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Ledelsesberetning
Et velfungerende pant- og
retursystem – nu og i fremtiden
Det danske pant- og retursystem har på ti år udviklet sig
til at være et af de mest effektive i verden. Returprocenten
har været jævnt stigende, samtidig med at mængden af
engangsemballager på det danske marked er steget markant.
Gennem alle årene har Dansk Retursystem A/S haft fokus på
at udvikle pantsystemet i en effektiv og brugervenlig retning.

I de godt ti år, hvor Dansk Retursystem A/S har haft eneretten til
at drive det danske pant- og retursystem, har udviklingen i markedet og i samfundet generelt været stor. Mængden af engangsemballager solgt på det danske marked er steget markant, opmærksomheden på miljøet og vores knappe ressourcer er blevet større
samtidig med, at den generelle erkendelse af, at alle må bidrage
til samfundets bedste, har fået mere fokus.
Dansk Retursystem A/S er i den sammenhæng en vigtig samfundsmæssig bidragyder, både fordi Selskabets erfaring og kendskab til det danske marked er stor, og fordi borgerne og markedet
viser tillid til, at Selskabet er i stand til at drive pantsystemet på en
effektiv og brugervenlig måde.

sen i forhold til budgetteret. Samlet set resulterede
dette i et overskud efter skat på 26,3 mio. kr. før
henholdsvis aktivering og passivering af gebyrområderesultater.
Overskuddet har sat Selskabet i stand til hurtigere end forventet at afvikle det akkumulerede
driftsunderskud, som opstod under finanskrisen i
2009/2010. Efter afvikling af tidligere års underskud
vedrørende engangsemballage udgør årets resultat
0,3 mio. kr., som foreslås udloddet som udbytte.
For 2012 forventes et resultat i intervallet 2 – 4 mio.
kr. før overførsel af gebyrområderesultater.

Årets resultat
Dansk Retursystems aktiviteter vedrørende indsamling af engangsemballager var i regnskabsåret 2011 større end budgetteret, idet salget af engangsemballager på det danske marked
oversteg forventningerne.
Den højere aktivitet har naturligvis medført større omkostninger til
indsamling af engangsemballage. Dette blev dog mere end modsvaret af højere indtægter fra gebyrer og salg af de genanvendelige materialer samt via en større effektivitet i indsamlingsproces-

Det tilfredsstillende resultat skal naturligvis bedømmes i forhold til, at Dansk Retursystem A/S er
et non-profit selskab, der til stadighed skal sikre et
nul-resultat efter ”hvile i sig selv princippet”, idet
Selskabet også skal sikre en balanceret udvikling i
de gebyrer, der betales af producenter og importører. Gebyrsatserne var således uændret i 2011
i forhold til 2010, hvilket også gør sig gældende
for 2012.
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Dansk Retursystem A/S indsamlede i 2011 cirka
800 mio. engangsemballager. Alle blev sendt videre
til genanvendelse til gavn for naturens ressourcer
og miljøet.
Udviklingen på det danske marked
Salget af engangsemballager rapporteret til Dansk
Retursystem A/S steg i 2011 med 8 % i forhold til 2010.
De stigende mængder kan på den ene side tilskrives en
forøgelse af antallet af produkter, som er tilmeldt pantog retursystemet. På den anden side er der en række
eksisterende produkter, der i løbet af 2011 skiftede fra
genpåfyldelige flasker til engangsemballager.
Når der er tale om et emballageskift fra genpåfyldelige flasker til engangsemballager, ændres der i
logistikansvaret vedrørende indsamling af emballager. De genpåfyldelige emballager indsamles af
bryggerierne, hvor engangsemballagerne indsamles
af Dansk Retursystem A/S. Selskabet har i forbindelse med ovennævnte emballageskift medvirket til
en problemfri udfasning af de genpåfyldelige flasker
ved at assistere bryggerierne i forhold til de opgaver,
der har været vedrørende indsamling, juridiske forhold og information overfor markedet.
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Gennem hele 2011 har der været en generel tendens til et fald i
salget af genpåfyldelige emballager på det danske marked. I 2010
udgjorde salgsmængden af genpåfyldelige emballager, der salgsrapporteres til Dansk Retursystem A/S, godt 40 % af det danske
marked, mens mængden af engangsemballager udgjorde knap
60 %. Det tilsvarende tal for 2011 var 36 % og 64 %.
Stigningen i mængden af engangsemballager på det danske marked har medført en øget aktivitet for Dansk Retursystem A/S i
forbindelse med indsamling, optælling og sortering af de forskellige materialetyper.

Påvirkning fra grænsehandlen
Når man sammenholder faldet i mængden af genpåfyldelige emballager med stigningen i mængden af engangsemballager solgt
på det danske marked i 2011, har der samlet set været tale om
et lille fald i salget af de emballager, der rapporteres til Dansk Retursystem A/S. Et fald, der dels kan skyldes en stigning i salget
af drikkevarer i grænsehandelsbutikkerne, dels kan skyldes en
ændring af forbrugernes drikkevaner.
I den forbindelse følger Selskabet fortsat processen omkring en
aftale mellem de danske og tyske myndigheder vedrørende etablering af pant på de emballager, der sælges i grænsehandelsbutikkerne.
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Mængden af især dåser uden pant, der sælges i grænsehandlen, er som nævnt stadigt stigende og dermed også mængden af
tomme upantede emballager. Med denne stigning de senere år er
det stadig vanskeligere at fastholde eller forbedre den nuværende
returprocent på 89. Dette skyldes, at en del af engangsemballagerne med pant ikke bliver afleveret til pantsystemet, fordi borgerne i forbindelse med forbrugs- og sorteringsmønstret i hjemmet ikke er opmærksomme på at skelne mellem de pantede og
de udpantede emballager. Derfor er det også glædeligt, at det i
2011 har været muligt at fastholde den samlede returprocent for
engangsemballager på 89.
Returprocenten for genpåfyldelige emballager blev i 2011 opgjort
til 103 %. Opgørelsen skete på baggrund af de rapporterede

salgs- og returmængder fra udbyderne af pantbelagte genpåfyldelige emballager på det danske marked.
At returprocenten for de genpåfyldelige emballager
igen i 2011 lå over 100 % skyldes, at salget af drikkevarer i denne emballagetype faldt yderligere.

Opbakning til pant- og retursystemet
Danskerne er generelt stolte over pant- og retursystemet. Det bliver dokumenteret i analyser og via
Selskabets dialog med borgerne. Analyserne viser,
at returnering af tomme pantede emballager er en af
de situationer i dagligdagen, hvor man som borger
har mulighed for at handle aktivt i forhold til de mange udfordringer, der findes særligt på miljøområdet.

I 2011 lykkedes det at fastholde den samlede
returprocent for engangsemballage på 89. Det er
glædeligt, blandt andet fordi salget af engangsemballager rapporteret til Dansk Retursystem A/S
samtidig steg med 8 % i forhold til 2010.
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De ikke-indløste pantmidler (IP-midlerne) benyttes
hvert år til at finansiere en række grundomkostninger til at drive det danske pant- og retursystem - fx investering og drift af teknisk udstyr i
butikkerne, håndteringsgodtgørelse, tilsyn samt
information om pantsystemet.

