposten
udgør 59,6 mio.kr.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser udgør i alt 141,2 mio. kr.
Heraf udgør hensættelse til pantforpligtelse vedrørende engangsemballage 75,0 mio. kr. mod
55,0 mio. kr. ultimo 2012. Pantforpligtelsen er
den mængde pantbelagt engangsemballage,
som er salgsrapporteret, men som først indsamles og pantafregnes efter årsafslutningen.
Til grundlag for vurderingen anvendes historiske
og forventede returprocenter for både materiale- og pantkategorier suppleret med stikprøveoptællinger i butikssektoren og internetundersøgelser til belysning af lager hos forbrugerne.
Stigningen i panthensættelsen skyldes primært
væksten i salget af engangsemballage, som
medfører større lagre i hele værdikæden. Skønnet over størrelsen af panthensættelsen er naturligt behæftet med usikkerhed.

Anlægsaktiver
459,2		
451,6
0,0
Resultat af gebyrområder med aktiverede resultater 			
0,9
358,0
Omsætningsaktiver eksklusiv aktiverede resultater 			
349,9
Aktiver i alt
817,2		
802,4

434,8
2,6
348,0
785,4

460,5
28,6
361,0
850,1

430,2
28,5
235,3
694,0

10,0
Selskabskapital 			
10,0
10,2
Egenkapital 			
10,2
141,2
Hensatte forpligtelser 			
112,4
250,6
Langfristede gældsforpligtelser 			
327,8
0,0
Resultat af gebyrområder med passiverede resultater 			
0,3
415,2
Kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv passiverede resultater 			
351,7
817,2
Passiver i alt 			
802,4

10,0
10,3
115,6
353,8
0,0
305,7
785,4

10,0
10,3
118,1
348,7
0,0
373,0
850,1

10,0
10,3
75,3
181,1
0,1
427,2
694,0

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser
er faldet med 21,1 mio. kr. i forhold til sidste år.
Udviklingen kan primært henføres til forskydning
i udbetalingstidspunkt for de sidste pantafregninger for 2013.

83,2
Pengestrøm fra driften 			
128,7
-89,7
Pengestrøm til investering 			
-92,4
-92,7
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver 			
-93,8
6,5
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 			
-40,0
0,0
Pengestrøm i alt 			
-3,7
0,0
Uudnyttede trækningsrettigheder 			
54,1

76,5
-52,3
-52,5
-29,5
-5,3
22,9

65,7
-108,2
-103,9
51,5
9,0
63,3

-48,5
-112,0
-105,5
160,5
0,0
0,0

Resultat af gebyrområder med positive
resultater

415
Gennemsnitligt antal ansatte 			
311
26,7
Udbetalt håndteringsgodtgørelse til dagligvarebutikker 			
31,9

303
33,7

305
35,9

297
39,5

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Tilgodehavender vedrørende
opkrævet gebyr og pant
Tilgodehavender vedrørende opkrævede gebyrer og pant er øget med 10,7 mio. kr. i forhold til
2012.

Andre tilgodehavender
I posten andre tilgodehavender indgår omkostninger til konceptudvikling og test af pantstationer med 21 mio. kr. Testfasen er ikke afsluttet.

Resultat af gebyrområder med
negative resultater
Overførte resultater af gebyrområder med negative resultater udgør 0,0 mio. kr. ultimo 2013.
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MIO KR.

2013
2012
2011
2010
2009
						
1.561,0
Nettoomsætning 			
1.441,0
1.285,4
1.109,7
1.438,3
20,6
Resultat af primær drift 			
30,8
22,1
7,4
34,3
0,8		
Resultat før skat og overførsel af gebyrområderesultater
27,8
0,1
-16,8
2,4
-0,6
Overførsel af gebyrområderesultater 			
-26,0
0,2
17,1
-2,0
0,2
Resultat før skat 			
1,8
0,3
0,3
0,4
0,0
Skat af årets resultat 			
-1,5
0,0
0,0
-0,2
0,2
Årets resultat 			
0,3
0,3
0,3
0,2

Overførte resultater af gebyrområder med positive resultater udgør 0,0 mio. kr. ultimo 2013.

