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Ledelsesberetning
2014 blev endnu et travlt år for Dansk Retursystem A/S. Året bød både på et
ledelsesmæssigt generationsskifte og en fortsat stigning i returmængderne for
pantbelagte engangsemballager. Virksomheden indsamlede 13 % mere end i 2013
og rundede dermed 1 mia. returnerede engangsemballager. Det stiller store krav
til indsamlingseffektivitet, produktionsfaciliteter og medarbejdernes kompetencer.
For at fremtidssikre virksomhedens drift og fortsatte udvikling igangsatte Dansk
Retursystem A/S en strategiproces, der strækker sig frem til 2020.

Dansk Retursystem A/S har siden etableringen oplevet en konstant stigning i mængden af indsamlede pantede engangsemballager. Alene de sidste to år har der været tale om en vækst på
mere end 25 %. Det betyder, at markedsandelen for engangsemballage nu er på 78 % af det danske marked mod kun 4 % i 2004.
De genpåfyldelige flasker står for de sidste 22 % af markedet for
pantede emballager.
Det er imidlertid Dansk Retursystem A/S’ vurdering, at væksten
i markedsandelen for engangsemballager i de kommende år vil
stagnere. På den baggrund har Dansk Retursystem A/S iværksat
en strategiproces, der strækker sig frem til 2020. Strategien tager især udgangspunkt i initiativer, der skal styrke kunde- og forbrugertilfredshed, effektiviteten samt virksomhedens miljøprofil.
En anden væsentlig del tager udgangspunkt i at finde alternative
afleveringsmuligheder for især forbrugerne, så virksomheden i
endnu højere grad kan leve op til de krav, der stilles til et effektivt
og brugervenligt system.
Ser man på accepten af det danske pant- og retursystem blandt
både kunder og forbrugere, så er den er høj. Det vil sige, at der
ikke stilles spørgsmålstegn ved ideen om, at man skal returnere
de tomme engangsemballager, så de kan sendes til genanvendelse. Dette giver et godt fundament for den videre udvikling af
pantsystemet.
Dansk Retursystem A/S’ ledelse forventer, at de første strategiske initiativer søsættes i første halvdel af 2015.

Stigende markedsandel for
engangsemballager
Mængden af solgte engangsemballager i Danmark
udgør 78 % af den samlede salgsmængde af pantede emballager, der rapporteres til Dansk Retursystem A/S. Langt størstedelen af engangsemballagerne fordeler sig mellem plast og aluminium, mens
engangsglasflaskerne kun udgør en lille del af det
samlede volumen målt i enheder. Målt i tonnage udgør glas imidlertid den største andel af de indsamlede
engangsemballager, der sendes til genanvendelse.
Den altovervejende del af de sidste 22 % pantede
emballager er genpåfyldelige glasflasker, mens den
resterende andel af de genpåfyldelige plastflasker er
ubetydelig.

I 2014 var der en række ændringer i Dansk Retursystem A/S’ overordnede ledelse, da Lars Krejberg
Petersen den 1. april tog over efter virksomhedens
mangeårige administrerende direktør Benny S. Rasmussen. I bestyrelsen blev Johannes Savonije erstattet med Carsten Nørland.
7

Dansk Retursystem A/S  Ledelsesberetning 2014

Udvikling i antal returnerede pantede engangsemballager
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Med en stigning i returmængderne i 2014 på 13 %
passerede Dansk Retursystem A/S for første gang
mere end 1 mia. indsamlede engangsemballager på
et år.

Mængden af indsamlede plastflasker steg i 2014 med 10 % i forhold til 2013. Det var dog mængden af indsamlede glasflasker,
der havde den største procentuelle stigning med 26 %, hvilket
skyldes større salg af denne flasketype.

Størst stigning på dåser

Analyse af kapaciteten

Den største stigning i antal af indsamlede engangsemballager ligger indenfor dåser, med en stigning i
forhold til 2013 på cirka 15 % svarende til i alt en
halv millard indsamlede emballager. Det er Dansk
Retursystem A/S’ vurdering, at en del af stigningen
skyldes reduktionen af afgifter på øl- og læskedrikke, som blev fuldt implementeret ved årsskiftet
2013/14. Desuden har konverteringen fra genpåfyldelige flasker til engangsemballager de senere år
også haft indflydelse på de mængder, som Dansk
Retursystem A/S indsamler.

På baggrund af de senere års vækst i returmængder har Dansk
Retursystem A/S iværksat en analyse af kapaciteten i forhold til
optællings- og sorteringsfaciliteter. Analysen skal sikre, at virksomheden også i fremtiden har den nødvendige kapacitet til at
indsamle de returnerede engangsemballager.
Det er forventningen, at analyseresultaterne er færdige i første
halvdel af 2015. Resultaterne vil herefter blive vurderet med udgangspunkt i hvilke strategiske beslutninger, der træffes som
følge af den igangværende strategiproces.
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Virksomhedens indtægter fordeler sig på følgende måde:
42 % kommer fra gebyrer fra udbydere
33 % fra de indtægtsførte pantmidler

22 % fra salg af de genanvendelige materialer

3 % øvrige indtægter

Årets resultat
Dansk Retursystem A/S’ aktiviteter vedrørende indsamling af
engangsemballager og administration af håndteringsgodtgørelse
overfor butikkerne steg i 2014 i forhold til 2013.
Samlet set resulterede det i et overskud på 0,2 mio. kr. efter
særlige poster på 29,5 mio. kr., men før aktivering og passivering af gebyrområderesultater og skat. Særlige poster omfattede
i 2014 nedskrivning af IP-saldo, hensættelse til udvikling og test
af Pantstationskoncept samt hensættelse til konsolidering. Årets
resultat blev 0,2 mio. kr.

på trods af at væksten i returmængderne stiller store
krav til virksomheden både i forhold til indsamlingsleddet og ikke mindst i forbindelse med optællingen
på fabrikkerne. Derfor fortsætter virksomheden
også i de kommende år med at udvikle systemet og
teknologien, så det er muligt at leve op til den fremtidige udvikling og de krav, der vil være til pant- og
retursystemet i fremtiden.

Returprocenten

Dansk Retursystem A/S betragter resultatet som tilfredsstillende.

Den samlede returprocent for engangsemballager
var i 2014 89 %. Det er uændret i forhold til de seneste år.

Det tilfredsstillende resultat skyldes dels øgede indtægter som
følge af stigende salgsmængder, dels en øget effektivisering og
dermed fald i driftsomkostninger pr. indsamlet emballage. Dette

Dansk Retursystem A/S vil også i de kommende år
arbejde på, at returprocenten udvikler sig positivt.
Returprocenten for de genpåfyldelige flasker blev i
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2014 opgjort til 103 %. Opgørelsen skete på baggrund af de rapporterede salgs- og returmængder
fra udbydere af pantbelagte genpåfyldelige flasker
på det danske marked.
At returprocenten for de genpåfyldelige flasker igen
ligger over 100 % skyldes, at salget af drikkevarer i
denne emballagetype er faldende.
På den baggrund er det Dansk Retursystem A/S’
skøn, at den forventede vækst i de nærmeste år vil
være til at håndtere med nødvendige tilpasninger af
de eksisterende driftforudsætninger.