Støtte til et renere Danmark
En væsentlig del af IP-indtægterne benyttes hvert år
til finansiering af en række grundomkostninger til at
drive pant- og retursystemet. Disse omkostninger
indgår ikke som en del af de daglige driftsomkostninger vedrørende indsamling af mere end 800 mio.
engangsemballager (2011).
Grundomkostningerne, der som nævnt finansieres
af IP-midlerne, indeholder udgifter af mere administrativ og strukturel karakter og kan overordnet opdeles i følgende grupperinger:
• Investering og drift af mere end 3.000 computere
og sikkerhedskameraer opsat i alle danske dagligvarebutikker med returautomater.
I dette perspektiv spiller returprocenten en afgørende rolle for
pantsystemets fortsatte succes. Med en yderligere forbedring
af returprocenten opnår man en langt større positiv miljøeffekt
sammenlignet med Dansk Retursystems øvrige optimeringsmuligheder indenfor miljøområdet. Selskabet arbejder derfor på
mange fronter for at øge returprocenten. Det sker blandt andet
ved fortsat at udvikle pantsystemet, så det bliver endnu lettere
og hurtigere for borgerne at returnere emballagerne. Et forhold,
der styrker motivationen/lysten til at bruge pantsystemet.

Brug af IP-midlerne til gavn for pantsystemet
Selvom Dansk Retursystem A/S er tilfreds med returprocenten i
2011, er der imidlertid fortsat 11 % af de engangsemballager, der
bliver solgt på det danske marked, som ikke bliver indsamlet og
genanvendt.
Udover de miljø- og ressourcemæssige konsekvenser ved en manglende returnering af emballagerne, er der hvert år tale om pant, som
ikke bliver udbetalt til borgerne.
Dansk Retursystem A/S skal ifølge pantbekendtgørelsen indtægtsføre disse ikke-indløste pantmidler (IP-midler) og benytte
dem til en lang række fastlagte miljøforbedringer inden for pantog retursystemet. IP-midlerne, som opstår inden for pantsystemet, benyttes således helt naturligt til at optimere og udvikle systemet yderligere, så flere motiveres til at returnere deres tomme
engangsemballager til gavn for naturen og samfundet.

• Til størstedelen af de mere end 6.000 butikker, der
giver borgerne mulighed for at aflevere pantede
emballager, udbetales en håndteringsgodtgørelse,
som finansieres af IP-midlerne.
• Udgifter til dækning af myndighedernes tilsyn med
pantsystemet samt en særlig bekendtgørelsesbetinget revisorkontrol af Selskabet.
• Udgifter til information om det danske pant- og
retursystems drift og struktur primært rettet mod
borgerne med det sigte, at returprocenten fortsat
forbedres.
Grundomkostningerne dækker også mere målrettede miljøtiltag, idet de finansierer Dansk Retursystems driftsudgifter ved indsamling af mere end 40
mio. engangsemballager uden pant, der primært
er købt af danske borgere ved den dansk-tyske
grænse.
Disse emballager returneres som nævnt i dagligvarebutikkerne af borgere, der har købt emballagen i
grænsen uden pant, men som på trods af manglende pantudbetaling vælger at returnere emballagerne
til genanvendelse via det danske pantsystem.
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Den erhvervsdrivende fond Hold Danmark Rent støttes ligeledes via IP-midlerne. Fonden arbejder på at
skabe et renere Danmark ved at nedbringe mængden af henkastet affald i naturen. Det sker gennem
målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling
af værktøjer, som skal hjælpe samfundet med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald.

Et endnu mere brugervenligt pantsystem
Et af de områder, hvor IP-midlerne har afgørende
betydning for pantsystemets succes er finansiering
af udgifter til udvikling, optimering og drift af pantog retursystemet. Her spiller den tekniske udvikling
af systemet naturligvis en vigtig rolle.
Det primære fokus har dog de senere år været rettet mod at udvikle pantsystemet i en stadig mere
brugervenlig retning, da det er Selskabets overbevisning, at det vil blive vanskeligt at forbedre returprocenten yderligere, hvis borgerne kun har mulighed for at aflevere emballagerne i dagligvarebutikker
i den eksisterende indsamlingsstruktur. En struktur,
der af borgerne opleves som meget tidskrævende,
da emballagerne skal returneres enkeltvis.
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Udvikling af en fremtidig strategi for pantsystemet
Dansk Retursystems direktion og bestyrelse har de sidste tre år
gennemført en strategiproces for målrettet at forbedre de forhold,
der har en positiv indvirkning på returprocenten.
Målet med strategiarbejdet har netop været at sikre en fortsat
udvikling af borgernes motivation/lyst til at benytte pant- og retursystemet, både i forhold til de 11 % af de solgte engangsemballager, der endnu ikke bliver returneret og for at fastholde og
forbedre returprocenten hos de borgere, der allerede returnerer
de tomme engangsemballager.
Resultatet af Dansk Retursystems strategiarbejde er beskrevet i
en strategiplan vedrørende udvikling af hele indsamlingssystemet
i Danmark.
Planen strækker sig til 2017 og har særligt fokus på effektivisering
og udvikling af pant- og retursystemet i forhold til især brugervenlighed og økonomi. Udover at indeholde en række miljømæssige
fordele for samfundet har Selskabets strategiplan også haft det
mål at medvirke til en positiv bedømmelse af Selskabets arbejde,
når pant- og retursystemet evalueres af myndighederne. Denne
evaluering danner grundlag for myndighedernes forlængelse af
Dansk Retursystems eneret.
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for at kontrollere udbetalingen via Dansk Retursystems borgerportal på internettet.

Implementering af pantstationer i Danmark
Danmarks to første pantstationer bliver testet i løbet
af 2012 på en genbrugsplads i Høje Tåstrup Kommune samt i en kommune tæt på Selskabets fabrik
i Jylland. Dette for at sikre at testen dækker forskellige geografiske og demografiske områder.
Med udgangspunkt i disse testresultater er det
Dansk Retursystems forventning at implementere
pantstationer i Danmark, inden udløbet af Selskabets nuværende eneret. En sådan implementering
er dog afhængig af, at de økonomiske og politiske
forudsætninger er til stede.
Udviklingen af pantstationskonceptet må betragtes
som nytænkning både i forhold til det nuværende danske pantsystem, og i forhold til de eksisterende pantsystemer i andre lande.

Dansk Retursystem A/S har udviklet et nyt indsamlingskoncept,
der består af pantstationer. Konceptet skal ses som et supplement til det eksisterende indsamlingsspor, som foregår via
butikkerne. Danmarks to første pantstationer bliver testet i løbet
af 2012.

Dansk Retursystem A/S ser derfor pantstationerne
som et vigtigt skridt på vejen til at udvikle nye strukturer for borgernes mulighed for at returnere tomme
emballager, hvilket giver ændrede adfærdsmønstre
for både borgere og markedet. Pantstationkonceptet er med til at sikre, at det danske pant- og retursystem forsat kan være et af de mest effektive og
innovative i verden.

Nyt alternativt indsamlingsspor

Kampagner med udgangspunkt i miljøet

Selskabets strategiske arbejde har resulteret i udvikling af såkaldte pantstationer, som efter Dansk Retursystems vurdering
imødekommer de krav, borgerne og myndighederne stiller til et
fremtidssikkert, brugervenligt og effektivt pantsystem.

Dansk Retursystems kampagneaktiviteter tager udgangspunkt i målet om en stadig stigende returprocent samt en bevidstgørelse i befolkningen om den
miljøeffekt, som opnås, når de indsamlede engangsemballager genanvendes.