Finansielle forhold
Pengestrøm fra driften udgør 83,2 mio. kr. mod
128,7 mio. kr. sidste år. Pengestrøm til investering udgør -89,7 mio. kr.
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Anvendt
regnskabspraksis
Årsrapporten for Dansk Retursystem A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor), samt de
særlige krav der følger af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsregnskabet for 2012.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af
en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Balance

Nettoomsætning

Immaterielle anlægsaktiver

Nettoomsætning ved opkrævning af gebyrer og pant
indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor
den underliggende aktivitet har fundet sted, hovedsageligt udbyderes salg af øl og visse læskedrikke.

Kostpris for software og indretning af lejede lokaler
aktiveres og afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid:

Indtægtsført pant
Periodens indtægtsførsel vedrørende ikke-indløst pant
anvendes til nedskrivning af aktiverede omkostninger.
Indtægtsført pant udgør den forskel, der fremkommer,
når faktureret pant fratrækkes omkostningen til henholdsvis udbetalt pant og hensat pantforpligtelse.

Software
Indretning af lejede lokaler

regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under
afskrivninger.

3-6 år
3-12 år

Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris.
Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Andre driftsomkostninger
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Andre driftsomkostninger indeholder omkostninger, der
vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder
omkostninger til håndteringsgodtgørelse samt omkostninger til pantafregning og hensatte pantforpligtigelser.

Finansielle indtægter og omkostninger
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med,
at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til
dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå peri
odens indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler
som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og tab vedrørende transaktioner
i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen mv.
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til
dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes
under henholdsvis andre tilgodehavender og anden
gæld.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter indregnes løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger
til materialer, komponenter, underleverandører og løn
samt henførbare finansieringsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

15-33 år
3-25 år
3-25 år

Skat

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Periodens skat, der består af periodens aktuelle skat
og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens
resultat.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver består af langfristede huslejedeposita.

Finansiel og operationel leasing
Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor
virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles
ved første indregning i balancen til laveste værdi af
dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasing
ydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes
leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt
leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes
i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og
lejeaftaler oplyses i en note.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver,
omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølg
ende regnskabsår.
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I denne post aktiveres omkostninger, der i henhold til
reglerne skal dækkes af indtægtsført pant.
Det drejer sig om udgifter til:
1.	dækning af investeringstilskud til effektivisering af
butikkers returmodtagelse og sortering af emballage,
2.	
centrale styreenheder, sikkerhedskameraer og
andet sikkerhedsudstyr til automater samt sikkerhedsprocesser i pant- og retursystemet,
3.	erhvervelse af know-how i forbindelse med udvikling, optimering og drift af pant- og retursystemet,
4.	information om pant- og retursystemet,
5.	selskabsskat af indtægtsført pant,
6.	myndighedernes tilsyn, kontrol og administration,
7.	Dansk Retursystems afholdelse af udbud,
8.	Dansk Retursystems, revisionsselskabets og revisors kontrol, tilsyn, revision mv.,
9.	
Dansk Retursystems faste og generelle administrative udgifter, herunder administration, rådgivning, uddannelse og analysearbejde inden for pantog retursystemet, der ikke kan henføres til Dansk
Retursystems daglige driftsopgaver som operatør,
10.	indkøb og installation af komprimatorer og sikkerhedscontainersystemer hos returmodtagere,
11.	
håndteringsgodtgørelse for engangsemballage
mv. og administration af ordningen,
12.	indsamling m.v. og genanvendelse af ikke-tilmeldt
emballage,
13.	
optimering, forbedring og sikring af butikkers
pantudbetaling over for forbrugerne, herunder informering og uddannelse af butikspersonale, og
14.	stativer til opsamling og sortering af engangsemballage hos returmodtagere.
Endvidere indgår:
•	udgifter til indsamlingsmateriel til indsamling af engangsemballage,
•	udgifter til transport af indsamlede og komprimerede emballager,
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•	tilskud til almennyttige formål,
•	henførbare finansielle omkostninger.
Posten nedskrives med årets opgjorte indtægtsførte
pant.

Egenkapital og udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på
tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som
forventes udbetalt for perioden, vises som en særskilt
post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler,
måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af
fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive
anvendt ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pant og omkostninger, der ikke kan gebyrfinansieres. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en
forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Herudover hensættes i medfør af
pantbekendtgørelsens § 83, stk. 1, et beløb til sikring
af virksomhedens forpligtelse til at tilbagebetale pant.

Skjern Å.

Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant

Årsregnskab 2013  Dansk Retursystem A/S
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Resultatopgørelse
Gældsforpligtelser

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

I finansielle forpligtelser indregnes den kapitaliserede
restforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle,
materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed, optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld
samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for perioden, periodens forskydning
i likvider samt virksomhedens likvider ved periodens
begyndelse og slutning.

Likvider

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Segmentoplysninger

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som periodens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger virksomhedens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

MIO KR.

Note			
2013
2012
				
1
Nettoomsætning		
1.561,0
1.438,3
2
Personaleomkostninger		
-130,6
-101,5
3
Af- og nedskrivninger		
-55,9
-44,2
4
Indtægtsført pant anvendt indenfor pant- og retursystemet		
-121,8
-125,5
5+6
Andre driftsomkostninger 		
-1.232,1
-1.132,8
Resultat af primær drift		
20,6
34,3
			
7
Finansielle indtægter 		
9,2
2,3
7
Finansielle omkostninger		
-13,6
-16,9
Resultat efter finansielle poster		
16,2
19,7
			
Nedskrivning af IP-saldo		
-13,9
-8,0
Konsolidering
-1,5
-6,8
Almennyttige tilskud		
0,0
-2,5
Resultat før skat og overførsel til gebyrområder		
0,8
2,4

8

Aktivering af gebyrområder med negative resultater
0,2
Passivering af gebyrområder med postive resultater		
-0,8
Resultat før skat
0,2

0,2
-2,2
0,4

Skat af årets resultat
Årets resultat

-0,2
0,2

0,0
0,2

Forslag til resultatdisponering
Udbytte		
0,2
0,2
0,2
0,2
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Balance
Aktiver

Passiver
MIO KR.

MIO KR.

Note			
2013
2012
	Anlægsaktiver		

Note			
2013
2012
			
Egenkapital		
Immaterielle anlægsaktiver		 Selskabskapital		
10,0
10,0
Software		
20,2
Foreslået udbytte		
18,9
0,2
0,2
Indretning af lejede lokaler 		
2,7
14
Egenkapital i alt
6,4
10,2
10,2
9
Immaterielle anlægsaktiver i alt		
22,9
		
25,3
Hensatte forpligtelser		
	Materielle anlægsaktiver		
Hensat til sikring af pantsystem 		
3,0
2,0
Grunde og bygninger		
98,4
Hensat forpligtelse vedrørende pantafregning		
68,6
75,0
55,0
Driftsmateriel og inventar 		
274,0
Hensat forpligtelse vedrørende indsamling		
281,3
61,5
53,7
Materielle anlægsaktiver under udførelse		
61,2
Udskudt skattepassiv		
73,1
1,7
1,7
10	Materielle anlægsaktiver i alt
433,6
15
Hensatte forpligtelser i alt
423,0
141,2
112,4
			
Finansielle anlægsaktiver		
Langfristede gældsforpligtelser 		
11
Finansielle anlægsaktiver		
2,7
16
Bankgæld 		
3,3
75,0
125,0
Finansielle anlægsaktiver i alt		
2,7
16
Leasinggæld 		
3,3
175,0
202,2
	Anlægsaktiver i alt
459,2
Medarbejderobligationer		
451,6
0,6
0,6
			
Langfristede gældsforpligtelser i alt
250,6
327,8
Omsætningsaktiver		
		
			
	Kortfristede gældsforpligtelser 		
Varebeholdninger		
16
Bankgæld 		
218,4
145,9
Færdigvarer og handelsvarer		
8,3
8,4
16
Leasinggæld 		
56,6
45,2
Varebeholdninger i alt 		
8,3
8,4
Leverandører af varer og tjenesteydelser 		
115,9
137,0
Afsat til almennyttige formål 		
0,0
2,5
Tilgodehavender		
Resultat af gebyrområder med positive resultater		
0,0
0,3
12
Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant 		
59,6
73,5
17
Anden gæld 		
24,3
21,1
Tilgodehavender vedr. opkrævede gebyrer og pant 		
244,2
233,5
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt 		
415,2
352,0
Andre tilgodehavender 		
31,5
26,0
Gældsforpligtelser i alt		
665,8
679,8
Resultat af gebyrområder med negative resultater 		
0,0
0,9
PASSIVER I ALT
817,2
802,4
13
Periodeafgrænsningsposter 		
14,4
8,5
			
Tilgodehavender i alt		
349,7
342,4
			
18
Leje-, leasing- og øvrige forpligtelser
Likvide beholdninger 		
0,0
0,0
19
Nærtstående parter
Omsætningsaktiver i alt		
358,0
350,8
	AKTIVER I ALT
817,2
802,4
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Pengestrømsopgørelse
MIO KR.