Driftsmæssige parametre
Dansk Retursystem A/S skal drive det danske pantog retursystem så effektivt og miljø- og brugervenligt som muligt. Virksomheden har derfor en række
økonomiske parametre, der holdes særligt øje med,
da de har afgørende indflydelse på virksomhedens
resultat. I budgettet for 2014 er risikoen og de mulige konsekvenser ved potentielle udsving indenfor hvert af parametrene vurderet. Vel vidende at
Dansk Retursystem A/S kun i begrænset omfang
kan påvirke de enkelte parametre:

•	Salgsmængderne, der rapporteres til Dansk Retursystem A/S de rapporterede salgsmængder fortsatte i 2014 med at stige og
påvirkede dermed virksomhedens økonomi i en positiv retning.
•	Returmængderne - disse steg i takt med stigningen i de rapporterede salgsmængder og udgjorde en stigning på 13 % i forhold
til året før. De senere års stigninger har blandt andet betydet, at
Dansk Retursystem A/S løbende vurderer, om virksomheden
også i fremtiden har den nødvendige driftskapacitet.
•	Priser på de genanvendelige materialer - 22 % af Dansk Retursystem A/S’ driftsindtægter kommer fra salg af de genanvendelige materialer (excl. pant). Prisniveauet i 2014 lå samlet
set på niveau med 2013. Selvom faldet i energipriserne i sidste
halvdel af året har påvirket prisniveauet for aluminium og plast
negativt.
•	Renten - Dansk Retursystem A/S tog i forbindelse med budgettet for 2014 udgangspunkt i, at renten ville forblive på niveauet for 2013. Renten faldt imidlertid til et meget lavt niveau,
hvilket var positivt i forhold til virksomhedens økonomi. Virksomhedens samlede renteudgifter i 2014 blev opgjort til 13,0
mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre i forhold til året før.
•	Energipriserne - når returmængderne stiger, så stiger virksomhedens omkostninger til transport og optælling. Derfor
har Dansk Retursystem A/S fokus på at effektivisere disse
energitunge processer. Faldet i energipriserne i 2014 var imidlertid i en størrelsesorden, hvor det på trods af de stigende
returmængder og dermed øgede transport- og optællingsaktiviteter, alligevel havde en positiv indvirkning på regnskabet.

Pantstation pilotprojekt
Dansk Retursystem A/S’ første to test-pantstationer, som ligger
i henholdsvis Høje-Taastrup og Horsens, fortsatte med at udvikle
sig positivt i 2014, hvilket vil sige, at stadig flere returnerer deres
tomme emballager via pantstationen. Ligesom der er tale om flere
og flere gengangere - når man som forbruger først er begyndt at
benytte pantstationerne, så fortsætter man ad dette spor. De to
pantstationer åbnede i henholdsvis 2012 og 2013.
Som en del af virksomhedens strategiproces gav bestyrelsen i
2014 grønt lys for etablering af et pilotprojekt bestående af yderligere 11 pantstationer fordelt over hele landet. Pilotprojektet er
en del af virksomhedens mål om at etablere et alternativt afleveringsspor som supplement til det eksisterende butiksdrevne spor.
Pantstationerne i pilotprojektet placeres ud fra en række fastlagte
kriterier, hvilket betyder, at de enten placeres ved trafikknudepunkter, ved genbrugspladser eller i forbindelse med indkøbsfaciliteter. Fælles for placeringerne er, at de ligger på steder, hvor
forbrugerne færdes i forvejen.
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Pilotprojektet skal give mere viden dels om placeringernes betydning for brugen af pantstationen dels
om graden af en eventuel kannibalisering fra øvrige
indleveringssteder.
I 2014 arbejdede Dansk Retursystem A/S intenst
på at finde konkrete og egnede placeringer fordelt
over hele landet, ligesom der blev indledt dialog
med de pågældende kommuner, så byggeriet efter
planen kan gå i gang i foråret 2015.
Etableringen af et eller flere alternative afleveringsspor skal dels aflaste butikkerne, dels give forbrugerne flere muligheder for at returnere deres
tomme emballager, så de til enhver tid oplever det
som nemt og bekvemt at aflevere emballagerne og
dermed bidrage til en højere returprocent.

Fortsat optimering af det eksisterende
system
Samtidig med at Dansk Retursystem A/S tester
et nyt afleveringsspor, har det på baggrund af den
fortsatte stigning i returmængderne af pantede engangsemballager sideløbende været nødvendigt at
fortsætte den optimering og effektivisering, som
virksomheden har været i gang med i de senere år.
Der er tale om optimering af både indsamlingsleddet, det tekniske udstyr i butikkerne og produktionen i forhold til optælling og sortering.
En af de væsentligste forbedringer i produktionen
var, da de nye optællingslinjer til glasflasker blev
indviet i juni. De gamle linjer var nedslidte og havde
ikke den tilstrækkelige kapacitet til at opretholde en
effektiv optælling. Endelig var de nye glaslinjer en
forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til støj og støv.
En indsats, som gjorde, at Dansk Retursystem A/S
blev indstillet til en arbejdsmiljøpris.
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En yderligere udvikling af produktionsfaciliteterne afventer resultaterne af gennemgangen af flowet i produktionen samt de
strategiske beslutninger, der træffes i forhold til virksomhedens
fremtidige udvikling. Det forventes, at der vil foreligge en række
anbefalinger i løbet af 2015.

Analyse af kundetilfredsheden
Som en del af den strategiproces, der blev sat i gang hen over
sommeren 2014, og som strækker sig frem til 2020, blev der som
noget af det første iværksat en kundetilfredshedsanalyse. Der var
tale om to analyser: Én, der primært så på den tekniske service,
og én, der over en bredere kam så på den generelle kundeservice
i forhold til indsamling, support og bestillinger.
Analyserne, som er repræsentative blandt virksomhedens forskellige kundegrupper og deres geografiske beliggenhed, viser,
at otte ud af ti kender Dansk Retursystem A/S som dem, der
indsamler de tomme engangsemballager, dog er kendskabet til
selve pant- og retursystemet højere.
Generelt opfatter kunderne virksomheden som miljørigtig, serviceminded, effektiv og nødvendig. Analyseresultaterne viser
endvidere, at der er en bred accept af det danske pant- og retursystem. Ligesom der er en generel høj tilfredshed med virksomhedens performance.
I forhold til det generelle kundeserviceniveau er der mange forskellige behov alt efter hvilket kundesegment, man tilhører. Virksomheden skal derfor i endnu højere grad i de fremadrettede initiativer arbejde målrettet med en segmentering af de forskellige
behov indenfor de enkelte kundegrupper.
Dansk Retursystem A/S vil i de kommende år arbejde videre med
resultaterne dels for at få mere specifik viden om, hvilke konkrete
tiltag der vil øge kundernes tilfredshed, dels for at udvikle projekter, så det kan danne grundlag for de kommende års indsats med
at sikre en høj kundetilfredshed.
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Indsamlede mængder i forhold til andel af kunder
Ca. 3.000 automatbutikker står for:
90 % af mængderne, men udgør kun 20 % af kunderne

Ca. 2.000 manuelle butikker står for:
5 % af mængderne og udgør 15 % af kunderne,

De sidste 10.000 kunder findes inden for
kontorer, restauranter, hoteller osv. står for:
5 % af mængderne og udgør 65 % af kunderne.
En sammensætning, der dækker over en række forskellige behov i forhold til kontakten
med Dansk Retursystem A/S

Dansk Retursystem A/S har cirka 15.000 kunder
bestående af butikker, kontorer, restauranter med
mere.
Ser man på forholdet mellem indsamlede mængder
og andel af kunder inden for de tre væsentligste segmenter, var fordelingen i 2014 på figuren ovenfor.

Ny pantbekendtgørelse
Den 1. februar 2014 trådte den nye opdaterede pantbekendtgørelse i kraft. Det overordnede mål med den nye udgave var at forenkle bekendtgørelsen i både sprog og indhold. Desuden blev der
indført en række bestemmelser, der skal dæmme op for svindel
med pant, ligesom der er en række bestemmelser, der skal sikre besparelser i driften og i administrationen, herunder en øget
mulighed for digitalisering.