Pantstationkonceptet ses som et supplement til det eksisterende
indsamlingsspor, som foregår via butikkerne, og vil efter Selskabets opfattelse være det alternativ, der kan få en positiv indvirkning på returprocentens videre udvikling. Dansk Retursystem
A/S vurderer, at konceptet samfundsøkonomisk er et stærkere
koncept end det nuværende enstrengede butikskoncept.
Med pantstationerne giver Dansk Retursystem A/S borgerne
mulighed for at returnere de tomme emballager i sække fx på
genbrugspladser eller i bymiljøet, hvor tilgængelighed og brugervenlighed er afgørende faktorer.
På pantstationerne kan borgerne hurtigt og effektivt returnere de
tomme emballager i særlige pantsække frem for at skulle returnere emballagerne enkeltvis i butikkerne. Borgerne benytter deres
betalingskort i forbindelse med indlevering af sække, hvorefter
sækkene bliver optalt af Dansk Retursystem A/S. Panten indsættes efterfølgende på borgerens konto, hvorefter de har mulighed

At Selskabets kampagner har haft en effekt afspejler sig både i, at det er lykkedes at fastholde returprocenten på 89, og at de materialer, som Selskabet
sender videre til genanvendelse, har en så god kvalitet, at de kan genanvendes til nye flasker og dåser
eller andre fødevareemballager. Den høje kvalitet i
vores evne til at sortere materialerne afspejler sig i
højere priser for de genanvendelige materialer.
På den kommunikative side fortsatte Dansk Retursystem A/S linjen fra det foregående år, hvor kampagner i de elektroniske medier blev neddroslet til
fordel for kampagner, der var specifikt målrettet
Selskabets forskellige målgrupper. Det skete via annoncering og artikler i diverse fag- og brancheblade.
En af disse kampagner var målrettet medarbejderne
i landets kantiner og kontorarbejdspladser, hvor
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Dansk Retursystem A/S sponsorerede i sommeren
2011 udstillingerne Danmark Dejligst og Wild
Wonders of Europe, som blev vist på Nytorv og
Kongens Nytorv i København. Udstillingerne blev
set af omkring en million mennesker.

budskabet var, at de mange sjatter i særligt kildevandsflaskerne skulle tømmes inden emballagerne
sendes retur til Dansk Retursystem A/S. Dette af
hensyn til arbejdsmiljøet, hvor sække med for mange flasker med sjatter ofte er for tunge.

Støttede Danmark Dejligst
Også i 2011 fortsatte Dansk Retursystem A/S den
bredere eksponering på Selskabets indsamlingsbiler, der kører i gadebilledet. Sommerens kampagne
tog udgangspunkt i udstillingerne Danmark Dejligst
og Wild Wonders of Europe, som Selskabet sponserede. Udstillingerne blev vist hen over sommeren
på Nytorv og Kongens Nytorv i København og blev
set af omkring en million mennesker.
Udstillingernes billeder viste naturbilleder og bevaringsværdige steder i henholdsvis Danmark og
Europa. I forbindelse med udstillingerne blev Dansk
Retursystem A/S eksponeret via miljøbudskaber,
der alle relaterede sig til Selskabets virke. Desuden
havde Dansk Retursystem A/S udarbejdet en skattejagt på udstillingerne, hvor de besøgende familier
skulle besvare en række spørgsmål om Selskabets
miljøindsats.
Dansk Retursystems mål med at være en del af udstillingerne var at videregive den glæde, der opstår,
når man ser den skønne og uspolerede natur på bil-
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lederne og på en positiv måde engagere og motivere børn og
voksne til at passe godt på naturen. Dette skal ses i lyset af, at
det er et budskab, der ligger i direkte forlængelse af vores egen
forretningsformål med at indsamle og genanvende flasker og dåser, så de ikke ender i den danske natur, og så de råstoffer, der
én gang er gravet op, bliver brugt igen og igen.
Sideløbende med Selskabets kampagnerelaterede aktiviteter er
der blevet igangsat en kortlægning af, hvilke af disse aktiviteter,
der kan indarbejdes i Dansk Retursystems samfundsansvarlige
aktiviteter. Målet er, at kampagneaktiviteterne og den samfundsansvarlige indsats understøtter hinanden. I den sammenhæng udarbejdede Selskabet i 2011 en politik for samfundsansvar, som
præsenteres senere i denne årsrapport.
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BT-bilen tømmer kar og sikkerhedscontainere
med dåser og engangsplastflasker ved butikken.
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Indsatsområder i 2011 og 2012
Med udgangspunkt i den tidligere omtalte strategiplan er Dansk
Retursystem A/S i gang med udvikling, effektivisering og investering i hele indsamlingsstrukturen.
Selskabets strategiske arbejde tager udgangspunkt i Dansk Retursystems vision om at skabe et bæredygtigt pant- og retursystem, der er let tilgængeligt og forståeligt, og som primært tilpasses borgernes ønsker og behov. Visionen forudsætter også, at
der sikres balance mellem miljøhensyn og driftseffektivitet. Disse
målsætninger har dannet grundlag for en række indsatsområder,
der beskrives i det følgende og som på forskellig vis forventes at
bidrage til, at Selskabet i løbet af 2013 får sin eneret forlænget.

Test af nye indsamlingsbiler
Mængden af engangsemballager solgt på det danske marked
fortsatte som nævnt med at stige i 2011. En tendens, der i større eller mindre grad har været gældende, siden Selskabet blev
etableret. Mængden har nu nået et volumen, hvor det er blevet
rentabelt at investere i nye transportløsninger i markedet. Blandt
andet i form af butikstømningsbiler - BT-biler, der tømmer kar og
sikkerhedscontainere ved butikkerne i stedet for at fragte dem
frem og tilbage mellem fx butik og indsamlingscenter.
Ved hjælp af BT-bilerne bliver det muligt at tømme kar og sikkerhedscontainere med engangsemballager hos butikkerne og køre
dem direkte til fabrikkerne i henholdsvis Hedehusene og Løsning.
På den måde understøttes en mere effektiv logistikmodel i pantsystemet, hvilket resulterer i en afvikling af indsamlingscentrene.

BT-bilen er specialdesignet til Dansk Retursystem
A/S. I eftersommeren 2011 modtog Selskabet den
første BT-bil, som blev testet i efteråret i forskellige
butikstyper.
Testen af BT-bilen forløb meget positivt både i forhold til den modtagelse, som bilen fik i butikkerne,
og i forhold til den forventede optimering i indsamlingsleddet. På den baggrund har Dansk Retursystems bestyrelse besluttet, at Selskabet kan indkøbe yderligere syv BT-biler, som forventes at komme
i drift i slutningen af 2012.

Nyt indsamlingskoncept i butikkerne
Et andet forhold, der har været i fokus i 2011, er en
yderligere styrkelse af servicen overfor markedet.
Antallet af returmodtagere, der er tilmeldt Dansk
Retursystem A/S, var i 2011 knap 15.000. Af disse
står butikker med returautomat for omkring 85 %
af returmængderne. De sidste 15 % af returmængderne fordeler sig blandt andet i små butikker uden
teknisk udstyr, kiosker, kontorer, hoteller, restauranter og kantiner. Da 85 % af returmængderne afleveres i cirka 3.000 butikker er det også i fremtiden
denne del af markedet, som Selskabet i særlig grad
fokuserer på vedrørende optimering.

Hvert kar bliver vasket i
forbindelse med tømningen, således at sjatter
og lugtgener forsvinder.
17
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Derfor igangsatte Dansk Retursystem A/S i 2011
en test af et nyt indsamlingskoncept bestående af
sikkerhedscontainere til opsamling af henholdsvis
plast og aluminium samt glas.
Sikkerhedscontaineren er en opsamlingsenhed,
hvor de tomme, ukomprimerede engangsemballager bliver optalt og afregnet i butikken. Dette er
nyt primært i forhold til returnering af engangsglasflasker, som tidligere kun kunne optælles centralt
på Selskabets fabrikker. Sikkerhedscontaineren
til engangsglasflasker giver således en hurtigere
pantafregning, end det har været tilfældet tidligere.
Ligesom butikkens håndtering af disse flasker effektiviseres, da de ikke længere skal sorteres fra
flaskebordet til enten sække eller pallecontainere.