			
2013
2012
Resultat af primær drift 		
20,6
34,3
Af- og nedskrivninger, jf. note 3
82,1
73,5
Ændringer i hensættelser 			
27,3
-4,5
Pengestrøm fra primær drift før ændring i arbejdskapital 					
130,0
103,3
Ændringer i varebeholdninger					
0,1
-3,7
Ændringer i periodeafgrænsningsposter					
-5,9
1,1
Ændringer i tilgodehavender					
-13,7
-17,3
Ændringer i leverandører og anden gæld					
-19,8
53,1
Pengestrøm fra primær drift					
90,7
136,5
		
Finansielle indbetalinger					
6,1
2,3
Finansielle udbetalinger					
-13,6
-10,1
Pengestrøm fra driften
83,2
128,7
					
Køb af immaterielle anlægsaktiver					
-0,8
0,0
Køb af materielle anlægsaktiver					
-92,7
-93,8
Salg af materielle anlægsaktiver					
3,2
1,6
Ændring i finansielle anlægsaktiver					
0,6
-0,2
Pengestrøm til investering
-89,7
-92,4
					
Betalt udbytte 					
-0,2
-0,3
Ændring i langfristet finansiering 					
-77,2
-26,0
Ændring i kortfristet finansiering 					
83,9
-13,7
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet				
6,5
-40,0
Pengestrøm fra drift, investering og finansering 					
0,0
-3,7
Likvider, primo					
0,0
3,7
Likvider, ultimo					
0,0
0,0
Ændring i likvider
0,0
-3,7
Uudnyttede trækningsrettigheder					
0,0
54,1
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Noter

Noter

1. Nettoomsætning

5. Andre driftsomkostninger
MIO KR.

MIO KR.

		
2013
2012
		
2013
2012
Håndteringsgodtgørelse		
-26,7
-31,9
Opkrævet pant		
1.232,5
1.127,3
Håndteringsgodtgørelse engangsemballage, dækket af indtægtsført pant		
14,2
18,2
Opkrævede indsamlingsgebyrer		
189,9
173,5
Betalte og hensatte omkostninger til pant vedrørende engangsemballage			
-1.095,3
-984,5
Opkrævede logistikgebyrer		
16,7
17,8
Øvrige driftsomkostninger		
-124,3
-134,6
Salg af genanvendelige materialer		
108,2
104,3
I alt
-1.232,1
-1.132,8
Øvrige indtægter		
13,7
15,4
					
Nettoomsætning i alt
1.561,0
1.438,3
					
Omsætning, eksklusiv pant		
328,5
311,0
6. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Indtægtsført pant, jf. note 4		
137,2
142,8
					
MIO KR.
Samlet indtægt til drift af pant- og retursystemet
465,7
453,8
					
2013
2012
Revision af årsrapport		
-0,4
-0,3
2. Personaleomkostninger
Andre ydelser, herunder lovbestemte ydelser		
-0,7
-0,7
I alt
MIO KR.
-1,1
-1,0
					
2013
		
2012
7. Finansielle poster
-155,5
Lønninger og vederlag		
-118,3
MIO KR.
-11,4
Pensioner		
-8,6
					
2013
2012
-3,4
Andre omkostninger til social sikring		
-2,5
Finansielle indtægter
-170,3
					
-129,4
Renteindtægter
0,2
0,3
7,2
Heraf aktiveret under igangværende arbejder		
8,3
Værdiregulering af råvareswaps		
8,5
0,0
32,5
Heraf dækket af indtægtsført pant		
19,6
Beregnet renteindtægt af indestående pant 		
0,5
2,0
-130,6
I alt
-101,5
I alt
9,2
2,3
415
Gennemsnitligt antal medarbejdere
311
				