Udvikling af det tekniske udstyr i butikkerne
Udviklingen af det tekniske udstyr i butikkernes flaskerum har i alle årene været et vigtigt indsatsområde for Dansk Retursystem A/S. Virksomheden
har de sidste 10 år investeret mere end 300 mio.
kr. i teknisk udstyr i butikkerne og har dermed bidraget til en væsentlig effektivisering af flaskemodtagelsen.
Der er i alt opsat godt 2.000 komprimatorer og i
alt knap 1.000 sikkerhedscontaineranlæg enten til
glas eller komplette anlæg, der kan håndtere alle
materialetyper. Der er desuden installeret mere end
3.000 computere i butikker med returautomat. I butikker med sikkerhedscontainer eller komprimator
er det muligt at afregne panten digitalt og dermed
effektivisere optællingsprocessen i butikkerne.
Mængden af teknisk udstyr, der er blevet sat op i
butikkerne over de sidste par år, er fladet ud, især
fordi de fleste butikker allerede har fået installeret
teknisk udstyr, hvis det har været økonomisk og
driftsmæssigt fornuftigt. Som det også var tilfældet
sidste år, var det i 2014 primært i forbindelse med
ny- eller ombygninger, at der blev sat nyt udstyr op.
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Af konkrete tiltag blev der blandt andet indført muligheden for,
at flere butikker, der ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, kan
slå deres flaskerum sammen. Ved at deles om samme flaskerum
sparer butikkerne både plads og teknisk udstyr.
Et andet af tiltagene, der blev indført med den nye bekendtgørelse, var betaling for de sække, der bruges til at indsamle engangsemballager fra restauranter, cafeer, hoteller, kontorer og
andre kunder med begrænset pligt til at tage de tomme engangsemballager retur.
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For at effektivisere pant- og retursystemet yderligere blev der via
den nye pantbekendtgørelse desuden indført et gebyr, der skal
betales, hvis Dansk Retursystem A/S kører forgæves på grund af
forhold hos kunderne. Der kan typisk være tale om tilfælde, hvor
chaufføren har været på adressen uden at få tomme emballager
med retur, eller hvis kunderne aflyser en afhentning med for kort
varsel. Målet er, at Dansk Retursystem A/S’ chauffører skal køre
færre forgæves ture, hvilket har en positiv indvirkning både på effektiviteten og på miljøet.
Gebyret blev indført over et par måneder, hvor Dansk Retur
system A/S’ kunder først fik mulighed for at øve sig, da de i månederne før indførelsen blev gjort opmærksom på de forhold, der
på sigt ville koste et gebyr.

Sikkerhed for betaling af pant
En anden væsentlig ændring i pantbekendtgørelsen var Dansk
Retursystem A/S’ mulighed for at kræve sikkerhed for betaling
af pant og gebyrer i bestemte situationer. Årsagen til denne
ændring er, at Dansk Retursystem A/S desværre har oplevet
episoder, hvor nye udbydere har undladt at betale den pant, de
skylder til systemet, hvilket går ud over den langt overvejende
del, der lever op til alle deres forpligtelser i forhold til pant- og
retursystemet.
Der er udelukkende tale om sikkerhedsstillelse i forhold til de primære mærker, som trykkes direkte på produktetiketten eller på
selve emballagen. Pantetiketterne, som klistres på emballagerne,
kræver fortsat ingen sikkerhedsstillelse, da de afregnes i forbindelse med leveringen.
Størrelsen af sikkerhedsstillelsen følger en fast praksis, og kan
være op til 500.000 kr.
Dansk Retursystem A/S kan konstatere, at tabet på manglende

indbetaling af pant og gebyrer er faldet væsentligt
efter indførelsen af sikkerhedsstillelsen.
Endelig blev en række af de tidligere gebyrnavne
ændret for at forenkle bekendtgørelsen

Samfundsansvar
Dansk Retursystem A/S’ politik for samfundsansvar
tager udgangspunkt i følgende tre hovedområder:
1. Samfundsansvar i forhold til miljøet
2. Samfundsansvar i forhold til medarbejderne
3. Generelt samfundsansvar
I 2014 arbejdede Dansk Retursystem A/S videre
med kortlægning og opstilling af retningslinjer for
den fremtidige udvikling for virksomhedens indsats
inden for samfundsansvar.

Samfundsansvar i forhold til miljøet
Dansk Retursystem A/S arbejdede også i 2014 målrettet på at sikre højeste kvalitet af de genanvendelige
materialer. Det vil sige, at de materialer, der sendes
videre til oparbejdning, har så høj en kvalitet, at de kan
indgå i et closed loop system, hvor gamle flasker og
dåser bliver til nye drikke- eller fødevareemballager.
De brugte flasker og dåser er værdifuldt materiale
- især når de har så høj en kvalitet, at de kan genanvendes til nye fødevareemballager, hvilket er tilfældet for 93 % af de materialer, som Dansk Retursystem A/S sender til genanvendelse. Heraf bliver de
80 % til nye drikkevareemballager og kommer derfor
for en stor dels vedkommende tilbage igen og igen
via pant- og retursystemet.

15

Dansk Retursystem A/S  Ledelsesberetning 2014

16

Ledelsesberetning 2014  Dansk Retursystem A/S

I 2014 sendte Dansk Retursystem A/S knap 1 mia. brugte engangsemballager videre til genanvendelse til nye fødevareemballager, hvilket svarer til en vægt af cirka 45.000 ton genanvendelige materialer.

Genanvendelse af bedste kvalitet
Dansk Retursystem A/S prioiterer at genanvende på højst muligt
kvalitetsniveau med udgangspunkt i EU’s affaldshieraki.
Kvalitetskravene til fødevareemballager er skrappe, derfor skal de
enten fremstilles af jomfruelige råstoffer eller brugte fødevareemballager, hvilket gør de materialer, som Dansk Retursystem A/S
indsamler, efterspurgte på grund af den høje kvalitet.
Ved at arbejde målrettet på, at så mange af de emballager, som
virksomheden indsamler, bliver til nye flasker eller dåser, indgår
Dansk Retursystem A/S i en cirkulær økonomi, hvor emballagerne sendes tilbage i samme system igen - i princippet i en uendelig
cyklus.

Dansk Retursystem A/S er en del af Miljømærkning Danmarks Indkøbernetværket, hvor målet er at
indkøbe med omtanke. Ved at være en del af netværket er virksomheden med til at skabe et større
udbud af miljømærkede produkter, da medlemmerne
forpligter sig til at øge andelen af indkøb med Svanen og Blomsten på en række områder - herunder
rengøring og vasketjenester.
Medlemskabet indebærer rapportering af virksomhedens miljømærkede indkøb. Derfor er det også
glædeligt, at det i 2014 lykkedes at gøre Dansk
Retursystem A/S’ daglige rengøring svanemærket,
hvilket betyder, at 82 % af virksomhedens rengøringsydelser i 2014 var miljømærket - mod 0 % i
2013. Derudover lykkedes det at øge andelen af
miljømærkede indkøb i forhold til tryksager fra 27 %
i 2013 til 49 % i 2014, ligesom det lykkedes at øge
andelen af miljømærkede indkøb på kontorudstyr fra
0 % i 2013 til 67 % i 2014.

Grønne indkøb
Dansk Retursystem A/S har fokus på miljøet ikke bare i forbindelse med genanvendelsen af de tomme engangsemballager,
men også i forbindelse med driften, herunder indkøb på tværs i
virksomheden.
Udgangspunktet for alle indkøb er, at de så vidt muligt skal være
miljømærkede, hvis det er muligt ud fra en praktisk og økonomisk
afvejning. Generelt er Svanen og EU’s Blomst pejlemærker for
virksomheden i alle indkøb. På den måde er Dansk Retursystem
A/S sikker på, at der føres uvildig kontrol med, at de krav, der
stilles til mærkerne, overholdes.

For at fremme andelen af miljømærkede produkter
har Dansk Retursystem A/S afsat 10 % mere på
budgettet til indkøb af miljømærkede varer indenfor
de 10 indsatsområder, som netværket har udpeget.
Virksomheden har endvidere udarbejdet supplerende anvisninger for, hvordan den enkelte afdeling kan
tage hensyn til miljøet og arbejdsmiljøet i de produkter, hvor det ikke er muligt at købe miljømærkede varianter. Det gælder fx de forskellige indsamlingsmaterialer, biler og andet produktionsudstyr, som udgør
størstedelen af virksomhedens indkøb.

EU’s affaldshiraki

Forebyggelse

Flaske til
flaske

Genbrug

Fødevareemballager
generelt

Genanvendelse

Anden produktspecifik
genanvendelse

Forbrænding

Ikke produktspecifik genanvendelse

Deponi
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Dansk Retursystem A/S udarbejdede i 2014 retningslinjer for miljørigtige indkøb, som blandt andet
betyder, at der skal foretages screeninger af større
indkøb, herunder udbud og udviklingsprojekter, så
indkøbene består af varianter og produkter med så
god en miljøprofil som muligt.

Dansk Retursystem A/S’ generelle samfundsansvar
I 2014 var København europæisk miljøhovedstad - under overskriften Sharing Copenhagen. I den forbindelse var der en lang
række aktiviteter overalt i byen. Dansk Retursystem A/S deltog
ved en række af de konferencer, der blev holdt, blandt andet en
konference om undervisning i bæredygtighed og genanvendelse
af ressourcer.