Udvikling af ny indsamlingsstruktur
Som nævnt tidligere arbejder Selskabet optimeringsmæssigt efter den
strategiplan for indsamling, som er blevet udarbejdet de senere år.
Strategien lægger her op til en yderligere tilpasning og centralisering af indsamlingsstrukturen, hvor Dansk Retursystem A/S
blandt andet afvikler otte ud af ni indsamlingscentre, således at
arbejdet på centrene flyttes til Dansk Retursystems fabrikker i
henholdsvis Hedehusene og Løsning. Afviklingen af indsamlingscentrene effektueres i takt med, at lejekontrakterne på de enkelte
centre ophører i løbet af 2012 og 2013.
Selvom det første indsamlingscenter først fraflyttes i 2012, så
blev forberedelserne til denne yderligere centralisering påbegyndt
allerede i 2011. I den forbindelse købte Dansk Retursystem A/S
i efteråret 2011 en del af nabogrunden i Hedehusene for at gøre

I 2011 igangsatte Dansk Retursystem A/S en test af sikkerhedscontainere til opsamling af
henholdsvis aluminium og plast samt glas. Konceptet er nyt særligt i forhold til returnering af
engangsglasflasker, som tidligere kun kunne optælles centralt på Selskabets fabrikker. Sikkerhedscontainerne giver således en hurtigere pantafregning på engangsglas end tidligere.
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det muligt at udvide produktionsfaciliteterne og dermed skabe
plads til de øgede mængder, der fremover samles på fabrikken
i Hedehusene. Udvidelsen af produktionsfaciliteterne vil blandt
andet bestå af yderligere 900 m2 produktionshal. Dette byggeri
forventes at stå færdigt i andet halvår af 2012.
For også at forøge produktionskapaciteten på fabrikken i Løsning,
er det Selskabets forventning, at der i 2012 igangsættes ombygning af driftsfaciliteterne, så fabrikken også her bliver gearet til at
erstatte indsamlingscentrene, når disse afvikles.

Falske pantetiketter
Omkring årsskiftet 2011/2012 kunne Dansk Retursystem A/S konstatere, at der var falske pantetiketter på det danske marked. Der er
tale om professionelt udførte forfalskninger. Det er kun Dansk Retursystem A/S, der lovligt må sælge pantetiketter på det danske marked.

Den økonomiske skadevirkning for Dansk Retursystem A/S begrænses af, at de falske pantetiketter
udelukkende har været udbredt i dele af kiosksektoren i storbyerne.
Dansk Retursystems samarbejdspartner i denne
sammenhæng – SKAT – gennemførte i februar/marts
2012 en omfattende razzia i København, hvor dele af
kiosksektoren fik beslaglagt emballager med falske
pantmærkninger.
Dansk Retursystem A/S skønner, at det økonomiske
tab vil være af begrænset størrelse set i forhold til
Selskabets samlede administration af pantmidlerne.
Selskabet har iværksat forskellige tiltag for at undgå
flere tilfælde.

Dansk Retursystem A/S købte i 2011 en del af
nabogrunden i Hedehusene for at gøre det muligt at
udvide produktionsfaciliteterne. Byggeriet forventes
færdigt i andet halvår af 2012.

19
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Dansk Retursystems
politik for
samfundsansvar
Dansk Retursystem A/S udarbejdede i 2011 en politik for samfundsansvar, som er godkendt af Selskabets bestyrelse. Politikken
skal danne baggrund for Dansk Retursystems videre arbejde på
området, hvor der vil blive arbejdet struktureret med initiativer og
måling af opnåede resultater.
Dansk Retursystems mission rummer i sig selv samfundsansvarlighed i forhold til virksomhedens indsamlingsaktiviteter. Aktiviteter, der sikrer en fortsat udvikling af returprocenten
og dermed en effektiv genanvendelse af engangsemballager. Samfundsansvarlighed ligger med andre ord i Dansk Retursystems DNA og er et grundlæggende element i virksomhedens daglige drift og fremtidige udvikling.
Dansk Retursystems samfundsansvarlighed tager udgangspunkt i følgende tre primære
målsætninger:
1. Samfundsansvar i forhold til miljøet
2.	Samfundsansvar i forhold til Selskabets medarbejdere
3.	Generelt samfundsansvar.
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Samfundsansvar i forhold til miljøet
– optimal udnyttelse af naturens råstoffer med det mål at medvirke til en renere natur
Dansk Retursystem A/S vil fortsat optræde samfundsansvarligt ved at tage miljøforbedrende og energibesparende initiativer, der vedrører drift, udvikling og genanvendelse.
Virksomheden vil også i fremtiden foretage miljøvurderinger af de fysiske anlæg, processer og materialer. Dette vil sammen med vurderinger af økonomi og effektivitet indgå i
beslutningsgrundlaget i forbindelse med både drifts- og udviklingsmæssige initiativer.

Dansk Retursystem A/S
arbejder målrettet på at sikre,
at materialerne bliver genanvendt på den bedst mulige
måde. Selskabet har således
fokus på kvaliteten af materialerne i produktionsprocessen
– både i forhold til sortering i
materialetype og i forhold til
at minimere fugten i materialerne. Begge forhold har stor
betydning for kvaliteten i forbindelse med genanvendelse.

Det er Dansk Retursystems
målsætning udelukkende at
indgå aftaler med oparbejdere,
som er i stand til at behandle
de tomme flasker og dåser,
så de kan indgå som råvarer
i produktion af nye fødevareemballager fx fra flaske til
flaske eller fra dåse til dåse.
På den måde bidrager Dansk
Retursystem A/S til at holde
materialerne i kredsløb længst
muligt, så både metal, plast og
glas kan bruges igen og igen.
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Udover at have fokus på miljøet i forbindelse med genanvendelsen af de indsamlede materialer, har Selskabet også fokus på
miljøoptimering, når der enten sker omlægninger eller udvidelser
i driften. Et eksempel på dette var i forbindelse med en omlægning af naturgasfyret i produktionen, som udover ren økonomisk
besparelse også resulterede i en årlig reduktion, der svarede til
22 tons CO2.

I forbindelse med indkøb stiller Dansk Retursystem A/S miljøkrav
til leverandørerne, hvor blandt andet materialevalg, genanvendelses- og bortskaffelsesmuligheder inddrages i overvejelserne,
således at Dansk Retursystem A/S også i denne sammenhæng
agerer samfundsansvarligt.
Dansk Retursystem A/S stiller krav til aftagerne af de genanvendelige materialer, således at virksomheden også i aftagerleddet
sikrer den bedst mulige kvalitet af de oparbejdede materialer.
Dansk Retursystems mål er i denne sammenhæng er at sikre, at
materialerne indgår i en livscyklus, hvor de genanvendes igen og
igen til gavn for hele samfundet nationalt såvel som internationalt.

Samfundsansvar i forhold til medarbejdere
– styrke og anerkende Dansk Retursystems medarbejdere med
det mål at udvikle den enkeltes faglige og personlige kompetencer
Medarbejderne er Dansk Retursystems vigtigste ressource og
virksomheden ønsker at styrke og udvikle den enkelte medarbejders faglige og personlige kompetencer.
Det er virksomhedens mål at værne om kulturen i virksomheden,
hvor den enkelte medarbejder udviser respekt og forståelse for
både kolleger og ledere. Det vil blandt andet sige, at forskelligheder respekteres, da mangfoldighed styrker virksomheden både
fagligt og socialt.