I personaleomkostninger indgår løn, pension og andre vederlag til direktionen samt honorarer til bestyrelsen
Finansielle omkostninger		
med i alt 3,6 mio. kr. (2012 3,4 mio. kr.)
Renteudgift pengeinstitutter		
-16,9
-18,6
3. af- og nedskrivninger
Værdiregulering af råvareswaps		
0,0
-1,1
Øvrige renteudgifter		
-0,2
-0,2
MIO KR.
Beregnet renteomkostning af indestående pant 		
-0,5
-2,0
		
2013
2012
Finansielle udgifter, der dækkes af indtægtsført pant 		
0,0
2,0
Immaterielle og materielle anlægsaktiver, jf. note 9 og 10		
-71,9
-73,4
Aktiverede renter i øvrigt		
4,0
3,0
Heraf dækket at indtægtført pant		
26,2
29,3
I alt
-13,6
-16,9
Gevinst ved salg af aktiver		
3,1
2,4
				
Tab ved salg af aktiver
-0,8
-0,1
Dansk Retursystem A/S skal i henhold til reglerne i Bekendtgørelsen lade renteindtægter af indeståendepantmidler indgå i
Nedskrivning af aktiver		
-12,5
-2,4
opgørelsen af gebyrområderegnskaberne for indsamlingsgebyrerne. Pantmidlerne indgår imidlertid i det samlede mellemværende
I alt
-55,9
-44,2
med pengeinstituttet. Renteindtægterne beregnes på baggrund af gennemsnitligt pantindestående og gennemsnitlig
					
4. Indtægtsført pant
finansieringsrente, som Selskabet har betalt i årets løb.
MIO KR.
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2013
2012
8. Skat af årets resultat
Opkrævet pant		
1.232,5
1.127,3
MIO KR.
Udbetalt pant		
-1.074,4
-983,5
2013
2012
Regulering af panthensættelse		
-20,9
-1,0
Årets aktuelle skat		
0,0
0,0
Indtægtsført pant for året
137,2
142,8
Regulering af udskudt skat		
0,0
-0,2
		
		
Skat af årets resultat
0,0
-0,2
Anvendelse af indtægtsført pant:		
					
Anvendt indenfor pant- og retursystemet		
121,8
125,5
Nedskrivning af IP-saldo		
13,9
8,0
Konsolidering		
1,5
6,8
Almennyttige tilskud		
0,0
2,5
I alt
137,2
142,8
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9. Immaterielle anlægsaktiver

12. Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant
MIO KR.
Software

Indretning af
lejede lokaler

Anskaffelsessum 1. januar 2013				
15,2
67,9
Overførsel				
0,1
8,8
Tilgang				
0,0
0,8
Afgang				
-3,0
-0,3
Anskaffelsessum 31. december 2013				
12,3
77,2
Af- og nedskrivninger 1. januar 2013				
-49,0
Afskrivninger på afviklede aktiver				
0,1
Årets af- og nedskrivninger				
-8,1
Af- og nedskrivninger 31. december 2013				
-57,0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013
20,2

-8,8
0,9
-1,7
-9,6
2,7

I alt

83,1
8,9
0,8
-3,3
89,5
-57,8
1,0
-9,8
-66,6
22,9

MIO KR.

2013
Saldo 1. januar 		
73,5
Udgifter i året				
121,8
Dækket af årets indtægtsførte pant 				
-121,8
Nedskrivning i året, jf. note 4				
-13,9
Saldo 31. december
59,6
				

2012
81,5
125,5
-125,5
-8,0
73,5

13. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres primært af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier,
husleje samt leasingydelser.

14. Egenkapital
MIO KR.

10. Materielle anlægsaktiver
MIO KR.
Grunde og
bygninger

Driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under
udførelse

I alt

696,5
73,1
Anskaffelsessum 1. januar 2013		
540,1
83,3
-8,9
-81,8
Overførsel		
40,2
32,7
92,7
69,9
Tilgang		
22,8
0,0
-29,0
0,0
Afgang		
-29,0
0,0
751,3
61,2
Anskaffelsessum 31. december 2013		
574,1
116,0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2013		
Afskrivninger på afviklede aktiver		
Årets af-og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger 31. december 2013		
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver 31. december 2013		

-14,7
0,0
-2,9
-17,6
98,4
49,4

-258,8
17,9
-59,2
-300,1
274,0
172,1

0,0
0,0
0,0
0,0
61,2
0,0

-273,5
17,9
-62,1
-317,7
433,6
221,5

2013
Egenkapital 1. januar				
10,2
Årets resultat efter aktivering/passivering af gebyrområderesultater				
0,2
Udloddet udbytte				
-0,2
Egenkapital ultimo
10,2
				