Fokus på klima og energi
I løbet af 2014 havde Dansk Retursystem A/S desuden fokus på at minimere klimabelastningen fra
egne processer især i forhold til transporten og virksomhedens produktionsanlæg.
For at spare energi på driften af virksomhedens bygninger blev der gennemført en energiscreening af
produktionsanlæggene på fabrikken i Hedehusene.
En screening, der sammen med et energisyn i 2015
vil give et godt afsæt for at identificere tiltag, der
kan minimere energiforbruget yderligere.
I 2014 var det første af disse tiltag en udskiftning af
ældre belysning flere steder, så der i stedet blev sat
energibesparende LED-belysning op.
Dansk Retursystem A/S implementerede et flådestyringssystem, der fremadrettet blandt andet styrker muligheden for at følge CO2-udledningen pr. kørt
km i virksomhedens indsamlingsbiler. Desuden er
der fokus på optimal lastning af de trailere, der kører de genanvendelige materialer til oparbejderne,
så miljøbelastningen også minimeres ad denne vej.

Analyse af pantstationernes bæredygtighed
Miljøet spiller også en rolle for de kommende pantstationbygninger. I forbindelse med bygningen af de
11 pantstationer i pilotprojektet igangsatte Dansk
Retursystem A/S en analyse af bygningernes bæredygtighed i forhold til fx energiforbrug og materialevalg. Det vil sige bygningernes aftryk på miljø,
klima, økonomi og omgivelser - både i forbindelse
med byggeriet og den efterfølgende drift, men også
når bygningerne ikke længere skal benyttes.
Analysen bygger på den anerkendte bæredygtighedscertificering DGNB, som certificerer fx kontorbygninger og bymiljøer. Der findes endnu ingen
certificering af industribygninger, men ved at følge
de relevante krav i DGNB certificeringen har Dansk
Retursystem A/S mulighed for at træffe kvalificerede valg, når det handler om at sikre så grøn en
profil på pantstationbygningerne som muligt.
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Kampagner målrettet skoleelever var det generelle omdrejningspunkt for Dansk Retursystem A/S’ deltagelse i Sharing Copenhagen, fx med kampagnen Grøn Udfordring, som er målrettet
folkeskolens ældste klasser. I forbindelse med kampagnen fik udskolingselever i København forskellige grønne udfordringer.
Dansk Retursystem A/S’ udfordring tog udgangspunkt i håndtering af de flasker og dåser, der tømmes, når man er på farten og
ikke er i nærheden af en returautomat eller anden afleveringsmulighed. Eleverne skulle opfinde og designe løsninger til, hvordan
de tomme emballager kunne lægges i en opsamlingsenhed i gademiljøet.
Det er Dansk Retursystem A/S, der sammen med Friluftsrådet
står bag kampagnen, men også virksomheder som fx NCC, Sund
og Bælt, Amager Ressource Center og Københavns Kommune
deltog med udfordringer.
Resultatet af udfordringerne præsenteres i løbet af foråret 2015.

Succes med skolekampagner
Kampagner målrettet skoleelever har i en årrække været en af
Dansk Retursystem A/S’ mest effektive måder at sikre, at de
kommende generationer kender til det danske pant- og retursystem og ad den vej får viden om vigtigheden af at genanvende de
tomme emballager - og ikke mindst får bevidstheden om, at alle
kan bidrage, fordi hver eneste dåse eller flaske, der afleveres,
spiller en positiv rolle for miljøet.

Ledelsesberetning 2014  Dansk Retursystem A/S
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I de sidste ni år har skoleelever fra hele landet deltaget i Dansk
Retursystem A/S’ Dåserydderkampagne. Hvert år med deltagelse af mange hundrede skoleelever fra 2.- 5. klasse.
I 2014 valgte Dansk Retursystem A/S at sætte kampagnen på
standby for at videreudvikle konceptet, så 2015 byder på en ny
og opdateret udgave af kampagnen.

og retursystem sker det blandt andet ved at udvikle
systemet, så det er nemt og effektivt at returnere de
tomme emballager. For at imødekomme de forbrugere, der gerne vil sørge for, at emballagerne bliver
genanvendt og samtidig hjælpe andre, der har brug
for panten, blev Dansk Retursystem A/S i 2014 en
del af portalen flaskepant.dk.

For at sikre, at der også i 2014 var et tilbud til de yngre skoleelever, udgav Dansk Retursystem A/S i stedet fagbogen ”Tom Dåse
og hans genan-venner” med tilhørende opgaver. Bogen handler
om at genanvende og passe på miljøet og naturens ressourcer.
Første oplag af bogen var væk i løbet af få uger - en interesse, der
fortsatte hen over hele året.

Via portalen kan man bestille en afhentning af de
tomme emballager, så de bliver hentet ved gadedøren. På samme måde kan man som pantsamler
reservere en given afhentning via portalen - man har
så 4 timer til at hente emballagerne, før afhentningen bliver givet fri til andre, der kan melde sig.

Studerende fra hele verden gav gode råd

Med projektet er det Dansk Retursystem A/S’ ønske at nå en række af de forbrugere, der gerne vil
yde en både miljømæssig og velgørende indsats,
men måske ikke altid får indløst panten, fordi de føler, at det er for tidskrævende - med projektet kan
de to ting kombineres.

For første gang i virksomhedens historie deltog Dansk Retursystem A/S i en tværfaglig og international Case Competition i
samarbejde med Roskilde Universitet, RUC, hvor Dansk Retursystem A/S var udvalgt til at være hovedcasen for den uge, som
arrangementet varede.
30 studerende fra hele verden skulle komme med deres løsninger på, hvordan Dansk Retursystem A/S kan møde fremtidens
forbrugertrends og i endnu højere grad kan blive i stand til at involvere forbrugerne i den fælles opgave, det er at sikre en høj
kvalitet i genanvendelsen.
Dansk Retursystem A/S vil i kommende initiativer lade sig inspirere af dele af resultaterne og forslagene, som var både gennemarbejdede og innovative. Nogle af nøgleordene i de studerendes
forslag var blandt andet større involvering i velgørenhedsarbejde,
computerspil med miljøbudskaber, mere fleksible afleveringsmuligheder og større fokus på de unge og deres behov og adfærdsmønstre.

Rene veje og strande
For at øge returprocenten og skåne miljøet arbejder Dansk Retursystem A/S også på, at de tomme
flasker og dåser, der ryger ud af bilvinduet, bliver
efterladt på stranden eller i naturen, i stedet bliver
returneret og sendt til genanvendelse. Derfor fortsatte virksomheden i 2014 samarbejdet med Hold
Danmark Rent i forbindelse med kampagnen ”Rene
Veje Nu”.

Internationalt partnerskab
Det var ikke kun i forhold til de studerende, at Dansk Retursystem
A/S i det forgangne år så ud over landets grænser. Som en del
af partnerskabet State of Green havde Dansk Retursystem A/S
besøg af erhvervsdelegationer fra blandt andet Kina, Polen og
Brasilien. Målet med partnerskabet er at øge kendskabet til de
mange grønne og innovative løsninger, som dansk erhvervsliv kan
tilbyde.
Det er typisk politikere, erhvervs- og organisationsfolk, der deltager i delegationerne. Alle udviser stor interesse for det danske
pant- og retursystem både i forhold til opbygning, drift og den miljømæssige effekt. Ligesom Dansk Retursystem A/S naturligvis
får større indsigt i de erfaringer og udfordringer, der findes i de
forskellige lande i forhold til at udvikle og etablere pantsystemer.

Lad andre få gavn af din pant
Dansk Retursystem A/S arbejder hele tiden på at øge returprocenten. Ud over at informere om effekterne ved det danske pant-
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Dansk Retursystem A/S’ konsulenter og chauffører deltog i kampagnen ved at uddele postkort og lommeskraldeposer, ligesom
der var skilte på en række rastepladser, der gjorde opmærksom
på det uhensigtsmæssige ved at smide emballagerne.
I forbindelse med strand kampagnen blev der opstillet meterstore
skilte på 25 danske strande, hvor strandgæsterne blev opfordret
til at være en ”Buddy”. En ”Buddy” smider emballager i særlige
opsamlingskurve og affaldet i skraldespanden i stedet for at lade
det flyde i naturen.