Dansk Retursystem A/S har lavet en aftale med Kriminalforsorgen, så brædderne fra de kasserede træpaller, bliver genanvendt
til nye produkter – fx fuglekasser og træfigurer. På den måde er
hvert produkt unikt håndarbejde, som beskæftiger indsatte i Ringe
Statsfængsel på Fyn, samtidig med at værdifulde råstoffer bliver
brugt igen og igen, ligesom de indsamlede emballager.
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Dette er ikke kun til gavn for Dansk Retursystem A/S og den enkelte medarbejder, men
er også til gavn for samfundet, når medarbejderne, som borgere formår at optræde med
respekt og forståelse i samfundet generelt.
Dansk Retursystem A/S ønsker endvidere, at der sikres en fornuftig sammenhæng mellem
medarbejdernes arbejds- og privatliv, og at medarbejderne føler sig trygge på arbejdspladsen. Medarbejderne skal selv i svære livssituationer have tillid til at blive behandlet med
respekt og med den fornødne fortrolighed.
Det er Dansk Retursystems mål at fremstå som en ansvarlig og troværdig virksomhed,
hvor der sikres mindst muligt belastende arbejdsmiljø for alle medarbejdere, fysisk såvel
som psykisk.

Dansk Retursystems generelle samfundsansvar

Dansk Retursystem A/S har i
en årrække haft fokus på at
øge børnenes viden om genanvendelse og ikke mindst deres
mulighed for selv at bidrage
til en renere natur. Udgangspunktet er, at børn er nogle
af de bedste ambassadører til
at videreformidle deres viden
om fx genanvendelse til deres
forældre, således at de voksne
ad den vej ændrer adfærd.

– synliggøre at den enkeltes borgers indsats nytter og er til gavn for både miljøet og
samfundet og ad den vej inspirere den enkelte til at bidrage efter bedste evne
Dansk Retursystems samfundsansvarlighed knytter sig i høj grad til en fortsat udvikling
af returprocenten. Dette understøttes ved, at virksomheden fortsat stiller et effektivt og
brugervenligt pant- og retursystem til rådighed for samfundet, samt sikre udbredelse af
viden om effekten af genanvendelse af naturens råstoffer og behovet for en renere natur.

Dansk Retursystems sidste
primære målsætning for
samfundsansvar har fokus på
at styrke udbredelse af viden
om effekten af genanvendelse
af naturens råstoffer og behovet for et renere miljø. Målet
er at vise vejen og få den enkelte til at bidrage efter bedste
evne til samfundets bedste
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Dåserydderkampagnen er et godt eksempel på børns store
engagement og interesse for miljøet. I 2011 var det sjette
gang Dansk Retursystem A/S gennemførte kampagnen. Over
100 klasser sendte mere end 140 bidrag til kampagnen i form
af tegninger, eventyr, forslag til nye etiketter, film og sange.

For at sikre udbredelse af viden tager Dansk Retursystem A/S
udgangspunkt i, at den største effekt opnås, når der ud over at
blive stillet fakta til rådighed også arbejdes målrettet med kommunikation overfor borgerne. Dette sker via kampagner og informativt materiale, der konkretiserer, understøtter og viser vejen,
så det ikke nødvendigvis er svært at handle bæredygtigt. Der er
tværtimod tale om et logisk og naturligt tilvalg.
Dansk Retursystem A/S ønsker at motivere og påvirke den enkeltes valg og adfærd i en positiv retning, uden at valgmulighederne begrænses. Det handler i al sin enkelthed om at gøre livet
lettere for os alle og ad den vej hjælpe hinanden til at træffe de
rigtige valg.
Det er Dansk Retursystems mål, at denne tilgang breder sig og
har en afsmittende effekt på andre områder i samfundet, hvor
man som borger kan bidrage og gøre en forskel fx i forhold til
miljøudfordringerne. Det ønskelige resultat er, at man med sin
handling bidrager til samfundets bedste og derigennem føler sig
som en aktiv og deltagende del af et fællesskab.

I forbindelse med Dåserydderkampagnen udgav
Dansk Retursystem A/S en børnebog med tilhørende opgavehefte, som blev sendt til de deltagende
skoler, som et supplement til undervisningen og
kampagnen.
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Måling af samfundsansvarlige indsatsområder
Dansk Retursystem A/S vil fra 2012 og fremover løbende måle,
vurdere og kontinuerligt forbedre virksomhedens samfundsansvarlige indsats og vil i den sammenhæng kommunikere om de
opnåede resultater og initiativer.
Virksomheden vil på grund af indsatsområdernes forskellighed
måle og evaluere initiativerne og projekterne enkeltvis.
Dansk Retursystem A/S opererer primært indenfor landets
grænser, hvor basale krav som respekt for menneskerettigheder,
bekæmpelse af korruption og afskaffelse af børnearbejde overholdes. Dog stiller Dansk Retursystem A/S krav til Selskabets
underleverandører blandt andet for at sikre, at alle som Dansk Retursystem A/S samarbejder med som minimum lever op til FN’s
Global Compact, som er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar.

Også i lokalområdet har Dansk Retursystem A/S
spillet en aktiv rolle, da hele Danmark fejrede
Naturens Dag. Selskabet bidrog til ’Naturens Dag
på Vestegnen – til vands, til lands og i luften’, som
var et samarbejde mellem syv kommuner i hovedstadsområdet. Dansk Retursystems havde opstillet
indsamlingsbeholdere til de tommer emballager på
de steder, hvor der var arrangementer.
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I forhold til Dansk Retursystems daglige drift gør Selskabet derfor
ikke brug af internationale standarder og kodeks som styringsredskab, når Selskabets samfundsansvar skal udmøntes.
Dansk Retursystem A/S vil hvert år tage stilling til, på hvilke områder Selskabets sociale ansvar skal udvikle sig i det følgende år.
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Dansk Retursystem A/S har gennem flere år haft et tæt samarbejde med Hold Danmark Rent. I 2011 skete dette bl.a. gennem
kampagnen Ren Vej – Ren Glæde, hvor målet var at få bilister
til at holde skraldet i bilen. Dansk Retursystems konsulenter og
chauffører delte i forbindelse med kampagnen lommeskraldespande ud til kolleger og medtrafikanter, så de på den måde
videregav en praktisk og konkret løsning til skrald og affald i
bilen, så det ikke havnede i naturen.

Hold Danmark Rent opsatte i 2011 fire skraldetragte
på rastepladserne ved Ejer Bavnehøj ved Skanderborg. Målet med opsætningen af tragtene var, at
forbipasserende bilister kunne kaste affaldet ud af
bilruden – uden at det endte i grøftekanten. Alt sammen med det formål at medvirke til en renere natur.
Dansk Retursystem A/S støttede projektet.
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2011 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 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2011. Ledelsesberetningen indeholder efter
vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til
generalforsamlingens godkendelse.
Hedehusene, den 9. maj 2012
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Den uafhængige revisors
påtegning
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
2011. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven og 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 og 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.

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.

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.
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,

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010.

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 9. maj 2012
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kurt Gimsing
statsaut. revisor

Per Lund
statsaut. revisor
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Regnskabsberetning
Omsætningsstigning
Nettoomsætningen er steget med 12 % i forhold
til 2010. Stigningen skyldes en øgning af aktiviteterne med pantadministration og indsamling med
videre af engangsemballage, som opvejer et fald
i logistikgebyrerne vedrørende genpåfyldelig emballage på 4,5 mio.kr. Endvidere er salg af genanvendeligt materiale realiseret med 106,0 mio.kr.
mod 71,2 mio.kr. i 2010. Stigningen skyldes dels øgede mængder og dels, at Selskabet har opnået bedre
salgspriser.