Egenkapitalen specificeres således:		
Aktiekapital 1. januar				
10,0
Aktiekapital 31. december				
10,0

2012
10,3
0,2
-0,3
10,2

Foreslået udbytte 1. januar				
0,2
Udloddet udbytte				
-0,2
Foreslået udbytte for året				
0,2
Foreslået udbytte				
0,2
Egenkapital 31. december
10,2
				
Selskabskapitalen består af 10.000 aktier a 1.000 kr. Alle aktier har samme stemmerettigheder.

0,3
-0,3
0,2
0,2
10,2

10,0
10,0

15. Hensatte forpligtelser

I tilgang til materielle anlægsaktiver er indregnet finansieringsomkostninger med i alt 4,0 mio. kr.

MIO KR.

11. Finansielle anlægsaktiver
MIO KR.
Deposita

Anskaffelsessum 1. januar 2013					
3,3
Tilgang					
0,4
Afgang					
-1,0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013					
2,7

46

2013
112,4
Hensatte forpligtelser 1. januar				
-112,4
Anvendt i året				
141,2
Hensat for året				
141,2
Hensatte forpligtelser 31. december
				
Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:		
138,2
0-1 år				
3,0
1-5 år				
141,2
I alt				

2012
115,6
-115,6
112,4
112,4

110,4
2,0
112,4
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16. Gæld til kreditinstitutter
MIO KR.

2013

2012

Gældsforpligtelserne er indregnet således i balancen:		
Langfristet bankgæld				
75,0
125,0
Langfristet leasinggæld				
175,0
202,2
Kortfristet bankgæld				
218,4
145,9
Kortfristet leasinggæld				
56,6
45,2
I alt				
525,0
518,3
Dagsværdi				
525,0
518,3
Nominel værdi				
525,0
518,3
					
Den langfristede gæld forfalder 1-5 år efter balancedagen.

17. Anden gæld
MIO KR.

2013
Moms				
0,0
Skyldige feriepenge mv.				
22,6
Øvrige				
1,7
I alt				
24,3

2012
0,5
18,2
2,4
21,1

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af
stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:
Dansk Retursystem Holding A/S
Harboes Bryggeri A/S

Transaktioner
Dansk Retursystem A/S sælger ydelser til aktionærer. Ydelser prissættes i
overensstemmelse med offentligt fastsatte regler. Prissætningen godkendes af
Miljøstyrelsen.

Salgsudvikling og returprocenter
Fordeling mellem engangsemballage og genpåfyldelig emballage salgsrapporteret til Dansk Retursystem A/S

100%
90%
80%

18. Leje- , leasing- og øvrige forpligtelser

70%
MIO KR.

2013
Leje- og leasingforpligtelser forfalden inden for 1 år				
9,7
Leje- og leasingforpligtelser forfalden inden for 1-5 år				
18,0
Betalingsforpligtelse til staten forfalder inden for 1 år				
Betalingsforpligtelse til staten forfalder inden for 1-5 år				
90,5
Betalingsforpligtelse til staten forfalder efter 5 år				
31,6
I alt				
149,8

2012
10,0
16,1
26,1

I medfør af en ændring i miljøbeskyttelsesloven i 2013 skal Dansk Retursystem A/S i årene 2015 til 2019 årligt betale en del af
indtægtsført pant til statskassen.
Dansk Retursystems betalingsforpligtelse er opgjort til halvdelen af den samlede betalingsforpligtigelse jf. miljøbeskyttelsesloven.
Den anden halvdel forudsættes betalt af indtægter fra driften af et dansk-tysk grænsepantsystem. På nuværende tidspunkt er der
ikke sket en afklaring mellem de danske og tyske myndigheder vedrørende etablering af ovennævnte grænsepantsystem.
Den samlede betalingsforpligtelse er opgjort til 122,1 mio.kr. ved udgangen af 2013.

19. Nærtstående parter
Nærtstående parter omfatter aktionærer, bestyrelsesmedlemmer og de virksomheder, som bestyrelsesmedlemmerne
repræsenterer samt direktion. Dansk Retursystem A/S nærtstående parter omfatter følgende:
Dansk Retursystem Holding A/S besidder majoriteten af selskabskapitalen. Dansk Retursystem Holding A/S indflydelse på
virksomheden er begrænset som følge af offentlig regulering.