Samfundsansvar i forhold til medarbejderne
Dansk Retursystem A/S arbejder på at fremstå som en samfundsansvarlig virksomhed. Både i forhold til virksomhedens generelle miljøindsats og arbejdet med at øge returprocenten, men
også internt i forhold til medarbejderne.
Fordi virksomheden både rummer administration, transport og
produktion, er der mulighed for at ansætte et bredt spekter af
medarbejdere og dermed fx folk, der endnu ikke har fået fodfæste
på arbejdsmarkedet.

Et af de områder, hvor Dansk Retursystem A/S har
ydet en indsats, er ved at have ansat unge snusepraktikanter. Der er tale om unge mellem 18 og 30
år, som enten ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller af forskellige årsager er faldet ud af uddannelsessystemet. Målet er at give de unge viden
om de forskellige muligheder, der findes på jobmarkedet og på den måde give dem et bedre udgangspunkt og inspiration, når de skal vælge uddannelse.
I foråret havde Dansk Retursystem A/S glæde af to
praktikanter i henholdsvis it-afdelingen og transportafdelingen. Det er Jobcenter Høje-Taastrup, der står
bag projektet med støtte fra arbejdsmarkedsstyrelsen. I hele forløbet har Dansk Retursystem A/S haft
et tæt og konstruktivt samarbejde med jobcentrets
uddannelsesvejledere.
Dansk Retursystem A/S blev endvidere en del
af netværket Partnerskab for Job og Vækst, som
Høje-Taastrup Kommune og Danske Handicaporganisationer står bag.
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Målet med netværket er, at der i 2015 skal skabes
50 arbejdspladser i kommunen til mennesker med
handicaps. Dansk Retursystem A/S har i mange år
arbejdet med at tage et socialt ansvar i forhold til
mennesker med særlige behov, derfor er det naturligt at være en del af netværket.
Udover at støtte og hjælpe det enkelte menneske
har Dansk Retursystem A/S også erfaring med at
støtte og uddanne lederne til at kunne håndtere
medarbejdere med handicaps eller andre forhold,
der kræver særlige behov og ledelsesmæssige
kompetencer.

Vurdering af det fysiske arbejdsmiljø
For at sikre at de medarbejdere, der allerede er ansat
i virksomheden, ikke belaster deres krop unødigt,
når de udfører deres daglige arbejde, igangsatte
Dansk Retursystem A/S et ergonomiprojekt. Som
en del af projektet blev medarbejdernes arbejdspladser vurderet og arbejdsredskaberne indstillet i
forbindelse med en arbejdsmiljøgennemgang.
Der blev også holdt interne workshops og uddannet en række ergo-guider. De har til opgave at
motivere og hjælpe deres kolleger, så den enkelte
medarbejder bliver opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og efterfølgende får
muligheden for at indrette arbejdspladsen, så den
passer bedst muligt til den enkelte i forhold til højde, afstande, pladsforhold osv. Desuden blev alle
medarbejdere opfordret til at komme med forslag
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og ideer til, hvordan ergonomien kan styrkes, og hvordan den
enkelte medarbejder kan gøre brug af hjælpemidler og sikre mere
rotation mellem arbejdsstationerne.

Indsatsområder 2015
Strategiprocessen, der blev sat i gang i 2014, og som skal sætte
rammerne for virksomhedens udvikling frem til 2020, forventes
afsluttet i foråret 2015, så konkrete tiltag kan sættes i gang. Der
vil være tale om projekter og processer, der skal styrke og fremtidssikre virksomheden særligt i forhold til kunde- og forbrugertilfredsheden, øget effektivisering samt en yderligere styrkelse af
virksomhedens miljøprofil.
Et af de overordnede strategiske mål er udvikling af alternative
afleveringsmuligheder, så forbrugerne får flere muligheder for at
returnere deres tomme emballager. Dette udviklingsarbejde fortsætter i 2015. Pantstation pilotprojektet er en del af dette udviklingsarbejde. De første pantstationer i pilotprojektet vil efter planen åbne i løbet af første halvdel 2015. I forhold til evalueringen
af pilotprojektet vil det være pantstationernes fremtidige placering
og den volumen, der afleveres, der vil være et af fokusområderne.
Det er forventningen, at pilotprojektet evalueres i 2016, hvor virksomhedens bestyrelse vil træffe beslutning om en eventuel yderligere implementering.
Et andet af de strategiske projekter, der udspringer af strategiprocessen, er analysen af virksomhedens driftsmæssige kapacitet.
En analyse, der tager højde for en række forskellige scenarier
blandt andet den generelle markedsudvikling men også en eventuel fuld implementering af pantstationer i hele landet. Her forventes resultaterne at være færdige i starten af 2015, så der med
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udgangspunkt i de anbefalinger, der måtte komme, kan foretages
de nødvendige optimeringer og tilpasninger i forhold til de øvrige
strategiske anbefalinger.

Opdatering af pantbekendtgørelsen
Myndighedernes arbejde med en ny version af pantbekendtgørelsen forventes at gå i gang i løbet af foråret 2015, så den kan sendes i EU-notifikation hen over sommeren og efter planen træde
i kraft ved årsskiftet 2016. Opdateringen vil primært indeholde
en ændring af den eksisterende struktur fra 13 rapporteringsperioder til 12 perioder. Herefter vil de 12 perioder følge kalendermånederne, hvilket især vil være en forenkling for udbyderne og
Dansk Retursystem A/S i forbindelse med rapportering.

Budget 2015
Dansk Retursystem A/S har de seneste år arbejdet
målrettet for at gøre virksomheden i stand til at opfylde sin betalingsforpligtigelse overfor staten, som træder i kraft i 2015. Beløbet udgør for 2015 13,5 mio. kr.
(2014: 0,0 mio. kr.) Det har naturligt haft stor betydning for virksomhedens planlægning og overvejelser
om en yderligere effektivisering af virksomheden.
Budgettet for 2015 er derfor udarbejdet dels med
udgangspunkt i den fremtidige betaling til staten,
dels med udgangspunkt i en række af de økonomiske parametre, som Dansk Retursystem A/S kun i
begrænset omfang kan påvirke:

Miljøindsats
Dansk Retursystem A/S fortsætter i 2015 med at implementere
tiltag, der kan minimere klimabelastningen - det betyder blandt andet, at der i 2015 udarbejdes en samlet klimapolitik for virksomheden. Herunder vil der blive arbejdet med flere tiltag, der minimerer
energiforbruget. Endelig vil der blive fastsat langsigtede mål for
en yderligere reduktion af energiforbruget og for en mindre miljøbelastning i forbindelse med transport af de genanvendelige emballager. Der er endnu ikke målt en effekt af selskabet indsatser i
2014. Der vil blive rapporteret nærmere herom i 2015.
Virksomheden vil desuden fortsat arbejde for at øge andelen af
miljømærkede indkøb. Konkret vil der i 2015 være tale om et udbud på arbejdstøj, hvor det er målet at få produkter og varer med
en god miljøprofil.

•	
Salgsmængderne, der rapporteres til Dansk
Retursystem A/S - det er forventningen, at disse fortsat vil stige og dermed have en positiv
påvirkning på virksomhedens økonomi i form af
stordriftsfordele. Det er imidlertid også forventningen, at der ikke vil være en så markant vækst
i salgsmængderne for engangsemballager, som
det har været tilfældet de seneste år.
•	Returmængderne - det er forventningen, at returmængderne vil stige i takt med salget. Det er
virksomhedens forhåbning, at en række af de
strategiske projekter, der implementeres, vil give
en stigning i returmængderne og dermed en stigende returprocent.

Forbruger- og kundetilfredshed
Dansk Retursystem A/S vil i det kommende år arbejde videre
med resultaterne fra de kundetilfredshedsanalyser, der blev foretaget i 2014. Der vil blive arbejdet videre med at indsamle mere
konkret og specifik viden om, hvilke konkrete tiltag der vil øge
kundernes tilfredshed. På den baggrund vil der blive udviklet og
igangsat projekter, der vil øge både kundetilfredsheden og effektiviteten. Virksomheden vil løbende foretage tilfredshedsmålinger
for at følge udviklingen.
Endvidere vil Dansk Retursystem A/S foretage analyser af forbrugernes tilfredshed med og accept af pant- og retursystemet, så
virksomhedens omdømme i befolkningen kan fastsættes og dermed indgå som et element i de fremtidige strategiske initiativer.