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 2011 indtægtsføres i alt 145,0 mio.kr. vedrørende ikke-indløst pant.
Den indtægtsførte pant anvendes til nedskrivning af
regnskabsposten ”Omkostninger, der dækkes af
indtægtsført pant”. Den indtægtsførte pant for 2011
svarer til årets tilgange på posten ”Omkostninger, der
dækkes af indtægtsført pant”.
Opgørelsen af indtægtsført pant tager udgangspunkt
i Selskabets opkrævede og udbetalte pant samt Selskabets pantforpligtelser (den mængde pantbelagt
engangsemballage, som er salgsrapporteret, men
som først indsamles og pantafregnes efter årsafslutningen). Som grundlag for vurderingen anvendes historiske og forventede returprocenter for både materiale- og pantkategorier. Det er ledelsens opfattelse,
at årets indtægtsførte pant hviler på en forsigtig opgørelse af virksomhedens pantforpligtelse.

Håndteringsgodtgørelse
I 2011 er håndteringsgodtgørelse udbetalt til dagligvarebutikker med henholdsvis 17,9 og 15,8 mio.kr.
til engangsemballage og genpåfyldelig emballage.
Håndteringsgodtgørelse på engangsemballage er finansieret af indtægtsført pant. Omkostningen til håndteringsgodtgørelse er til engangsemballage øget med

1,0 mio.kr. og er til genpåfyldelige flasker faldet med
3,2 mio.kr. i forhold til 2010.

Finansielle indtægter og omkostninger
Dansk Retursystem A/S indgår kontrakter med det
formål at sikre prisen ved fremtidigt salg af aluminium
med Danske Bank. Disse aftaler er klassificeret som
afledte finansielle instrumenter, og værdireguleringer
indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Ultimo 2010 udgjorde værdien af kontrakterne en forpligtelse på 6,0 mio.kr.
Ultimo 2011 udgør værdien af kontrakterne et tilgodehavende på 6,1 mio.kr., som er indregnet under andre
tilgodehavender.

Resultatets sammensætning
Årets resultat udgør et overskud på 27,8 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 regnskabsområde, 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
0,3 mio.kr.

Anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne er
faldet med 6 % i forhold til ultimo 2010, hvilket primært skyldes, at reinvesteringer i driftsmateriel til
indsamling, optælling og komprimatorer ligger under
årets afskrivninger.

Omkostninger, der dækkes af
indtægtsført pant
For 2011 er der anvendt 145,0 mio.kr. inden for de i
pantbekendtgørelsen nævnte formål.
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Tilgodehavender vedrørende opkrævede
gebyrer og pant
Tilgodehavender vedrørende opkrævede gebyrer og pant er faldet med 6 % i forhold til sidste år. Hvilket skyldes, at 2010 sluttede med en
længere afregningsperiode end tilfældet var for
2011.

Resultat af gebyrområder med negative
resultater
Overførte resultater af gebyrområder med negative resultater udgør 2,6 mio.kr. ultimo 2011 som
følge af overførslen af årets resultat på 26,0 mio.
kr. Underskudet på 2,6 mio.kr. vedrører genpåfyldelige emballager.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser udgør i alt 115,6 mio.
kr. Heraf udgør hensættelse til pantforpligtelse
vedrørende engangsemballage 56,3 mio.kr.,
hensættelse til konsolidering 4,0 mio.kr. resten
udgøres af opkrævet pant for indsamlingsmateriel samt hensat til senere indsamling. Øvrige
hensættelser på 1,5 mio.kr. vedrører omstrukturering af Dansk Retursystems indsamling i 2012.
Hensat til sikring af pantsystemet er faldet med
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7,2 mio.kr. i forhold til 2010 som følge af tab på
udbydere på 10,7 mio.kr. Hensættelse til sikring
af pantsystemet er ultimo 2011 tilført 3,5 mio.kr.
fra indtægtsført pant.

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser er faldet 28,3 mio.kr. i forhold til sidste år. Udviklingen
kan primært henføres til skyldig pant og håndteringsgodtgørelse som følge af, at 2010 sluttede
med en længere afregningsperiode sammenlignet med 2011.

Finansielle forhold
Pengestrøm fra driften udgør 76,5 mio.kr. mod
65,7 mio.kr. sidste år. Pengestrøm til investering
udgør -52,3 mio.kr. Udviklingen beror primært
på ændring i arbejdskapitalen jævnfør ovenstående kommentarer. Selskabets likvide midler
udgør 3,7 mio.kr., som består af en valutakonto,
der anvendes til indgående midler fra salg af
genanvendeligt materiale. Indeståender på valutakontoen overføres løbende til kassekreditten. Pr. 31. december 2011 udgør selskabets
uudnyttede kortfristede trækningsrettigheder
22,9 mio.kr.
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Hoved- og nøgletal
MIO KR.

2011
2010
2009
2008
2007
						
Nettoomsætning
1.441,0
1.285,4
1.109,7
842,3
729,3
Resultat af primær drift
30,8
22,1
7,4
12,8
10,3
Resultat af finansielle poster
-3,0
-22,0
-24,2
-13,6
-2,4
Resultat før skat og overførsel af gebyrområderesultater
27,8
0,1
-16,8
-0,8
7,9
Overførsel af gebyrområderesultater
-26,0
0,2
17,1
2,1
-7,3
Skat af årets resultat
-1,5
0,0
0,0
-0,7
0,0
Årets resultat
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
Anlægsaktiver
Resultat af gebyrområder med aktiverede resultater
Omsætningsaktiver eksklusiv aktiverede resultater
Aktiver i alt

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

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

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

370,5
13,3
214,8
598,6

253,5
9,3
210,2
473,0

Aktiekapital
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Resultat af gebyrområder med passiverede resultater
Kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv passiverede resultater
Passiver i alt

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

10,0
10,6
99,0
306,2
1,9
180,9
598,6

10,0
10,6
103,5
36,8
0,0
322,1
473,0

Pengestrøm fra driften
Pengestrøm til investering
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm i alt
Uudnyttede trækningsrettigheder

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

91,9
-147,4
-140,3
55,5
0,0
62,8

57,4
-111,9
-106,9
54,5
0,0
42,9

303

305

297

263

249

33,7
233,8

35,9
233,8

39,5
233,8

29,5
232,7

29,9
232,7

Gennemsnitligt antal ansatte
Udbetalt håndteringsgodtgørelse til dagligvarebutikker
Udbetalt effektiviseringstilskud til dagligvarebutikker (akkumuleret)
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Anvendt
regnskabspraksis
Årsrapporten for Dansk Retursystem A/S for 2011
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.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis
som årsrapporten 2010, bortset fra nedenstående
ændringer.
For at opnå et mere retvisende billede for årsrapporten, er der foretaget følgende ændringer i regnskabspraksis:
I forhold til 2010 er anvendt regnskabspraksis ændret
for så vidt angår indregning og måling af afledte finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter
måles ved første indregning til kostpris og reguleres
efterfølgende til dagsværdi med indregning af ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen som finansielle
poster. I 2010 var afledte finansielle instrumenter ikke
indregnet, men alene oplyst i en note.
Ændring af anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning og måling af afledte finansielle instrumenter
har som følge af de særlige krav der følger af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september
2010 ikke påvirket primoegenkapitalen, men derimod
regnskabsposten ”Aktivering af gebyrområder med
negative resultater” med 6,0 mio.kr. Sammenligningstal er tilpassede.

Resultatopgørelsen

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 årets
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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
Årets 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.

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

42

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

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:

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter indregnes løbende i resultatopgørelsen som
finansielle poster.

Bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Skat

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

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

15-33 år
3-8 år
3-8 år

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.

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

Finansielle anlægsaktiver

Software
Indretning af lejede lokaler
Information

Finansiel og operationel leasing

3-6 år
3-12 år
3-6 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.

Finansielle anlægsaktiver består af langfristede huslejedeposita.