60%
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30%
20%
Genpåfyldelig
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10%
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Det handler om
ansvarlighed
Dansk Retursystem A/S blev grundlagt i 2000 af bryggerierne i
samarbejde med dagligvarehandlen. Begge parter sidder i dag i
Selskabets bestyrelse. Det er Dansk Retursystems fornemste opgave at
sikre en høj returprocent af tomme pantbelagte engangsemballager.

Juni 2000

Juni 2001

December 2001

Januar 2002

Dansk Retursystem A/S
bliver stiftet som et resultat af et
samarbejde mellem bryggerierne
og dagligvarehandelen om et fælles pant- og retursystem.

Folketinget vedtager lov
som ændrer miljøbeskyttelsesloven. Det skaber grundlag for
at etablere et pant- og retur
system i Danmark.

Ændringen i Miljøbeskyttelses
loven udmøntes til ”Bekendtgørelse om indsamling mv.
af emballager til øl og visse
læskedrikke”. Pant- og retur
systemets første pantbekendtgørelse.

Dansk Retursystem A/S
får tildelt eneret af Miljøstyrelsen til at administrere
effektiviseringsprogrammet og
udbetale håndteringsgodtgørelse til dagligvarebutikker.

September 2002

Februar 2004

Marts 2005

Maj 2008

Eneretten udvides til også at
omfatte administrationen af
indsamling og udbetaling af pant
på engangsemballager.

Pantsatserne for returemballager til øl og sodavand bliver
sat ned den 12. februar 2004.
Ændringerne bliver vedtaget i
en bekendtgørelse, der fungerer
som et tillæg til den oprindelige
bekendtgørelse.

Pant- og retursystemet bliver
udvidet, så det også omfatter
produkter som alkoholsodavand,
cider og energidrikke.

Pant- og retursystemet bliver
udvidet, så det også omfatter
kildevand, iste samt andre drikke
klare limonader mv.

Dansk Retursystem A/S er reguleret af Miljøministeriet og har siden 2002 haft eneretten til at drive det danske
pant- og retursystem. I 2013 fik Selskabet tildelt en ny eneret, som løber til udgangen af 2019. Forlængelsen af
eneretten tildeles på baggrund af en ekstern evaluering.

September 2008

September 2010

Oktober 2012

Oktober 2013

Dansk Retursystem A/S skal hensætte de fornødne pantmidler til de emballager, der befinder sig i butikkerne
eller hos forbrugerne. Dette sker for at sikre, at der altid er sikkerhed for pantudbetalingen til markedet.

Dansk Retursystem A/S får
forlænget eneretten til at drive
det danske pant- og retursystem
til den 3. september 2013.

Dansk Retursystem A/S får
forlænget eneretten til at drive
det danske pant- og retursystem
til den 31 december 2016.

Pantbekendtgørelsen justeres
med indførelse af ny og mere
sikker pantetiket.

Dansk Retursystem A/S får
forlænget eneretten til at drive
det danske pant- og retursystem
til den 31. december 2019.

Dansk Retursystem A/S er privatejet og drives som en non-profit virksomhed. Dansk Retursystems omkostninger til at drive det danske pant- og retursystem bliver dækket af gebyrer, som betales af producenter og importører af pantbelagte drikkevarer, hvilket omfatter øl, læskedrikke, alt kildevand, iste og drikkeklar limonade.
Dansk Retursystem A/S er sat i verden for at indsamle engangsemballage til genanvendelse og dermed sikre
den højst mulige returprocent. Derudover skal Selskabet til stadighed arbejde på at nedbringe butikkernes omkostninger ved at modtage og sortere de tomme flasker og dåser fra pantbelagte drikkevarer.

Eneret til at drive pant- og retursystemet

Desværre er det ikke alle forbrugere, der returnerer deres tomme pantbelagte emballager. På den måde opstår
der en pulje af pantmidler, som Selskabet må indtægtsføre.
Det er den gældende pantbekendtgørelse, der sætter rammerne for, hvad den indtægtsførte pant kan anvendes
til. Ifølge pantbekendtgørelsen skal midlerne benyttes til at forbedre og udvikle det danske pant- og retursystem
til gavn for miljøet og Selskabets interessenter.
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