•	Priser på de genanvendelige materialer - det er
forventningen, at der vil være et nedadgående pres
på priserne for de genanvendelige materialer, som
følge af de forventede lave energipriser, hvilket gør
nye råvarer billigere og dermed konkurrencedygtige i forhold til de genanvendelige materialer.
•	Renten - renten har de senere år været historisk
lav. Det er virksomhedens forventning, at der ikke
vil være væsentlige ændringer i 2015, derfor er
der forudsat det samme renteniveau, som i 2014.

Returprocenten

•	Energipriserne - det er forventningen, at de også
i 2015 vil ligge på samme lave niveau som ved
udgangen af 2014.

Også i 2015 vil Dansk Retursystem A/S arbejde målrettet på at
øge returprocenten. Det vil dels ske ved at have fokus på at udvikle systemet, så det bliver endnu mere brugervenligt, dels ved
at indgå i forskellige partnerskaber, så virksomheden, og den indsats der gøres for miljøet, bliver endnu mere synlig. Dansk Retursystem A/S vil fortsat udvikle informationskampagner målrettet
blandt andet til landets skoleelever - herunder en ny og opdateret
version af Dåserydderen.

Dansk Retursystem A/S’ mål om at øge antallet af
kvindelige bestyrelsesmedlemmer inden udgangen
af 2015 er allerede opfyldt. Bestyrelsens nye mål
er at øge andelen yderligere til fire kvinder i bestyrelsen, hvilket skal ske inden udgangen af 2017. Ingen af kønnene er underrepræsenteret i selskabets
daglige ledelse.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2014 for Dansk Retursystem A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2014.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af re-

28

sultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.
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 12. maj 2015

Direktion

Bestyrelse

Lars Krejberg Petersen

Michael Christiansen

adm. direktør

formand

Niels Hald

Christina Rasmussen

Henrik Kirketerp

Ruth Schade

Søren Lisbjerg

Bjarne Steen Jensen

Thomas Panteli

Torben Larsen

Lotte Engbæk Larsen

Claus Bøgelund Kegel Nielsen

Claus Juel-Jensen

Carsten Ramsø Nørland
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Den uafhængige revisors
erklæringer
Til kapitalejerne i Dansk Retursystem A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Retursystem A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2014.

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. 104 af 27. januar 2014.
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.

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol,
der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Konklusion
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. 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar
2014.

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

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.

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor

København, den 12. maj 2015

Per Lund
statsaut. revisor
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Regnskabsberetning
Nettoomsætning
Nettoomsætningen er steget med 12 % i forhold til
2013. Opkrævet pant er steget med 158,2 mio. kr.,
og opkrævede driftsgebyrer for engangsemballage er
steget med 19,7 mio. kr., mens driftsgebyr for genpåfyldelig emballage er faldet med 2,6 mio. kr. Salget
af genanvendeligt materiale er i året realiseret med
114,8 mio. kr. mod 108,2 mio. kr. i 2013.

Personaleomkostninger
Omkostninger til løn, pension og social sikring er steget med 23,6 mio. kr. i forhold til 2013, og antallet af
medarbejdere er øget med 72 fuldtidsansatte i gennemsnit. Stigningen skyldes dels vækst i selskabets
indsamlingsaktivitet og dels en fortsat omstrukturering af disse, idet en række transportopgaver, der tidligere har været outsourcet, nu udføres af selskabet.

andet, at der er foretaget yderligere investeringer
i teknisk udstyr i butikkerne, hvilket har medført, at
omkostningerne til håndteringsgodtgørelse er faldet.

Finansielle indtægter og omkostninger
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.
Ultimo 2013 udgjorde værdien af kontrakterne et tilgodehavende på 2,5 mio. kr.
Ultimo 2014 udgør værdien af kontrakterne en forpligtelse på 1,6 mio. kr., som er indregnet under anden gæld.

Nedskrivning af IP-saldo
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivningerne er i 2014 17,5 mio. kr. højere
end i 2013. Årsagen hertil er dels strukturomlægninger i indsamlingen, og dels nedskrivning på bygninger
på 9,6 mio. kr. som følge af manglende udvidelsesmuligheder.

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 2014 indtægtsføres i
alt 176,2 mio. kr. vedrørende ikke-indløst pant. I 2013
blev indtægtsført 137,2 mio. kr.
Opgørelsen af indtægtsført pant tager udgangspunkt i
selskabets opkrævede og udbetalte pant samt selskabets pantforpligtelser.

Håndteringsgodtgørelse
I 2014 er udbetalt 26,3 mio. kr. i håndteringsgodtgørelse til dagligvarebutikker. Omkostningen til håndteringsgodtgørelse er, trods større aktivitet, faldet med
0,4 mio. kr. i forhold til 2013. Årsagen hertil er blandt

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 0,2 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 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.
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Anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne er under værdien for 2013, hvilket primært
skyldes et lavere investeringsniveau i forhold til
året før.

Omkostninger, der dækkes af
indtægtsført pant
Regnskabsposten er i 2014 øget med 10,6 mio.
kr. inden for de i pantbekendtgørelsen nævnte
formål. Overførsel vedrørende udvikling af
Pantstationskoncept udgør 24,6 mio. kr., mens
nedskrivning i året andrager 14,0 mio. kr. Regnskabsposten udgør herefter 70,2 mio.kr.

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.

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Tilgodehavender vedrørende opkrævede gebyrer og pant er øget med 34,0 mio. kr. i forhold
til 2013, svarende til den forøgede aktivitet i selskabet.

Leverandører af varer og tjenesteydelser er steget med 25,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Udviklingen kan primært henføres til forskydning i
udbetalingstidspunkt for de sidste pantafregninger for 2014.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser udgør i alt 166,5 mio. kr.
Heraf udgør hensættelse til pantforpligtelse vedrørende engangsemballage 90,0 mio. kr. mod
75,0 mio. kr. i 2013. Pantforpligtelsen er den
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Finansielle forhold
Pengestrøm fra driften udgør 142,4 mio. kr. mod
83,2 mio. kr. sidste år. Pengestrøm til investering udgør -49,2 mio. kr.
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Hoved- og nøgletal
MIO KR.

2014
2013
2012
2011
2010
						
1.561,0
Nettoomsætning 				
1.441,0
1.285,4
1.741,9
1.438,3
20,6
Resultat af primær drift 				
30,8
22,1
47,1
34,3
0,8
Resultat før skat og overførsel af gebyrområderesultater
27,8
0,1
0,2			
2,4
-0,6
Overførsel af gebyrområderesultater 				
-26,0
0,2
0,0
-2,0
0,2
Resultat før skat 				
1,8
0,3
0,2
0,4
0,0
Skat af årets resultat 				
-1,5
0,0
0,0
-0,2
0,2
Årets resultat
0,3
0,3
0,2			
0,2
Anlægsaktiver 		
459,2		
408,9
451,6
0,0
Resultat af gebyrområder med aktiverede resultater 				
0,0
0,9
358,0
Omsætningsaktiver eksklusiv aktiverede resultater 				
374,3
349,9
Aktiver i alt 		
817,2		
783,2
802,4

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

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

10,0
Selskabskapital 				
10,0
10,0
10,2
Egenkapital 				
10,2
10,2
141,2
Hensatte forpligtelser 				
166,5
112,4
250,6
Langfristede gældsforpligtelser 				
149,3
327,8
0,0
Resultat af gebyrområder med passiverede resultater 				
0,0
0,3
415,2
Kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv passiverede resultater 				
457,2
351,7
817,2
Passiver i alt 				
783,2
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

83,2
Pengestrøm fra driften 				
143,6
128,7
-89,7
Pengestrøm til investering 				
-49,2
-92,4
-92,7
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver 				
-54,5
-93,8
6,5
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 				
-94,4
-40,0
0,0
Pengestrøm i alt 				
0,0
-3,7
0,0
Uudnyttede trækningsrettigheder 				
0,0
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

415
Gennemsnitligt antal ansatte 				
487
311
26,7
Udbetalt håndteringsgodtgørelse til dagligvarebutikker 				
26,3
31,9

303
33,7

305
35,9
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Anvendt
regnskabspraksis
Årsrapporten for Dansk Retursystem A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor), samt de
særlige krav der følger af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2014.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 2013 årsregnskabet. Dog er opstilling af resultatopgørelse og tilhørende noter tilpasset den nye
bekendtgørelse.