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.
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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 under eventualforpligtelser mv.

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

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

Omkostninger, der dækkes af indtægtsført
pant
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 m.v.,
9.	Dansk Retursystems faste og generelle administrative udgifter, herunder administration, råd-

givning, uddannelse og analysearbejde inden for
pant- og 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
m.v. 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 medtages:
•	udgifter til indsamlingsmateriel til indsamling af engangsemballage,
•	udgifter til transport af indsamlede og komprimerede emballager,
•	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 året, vises som en særskilt post
under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af akti-
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ver 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.

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

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

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 bekendtgørelsens § 83, stk. 1, et beløb til sikring af virksomhedens forpligtelse til at tilbagebetale
pant.

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

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

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

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.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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Segmentoplysninger
Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger virksomhedens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.
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Resultatopgørelse
MIO KR.

Note		
2011
2010
				
1+4
Nettoomsætning
1.441,0
1.285,4
2
Personaleomkostninger
-98,3
-78,3
3
Afskrivninger
-55,1
-40,2
4
Indtægtsført pant
-145,0
-150,0
5+6
Andre driftsomkostninger
-1.111,8
-994,8
Resultat af primær drift
30,8
22,1
			
7
Finansielle indtægter
15,7
3,6
7
Finansielle omkostninger
-18,7
-25,6
Resultat før skat og overførsel af gebyrområderesultater
27,8
0,1
			
Aktivering af gebyrområder med negative resultater
0,0
1,0
Passivering af gebyrområder med postive resultater
-26,0
-0,8
8
Skat af årets resultat
-1,5
0,0
Årets resultat
0,3
0,3
			
	Forslag til resultatdisponering 		
Udbytte
0,3
0,3
		
0,3
0,3
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Balance
Aktiver
MIO KR.

Note		
2011
Anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver		
Information
0,0
Software
18,4
Indretning af lejede lokaler
11,2
9
Immaterielle anlægsaktiver i alt
29,6
			
	Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger
69,0
Driftsmateriel og inventar
273,2
Materielle anlægsaktiver under udførelse
59,9
10	Materielle anlægsaktiver i alt
402,1
			
	Finansielle anlægsaktiver		
11
Finansielle anlægsaktiver
3,1
	Finansielle anlægsaktiver i alt
3,1
Anlægsaktiver i alt
434,8
			
	Omsætningsaktiver		
			
Varebeholdninger		
Råvarer og hjælpematerialer
4,7
Varebeholdninger i alt
4,7
			
Tilgodehavender		
12
Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant
81,5
Tilgodehavender vedr. opkrævede gebyrer og pant
235,7
Udskudt skatteaktiv
0,0
Andre tilgodehavender
12,8
Resultat af gebyrområder med negative resultater
2,6
13
Periodeafgrænsningsposter
9,6
Tilgodehavender i alt
342,2
			
Likvide beholdninger
3,7
	Omsætningsaktiver i alt
350,6
AKTIVER I ALT
785,4
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2010

0,0
22,6
11,8
34,4

71,9
317,8
33,4
423,1

3,0
3,0
460,5

8,7
8,7

81,5
251,1
0,9
0,6
28,6
9,2
371,9
9,0
389,6
850,1
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Balance
Passiver
MIO KR.

Note		
2011
			
Egenkapital		
Aktiekapital
10,0
Foreslået udbytte
0,3
14
Egenkapital i alt
10,3
			
Hensatte forpligtelser		
Hensat til sikring af pantsystemet
4,0
Hensat forpligtelse vedrørende indsamling og pantafregning på engangsemballager
108,6
Udskudt skattepassiv
1,5
Øvrige hensættelser
1,5
15
Hensatte forpligtelser i alt
115,6
			
Langfristede gældsforpligtelser 		
16
Bankgæld
175,0
16
Leasinggæld
178,2
Medarbejderobligationer
0,6
Langfristede gældsforpligtelser i alt
353,8
			
	Kortfristede gældsforpligtelser 		
16
Bankgæld
177,1
16
Leasinggæld
27,7
Leverandører af varer og tjenesteydelser
78,7
Afsat til almennyttige formål
2,5
17
Anden gæld
19,7
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt
305,7
Gældsforpligtelser i alt
659,5
	PASSIVER I ALT
785,4
			
			
18
Eventualforpligtelser
19
Nærtstående parter

2010

10,0
0,3
10,3

11,2
106,9
0,0
0,0
118,1

150,0
198,1
0,6
348,7

211,7
27,4
107,0
3,0
23,9
373,0
721,7
850,1
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Pengestrømsopgørelse
MIO KR.

2011
2010
			
Resultat af primær drift
30,8
22,1
Afskrivninger og nedskrivninger 				
78,0
79,9
Tilbageførsel af hensættelser 				
-4,0
42,8
Pengestrøm fra primær drift før ændring i arbejdskapital 				
104,8
144,8
Ændringer i varebeholdninger				
Ændringer i periodeafgrænsningsposter				
Ændringer i omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant				
Ændringer i tilgodehavender				
Ændringer i leverandører og anden gæld				
Pengestrøm fra primær drift				
		
Finansielle indbetalinger				
Finansielle udbetalinger				
Pengestrøm fra driften				
		
Køb af immaterielle anlægsaktiver				
Køb af materielle anlægsaktiver				
Salg af materielle anlægsaktiver				
Tilgang af finansielle anlægsaktiver				
Pengestrøm til investering				
		
Betalt udbytte 				
Ændring i langfristet finansiering 				
Ændring i kortfristet finansiering 				
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet				
Pengestrøm fra drift, investering og finansering 				
		
Likvider, primo				
Likvider, ultimo				
Ændring i likvider 				
Uudnyttede trækningsrettigheder				
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4,0
-0,4
0,0
10,3
-27,0
91,7

4,1
1,5
-38,0
-86,3
61,7
87,8

3,5
-18,7
76,5

3,6
-25,7
65,7

-3,9
-52,5
4,2
-0,1
-52,3

-3,5
-103,9
0,2
-1,0
-108,2

-0,3
5,1
-34,3
-29,5
-5,3

-0,3
166,9
-115,1
51,5
9,0

9,0
3,7
-5,3
22,9

0,0
9,0
9,0
63,3
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Noter
1. Nettoomsætning
MIO KR.

Opkrævet pant
Opkrævede indsamlingsgebyrer
Opkrævede logistikgebyrer
Salg af genanvendelige materialer
Øvrige indtægter
Nettoomsætning i alt				

2011
1.123,5
177,0
21,6
106,0
12,9
1.441,0

2010
1.011,5
161,8
26,1
71,2
14,8
1.285,4

Omsætning, eksklusiv pant
Indtægtsført pant, jf. note 4
Samlet indtægt til drift af pant- og retursystemet				

317,5
145,0
462,5

273,9
150,0
423,9

2. Personaleomkostninger
MIO KR.

Lønninger og vederlag
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
				
Heraf aktiveret under igangværende arbejder
Heraf dækket af indtægtsført pant
I alt				
Gennemsnitligt antal medarbejdere

2011
-112,3
-8,0
-2,2
-122,5
4,9
19,3
-98,3
303

2010
-107,1
-7,8
-2,1
-117,0
11,8
26,9
-78,3
305

I personaleomkostninger indgår løn, pension og andre vederlag til direktionen samt honorarer til bestyrelsen med i alt 3,8 mio.kr.
(2010 2,7 mio.kr.)