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.
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.
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 periodens 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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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
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.

Indtægtsført pant
Indtægtsført pant udgør den forskel, der fremkommer,
når faktureret pant fratrækkes omkostningen til henholdsvis udbetalt pant og hensat pantforpligtelse.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder omkostninger,
der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder omkostninger til håndteringsgodtgørelse.

Finansielle indtægter og omkostninger
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.

Skat
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.
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Balance

lede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt henførbare finansieringsomkostninger.

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

3-6 år
3-12 år

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

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

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under
afskrivninger.
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Finansielle anlægsaktiver

Egenkapital og udbytte

Finansielle anlægsaktiver består af langfristede huslejedeposita.

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.

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 leasingydelser. 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.

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

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

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 § 70 et beløb til sikring
af virksomhedens forpligtelse til at tilbagebetale pant.

Omkostninger, der dækkes af
indtægtsført pant

Gældsforpligtelser

I denne post aktiveres omkostninger, der i henhold til reglerne skal dækkes af indtægtsført pant.
Pos
ten reduceres med eventuelle nedskrivninger i
perioden.

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

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

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

Note			
2013
2014
				
1
Nettoomsætning		
1.561,0
1.741,9
1
Betalte og hensatte omkostninger til pant vedrørende engangsemballage
-1.095,3
-1.224,5
Samlet indtægt til drift af pant- og retursystemet
465,7
517,4
2
3
4+5

Personaleomkostninger		
-163,1
-189,2
Af- og nedskrivninger		
-82,1
-99,6
Andre driftsomkostninger 		
-199,9
-181,5
Resultat af primær drift		
20,6
47,1
			
6
Finansielle indtægter 		
9,2
0,4
6
Finansielle omkostninger		
-13,6
-17,8
Resultat efter finansielle poster		
16,2
29,7
			
Nedskrivning af IP-saldo		
-13,9
-14,0
Hensættelse til udvikling og test af Pantstationskoncept
0,0
-14,0
Konsolidering
-1,5
-1,5
Resultat før skat og overførsel til gebyrområder		
0,8
0,2

7

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

0,2
-0,8
0,2

Skat af årets resultat
Årets resultat

0,0
0,2

0,0
0,2

Forslag til resultatdisponering
0,2
0,2
Udbytte		
0,2
0,2
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Balance
Aktiver
MIO KR.

Note			
2013
2014
Anlægsaktiver		

8

Immaterielle anlægsaktiver		
Software		
20,2
21,0
Indretning af lejede lokaler 		
2,7
9,8
Immaterielle anlægsaktiver i alt		
22,9
30,8

9

Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
96,3
Driftsmateriel og inventar 		
228,8
Materielle anlægsaktiver under udførelse		
50,2
Materielle anlægsaktiver i alt
375,3

98,4
274,0
61,2
433,6

Finansielle anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
2,7
2,8
Finansielle anlægsaktiver i alt		
2,7
2,8
Anlægsaktiver i alt
459,2
408,9
			
Omsætningsaktiver		
			
Varebeholdninger		
Færdigvarer og handelsvarer		
8,3
7,8
Varebeholdninger i alt 		
8,3
7,8
10

11

12

Tilgodehavender		
Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant 		
59,6
70,2
Tilgodehavender vedr. opkrævede gebyrer og pant 		
244,2
278,2
Udskudt skatteaktiv
0,0
0,0
Andre tilgodehavender 		
31,5
6,7
Resultat af gebyrområder med negative resultater
0,0
0,0
Periodeafgrænsningsposter 		
14,4
11,4
Tilgodehavender i alt		
349,7
366,5

Likvide beholdninger 		
0,0
Omsætningsaktiver i alt		
374,3
AKTIVER I ALT
783,2
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Balance
Passiver
MIO KR.

2013
2014
Note			
			
Egenkapital		
10,0
10,0
Selskabskapital		
0,2
0,2
Foreslået udbytte		
10,2
10,2
13
Egenkapital i alt
		
Hensatte forpligtelser		
3,0
4,1
Hensat til sikring af pantsystem 		
75,0
90,0
Hensat forpligtelse vedrørende pantafregning		
61,5
70,7
Hensat forpligtelse vedrørende indsamling		
1,7
1,7
Udskudt skattepassiv		
141,2
166,5
14
Hensatte forpligtelser i alt
			
Langfristede gældsforpligtelser 		
75,0
0,0
15
Bankgæld 		
175,0
148,8
15
Leasinggæld 		
0,6
0,5
Medarbejderobligationer		
250,6
149,3
Langfristede gældsforpligtelser i alt
		
Kortfristede gældsforpligtelser 		
218,4
217,9
15
Bankgæld 		
56,6
64,2
15
Leasinggæld 		
115,9
141,7
Leverandører af varer og tjenesteydelser 		
0,0
0,0
Resultat af gebyrområder med positive resultater		
24,3
33,4
16
Anden gæld 		
415,2
457,2
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 		
665,8
606,5
Gældsforpligtelser i alt		
817,2
783,2
PASSIVER I ALT
			
			
17
Leje-, leasing- og øvrige forpligtelser
18
Nærtstående parter
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Pengestrømsopgørelse
MIO KR.

			
2014
2013
Resultat af primær drift 		
47,1
20,6
Af- og nedskrivninger, jf. note 3
99,6
82,1
Ændringer i hensættelser 			
23,7
27,3
Pengestrøm fra primær drift før ændring i arbejdskapital 					
170,4
130,0

Ændringer i varebeholdninger					
0,5
0,1
Ændringer i periodeafgrænsningsposter					
3,0
-5,9
Ændringer i tilgodehavender					
-36,3
-13,7
Ændringer i leverandører og anden gæld					
19,3
-19,8
Pengestrøm fra primær drift					
156,9
90,7
		
Finansielle indbetalinger					
0,4
6,1
Finansielle udbetalinger					
-13,7
-13,6
Pengestrøm fra driften
143,6
83,2
					
Køb af immaterielle anlægsaktiver					
-0,2
-0,8
Køb af materielle anlægsaktiver					
-54,5
-92,7
Salg af materielle anlægsaktiver					
5,6
3,2
Ændring i finansielle anlægsaktiver					
-0,1
0,6
Pengestrøm til investering
-49,2
-89,7
					
Betalt udbytte 					
-0,2
-0,2
Ændring i langfristet finansiering 					
-101,3
-77,2
Ændring i kortfristet finansiering 					
7,1
83,9
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet				
-94,4
6,5
Pengestrøm fra drift, investering og finansering 					
0,0
0,0
Likvider, primo					
0,0
0,0
Likvider, ultimo					
0,0
0,0
Ændring i likvider
0,0
0,0
Uudnyttede trækningsrettigheder					
0,0
0,0
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Egenkapitalopgørelse
MIO KR.
Aktie-kapital

Egenkapital 1. januar 2013
Udloddet udbytte
Overført jf. resultatdisponering
Egenkapital 1. januar 2014
Udloddet udbytte
Overført jf. resultatdisponering
Egenkapital 31. december 2014

10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
10,0

Overført
resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Foreslået
udbytte
0,2
-0,2
0,2
0,2
-0,2
0,2
0,2

I alt
10,2
-0,2
0,2
10,2
-0,2
0,2
10,2
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Noter
1. NETTOOMSÆTNING
MIO KR.

		
2014
2013
Opkrævet pant		
1.390,7
1.232,5
Opkrævede driftsgebyrer for engangsemballage		
209,6
189,9
Opkrævede driftsgebyrer for genpåfylelig emballage		
14,1
16,7
Salg af genanvendelige materialer		
114,8
108,2
Øvrige indtægter		
12,7
13,7
Nettoomsætning i alt
1.741,9
1.561,0
Betalte og hensatte omkostninger til pant vedrørende engangsemballage		
-1.224,5
-1.095,3
Samlet indtægt til drift af pant- og retursystemet
517,4
465,7
					
Omsætning, eksklusiv pant
351,2
328,5
Indtægtsført pant
166,2
137,2
Samlet indtægt til drift af pant- og retursystemet		
517,4
465,7

2. PERSONALEOMKOSTNINGER

		
MIO KR.

2014
2013
Lønninger og vederlag		
-176,4
-155,5
Pensioner		
-13,4
-11,4
Andre omkostninger til social sikring		
-4,1
-3,4
					
-193,9
-170,3
Heraf aktiveret under igangværende arbejder		
4,7
7,2
I alt
-189,2
-163,1
Gennemsnitligt antal medarbejdere
487
415
I personaleomkostninger indgår løn, pension og ander vederlag til direktionen samt honorarer til bestyrelsen
med i alt 3,2 mio.kr. (2013 3,6 mio.kr.)

3. AF- OG NEDSKRIVNINGER
MIO KR.

2014
2013
-99,3
-71,9
Immaterielle og materielle anlægsaktiver, jf. note 9 og 10		
0,2
3,1
Gevinst ved salg af aktiver		
0,0
-0,8
Tab ved salg af aktiver
-0,5
-12,5
Nedskrivning af aktiver		
-99,6
-82,1
I alt
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Noter
4. ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

		
MIO KR.
2014
2013
Håndteringsgodtgørelse
-26,3
-26,7
Øvrige driftsomkostninger
-155,2
-173,2
I alt
-181,5
-199,9

5.
HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT REVISOR
					
MIO KR.

2014
Revision af årsrapport		
-0,4
Andre ydelser, herunder lovbestemte ydelser		
-0,7
I alt
-1,1

2013
-0,4
-0,7
-1,1

6. FINANSIELLE POSTER

			
MIO KR.

2014
2013
		
Finansielle indtægter
0,4
0,2
Renteindtægter
0,0
8,5
Værdiregulering af råvareswaps		
0,0
0,5
Beregnet renteindtægt af indestående pant 		
0,4
9,2
I alt
				
Finansielle omkostninger		
-14,8
-16,9
Renteudgift pengeinstitutter		
-4,8
0,0
Værdiregulering af råvareswaps		
-0,3
-0,2
Øvrige renteudgifter		
0,0
-0,5
Beregnet renteomkostning af indestående pant 		
2,1
4,0
Aktiverede renter i øvrigt
-17,8
-13,6
I alt
				
Dansk Retursystem A/S skal i henhold til reglerne i Bekendtgørelsen lade renteindtægter af indeståendepantmidler indgå i
opgørelsen af gebyrområderegnskaberne for indsamlingsgebyrerne. Pantmidlerne indgår imidlertid i det samlede mellemværende
med pengeinstituttet. Renteindtægterne beregnes på baggrund af gennemsnitligt pantindestående og gennemsnitlig
finansieringsrente, som selskabet har betalt i årets løb.

7. SKAT AF ÅRETS RESULTAT
MIO KR.

2014
2013
Årets aktuelle skat		
0,0
0,0
Regulering af udskudt skat		
0,0
0,0
Skat af årets resultat
0,0
0,0
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Noter
8. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
MIO KR.
Software

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Anskaffelsessum 1. januar 2014				
12,3
77,2
Overførsel				
8,8
9,5
Tilgang				
0,2
0,0
Afgang				
0,0
-11,1
Anskaffelsessum 31. december 2014				
21,3
75,6

89,5
18,3
0,2
-11,1
96,9

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014				
-57,0
Afskrivninger på afviklede aktiver				
11,1
Årets af- og nedskrivninger				
-8,7
Af- og nedskrivninger 31. december 2014				
-54,6
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014
21,0

-66,6
11,1
-10,6
-66,1
30,8

-9,6
0,0
-1,9
-11,5
9,8

9. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
MIO KR.
Grunde og
bygninger

Driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under
udførelse

I alt

751,3
61,2
574,1
116,0
Anskaffelsessum 1. januar 2014		
-18,3
-49,0
15,2
15,5
Overførsel		
54,5
38,0
16,5
0,0
Tilgang		
-14,1
0,0
-14,1
0,0
Afgang		
773,4
50,2
591,7
131,5
Anskaffelsessum 31. december 2014		
-317,7
0,0
-300,1
-17,6
Af- og nedskrivninger 1. januar 2014		
8,3
0,0
8,3
0,0
Afskrivninger på afviklede aktiver		
-88,7
0,0
-71,1
-17,6
Årets af-og nedskrivninger		
-398,1
0,0
-362,9
-35,2
Af- og nedskrivninger 31. december 2014		
375,3
50,2
228,8
96,3
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014
148,1
0,0
106,1
42,0
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver 31. december 2014		
I tilgang til materielle anlægsaktiver er indregnet finansieringsomkostninger med i alt 2,1 mio. kr.

10. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
MIO KR.
Deposita

Anskaffelsessum 1. januar 2014					
2,7
Tilgang					
0,1
Afgang					
0,0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014					
2,8
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Noter
11. OMKOSTNINGER, DER DÆKKES AF INDTÆGTSFØRT PANT
MIO KR.

2014
Saldo 1. januar 		
59,6
Overførsel vedrørende udvikling af Pantstationskoncept				
24,6
Nedskrivning i året				
-14,0
Saldo 31. december
70,2
				

2013
73,5
0,0
-13,9
59,6

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

13. EGENKAPITAL
MIO KR.

2014
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

2013
10,2
0,2
-0,2
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.

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

10,0
10,0

14. HENSATTE FORPLIGTELSER
MIO KR.

2014
141,2
Hensatte forpligtelser 1. januar				
-141,2
Anvendt i året				
166,5
Hensat for året				
166,5
Hensatte forpligtelser 31. december
				
Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:		
162,4
0-1 år				
4,1
1-5 år				
166,5
I alt				

2013
112,4
-112,4
141,2
141,2

-

138,2
3,0
141,2
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Noter
15. GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER
MIO KR.

2014

2013
Gældsforpligtelserne er indregnet således i balancen:		
Langfristet bankgæld				
0,0
75,0
Langfristet leasinggæld				
148,8
175,0
Kortfristet bankgæld				
217,9
218,4
Kortfristet leasinggæld				
64,2
56,6
I alt				
430,9
525,0
Dagsværdi				
430,9
525,0
Nominel værdi				
430,9
525,0
					
Den langfristede gæld forfalder 1-5 år efter balancedagen.

16. ANDEN GÆLD
MIO KR.

2014
Moms				
7,5
Skyldige feriepenge mv.				
23,8
Øvrige				
2,1
I alt				
33,4

2013
0,0
22,6
1,7
24,3

17. LEJE- , LEASING- OG ØVRIGE FORPLIGTELSER
MIO KR.

2014
Leje- og leasingforpligtelser forfalden inden for 1 år				
10,3
Leje- og leasingforpligtelser forfalden inden for 1-5 år				
11,2
Betalingsforpligtelse til staten forfalder inden for 1 år				
13,1
Betalingsforpligtelse til staten forfalder inden for 1-5 år				
109,1
Betalingsforpligtelse til staten forfalder efter 5 år				
I alt				
143,7

2013
9,7
18,0
90,5
31,6
149,8

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 Retursystem A/S’ 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 122,2 mio. kr. ved udgangen af 2014.

18. 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.
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Noter
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
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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 Retursystem A/S’ fornemste opgave
at sikre en høj returprocent af tomme pantbelagte engangsemballager.
Dansk Retursystem A/S er privatejet og drives som en non-profit virksomhed. Dansk Retursystem A/S’ 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
Dansk Retursystem A/S er reguleret af Miljøministeriet og har siden 2002 haft eneretten til at drive det danske
pant- og retursystem. I 2014 fik selskabet tildelt en ny eneret, som løber til udgangen af 2019. Forlængelsen af
eneretten tildeles på baggrund af en ekstern evaluering.
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.
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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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.

September 2008

September 2010

Oktober 2012

Oktober 2013

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.

Februar 2014
Ny opdateret og forenklet
pantbekendtgørelse træder
i kraft den 1. februar.
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