3. Ned - og afskrivninger
MIO KR.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver, jf. note 9 og 10
Heraf dækket at indtægtført pant
Gevinst ved salg af aktiver
Tab ved salg af aktiver
I alt				

2011
-78,0
22,9
0,1
-0,1
-55,1

2010
-79,8
39,7
0,0
-0,1
-40,2

4. Indtægtsført pant
MIO KR.

2011
Opkrævet pant
1.123,5
Udbetalt pant
-976,6
Regulering af panthensættelse
-1,9
Indtægtsført pant for året				
145,0
		
Anvendelse af indtægtsført pant:		
Anvendt inden for pant- og retursystemet
139,0
Konsolidering
3,5
Almennyttige tilskud
2,5
I alt				
145,0

52

2010
1.011,5
-851,4
-10,1
150,0

185,0
0,0
3,0
188,0
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Noter
5. Andre driftsomkostninger
MIO KR.

Håndteringsgodtgørelse
Håndteringsgodtgørelse engangsemballage, dækket af indtægtsført pant
Betalte og hensatte omkostninger til pant vedrørende engangsemballage
Indsamlingsomkostninger for engangsemballage
Øvrige omkostninger
I alt				

2011
-33,7
17,9
-978,5
-115,6
-1,9
-1.111,8

2010
-35,9
16,9
-861,5
-110,7
-3,6
-994,8

6. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
MIO KR.

				
Revision af årsrapport
Andre ydelser, herunder lovbestemte ydelser
I alt				

2011
-0,3
-0,8
-1,1

2010
-0,3
-0,8
-1,1

7. Finansielle poster
MIO KR.

				
2011
Finansielle indtægter		
Renteindtægter
1,9
Værdiregulering af råvareswaps
11,4
Beregnet renteindtægt af indestående pant
2,4
I alt				
15,7
		
Finansielle omkostninger		
Renteudgift pengeinstitutter
-20,2
Værdiregulering af råvareswaps
0,0
Øvrige renteudgifter
-0,2
Beregnet renteomkostning af indestående pant
-2,4
Finansielle udgifter, der dækkes af indtægtsført pant
2,4
Aktiverede renter i øvrigt
1,7
I alt
			
-18,7

2010
1,5
0,0
2,1
3,6

-22,3
-4,5
-0,2
-2,1
2,1
1,4
-25,6

Dansk Retursystem A/S skal i henhold til reglerne i Bekendsgørelsen lade renteindtægter af indestående pantmidler indgå i opgørelsen af gebyrområderregnskaberne 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.

8. Skat af årets resultat
				
Årets aktuelle skat
Regulering af udskudt skat
Skat af årets resultat

2011
0,0
-1,5
-1,5

MIO
KR.
2010

0,0
0,0
0,0
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9. Immaterielle anlægsaktiver
MIO KR.
Information

Software

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Anskaffelsessum 1. januar		
Overførsel		
Tilgang		
Afgang		
Anskaffelsessum 31. december		

9,1
0,0
0,0
-9,1
0,0

56,9
0,7
3,3
0,0
60,9

15,4
1,3
0,6
0,0
17,3

81,4
2,0
3,9
-9,1
78,2

Ned- og afskrivninger 1. januar		
Afskrivninger på udgåede aktiver		
Årets afskrivninger		
Ned- og afskrivninger 31. december		
Regnskabsmæssig værdi 31. december		

-9,1
9,1
0,0
0,0
0,0

-34,3
0,0
-8,2
-42,5
18,4

-3,6
0,0
-2,5
-6,1
11,2

-47,0
9,1
-10,7
-48,6
29,6

10. Materielle anlægsaktiver
MIO KR.
Grunde og
bygninger

Driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under
udførelse

I alt

Anskaffelsessum 1. januar		
Overførsel		
Tilgang		
Afgang		
Anskaffelsessum 31. december		

80,9
0,0
0,0
0,0
80,9

466,5
6,7
17,3
-4,8
485,7

33,4
-8,7
35,2
0,0
59,9

580,8
-2,0
52,5
-4,8
626,5

Ned- og afskrivninger 1. januar		
Afskrivninger på solgte aktiver		
Årets afskrivninger		
Ned- og afskrivninger 31. december		
Regnskabsmæssig værdi 31. december		
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver 31. december		

-9,0
0,0
-2,9
-11,9
69,0
52,7

-148,7
0,6
-64,4
-212,5
273,2
181,0

0,0
0,0
0,0
0,0
59,9
0,0

-157,7
0,6
-67,3
-224,4
402,1
233,7

I tilgang til materielle anlægsaktiver er indregnet finansieringsomkostning med i alt 1,7 mio. kr

11. Finansielle anlægsaktiver
MIO KR.
Deposita

Anskaffelsessum 1. januar					
Tilgang					
Afgang					
Regnskabsmæssig værdi 31. december					
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3,0
0,1
0,0
3,1
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Noter
12. Omkostninger, der dækkes af indtægtsført pant
MIO KR.

Saldo 1. januar 				
Udgifter i året				
Dækket af årets indtægtsførte pant 				
Saldo 31. december				

2011
81,5
145,0
-145,0
81,5

2010
43,5
188,0
-150,0
81,5

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

14. Egenkapital
MIO KR.

Egenkapital 1. januar				
Årets resultat efter aktivering/passivering af gebyrområderesultater				
Udloddet udbytte				
Egenkapital ultimo				

2011
10,3
0,3
-0,3
10,3

2010
10,3
0,3
-0,3
10,3

Egenkapitalen specificeres således:		
Aktiekapital 1. januar				
Aktiekapital 31. december				

10,0
10,0

10,0
10,0

Foreslået udbytte 1. januar				
Udloddet udbytte				
Foreslået udbytte for året				
Foreslået udbytte				
Egenkapital 31. december				

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

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

Aktiekapitalen består af 10.000 aktier a 1.000 kr. Alle aktier har samme stemmerettigheder.

15. Hensatte forpligtelser
MIO KR.

Hensatte forpligtelser 1. januar				
Anvendt i året				
Hensat for året				
Hensatte forpligtelser 31. december				

2011
118,1
-117,6
115,1
115,6

2010
75,3
-64,1
106,9
118,1

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:		
0-1 år				
1-5 år				
I alt				

111,6
4,0
115,6

106,9
11,2
118,1
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16. Gæld til kreditinstitutter
MIO KR.

Gældsforpligtelserne er indregnet således i balancen		
Langfristet bankgæld				
Langfristet leasinggæld				
Kortfristet bankgæld				
Kortfristet leasinggæld				
I alt				
Dagsværdi				
Nominel værdi				

2011

2010

175,0
178,2
177,1
27,7
558,0
558,0
558,0

150,0
198,1
211,7
27,4
587,2
587,2
587,2

Den langfristede gæld forfalder 1-5 år efter balancedagen.

17. Anden gæld
MIO KR.

Skyldige feriepenge mv.				
Øvrige				
I alt				

2011
17,0
2,7
19,7

2010
14,6
9,3
23,9

18. Eventualforpligtelser
MIO KR.

Leje- og leasingforpligtelser forfalden inden for 1 år				
Leje- og leasingforpligtelser forfalden inden for 1-5 år				
				

2011
7,9
9,1
17,0

2010
7,7
6,5
14,2

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
aktiekapitalen. Dansk Retursystem Holding A/S indflydelse på
virksomheden er begrænset som følge af offentlig regulering.

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som
ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af
aktiekapitalen:
Dansk Retursystem Holding A/S
Harboes Bryggeri A/S
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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%
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70%
60%
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40%
30%
20%
Genpåfyldelig
Engangsemballage

10%
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Returprocent på engangsemballager

90%
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88%
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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.
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
Dansk Retursystem A/S er reguleret af Miljøministeriet og har siden 2002 haft eneretten til at drive det danske
pant- og retursystem. Den 4. september 2010 fik Selskabet tildelt en ny eneret, som løber til udgangen af 2016.
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 retursystem 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

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.
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