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Resumé af årsregnskab 2015 
Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs’ balance og regnskab i årsregn-
skab 2015 sammenlignet med årsregnskab 2014 samt budget 2015. Notatet tager ud-
gangspunkt i Reno Djurs’ fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administra-
tionsomkostninger (§ 60/61). 

 

    BalanceBalanceBalanceBalance      
Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 

2014201420142014    
Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 

2015201520152015    
    (1.000kr.) (1.000kr.) 

AktiverAktiverAktiverAktiver    Materielle anlægsaktiver 79.682 101.209 
  Omsætningsaktiver 91.556 69.702 

        

PassiverPassiverPassiverPassiver    Kortfristet gæld 20.139 21.332 
  Langfristet gæld 0 0 
 Sikkerhedsstillelse 24.298 29.947 
  Egenkapital 126.802 121.632 

 

Bemærkninger til balancen:Bemærkninger til balancen:Bemærkninger til balancen:Bemærkninger til balancen:    
 
Aktiver. 
Materielle anlægsaktiver er stigende som følge af den igangværende etablering af depo-
neringsanlæggets etape III. Omsætningsaktiver er som forventelig faldet. 
 
Passiver. 
Faldet i den korte gæld skyldes primært skyldige kreditorposter. 
 
Egenkapitalen er faldet som følge af periodens negative resultat. 
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    ResultatResultatResultatResultat      
RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    

2015201520152015    
Budget Budget Budget Budget     
2012012012015555    

RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    
2014201420142014    

    (1.000kr.) (1.000 kr.) (1.000kr.)(1.000kr.)(1.000kr.)(1.000kr.)    
Generel Generel Generel Generel     
administrationadministrationadministrationadministration    

Indtægter 
Omkostninger 

6.467 
5.728 

6.200 
6.200 

5.292 
5.266 

 ResultatResultatResultatResultat    739739739739    0000    26262626    

       

BasisydelseBasisydelseBasisydelseBasisydelse    Indtægter 57.451 55.020 57.712 
  Omkostninger 60.556 57.749 55.761 
 Sikkerhedsstillelse 3.541 3.371 4.639 
  Resultat, Resultat, Resultat, Resultat, taksttaksttaksttakst    ----431431431431    0000    3.5023.5023.5023.502    
 Resultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskab    ----6.6466.6466.6466.646    ----6.1006.1006.1006.100    ----2.6882.6882.6882.688    

       

GenbrugsGenbrugsGenbrugsGenbrugs----    Indtægter 33.016 32.800 32.506 
sssstationertationertationertationer    Omkostninger 32.761 32.800 32.214 
  ResultatResultatResultatResultat    255255255255    0000    292292292292    

             

DagrenovationDagrenovationDagrenovationDagrenovation    Indtægter 49.632 48.400 49.511 
  Omkostninger 48.800 52.500 49.688 
        ResultatResultatResultatResultat    832832832832    ----4.1004.1004.1004.100    ----176176176176    

            

BundfældBundfældBundfældBundfæld----    Indtægter 4.676 4.685              5.281 
ningsningsningsnings----    Omkostninger 5.026 5.485 4.829 
tanketanketanketanke    ResultatResultatResultatResultat    ----333350505050    ----800800800800    451451451451    

                     

I altI altI altI alt    Indtægter 151.242 147.105 150.303 
  Omkostninger 152.872 154.734 147.758 
    Sikkerhedsstillelse 3.541 3.371 4.639 
    Resultat, Resultat, Resultat, Resultat, taksttaksttaksttakst    1.0451.0451.0451.045    ----4.9004.9004.9004.900    4.0954.0954.0954.095    
        Resultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskab    ----5.1705.1705.1705.170    ----11.00011.00011.00011.000    ----2.0952.0952.0952.095    

 

    
Bemærkninger til resultatet:Bemærkninger til resultatet:Bemærkninger til resultatet:Bemærkninger til resultatet:    
 
Generel administration 
Fælles administrationsomkostninger realiserer et positivt resultat, trods Reno Djurs på 
grundlag af en bestyrelsesbeslutning har undladt at opkræve administrationsgebyr fra 
virksomheder i 2015. Resultatet skyldes lavere omkostninger end forventet til kontor-
hold og IT. 
 
Basisydelse. 
Basisydelsen realiserer et underskud på 6,6 mio. kr., hvilket er mere end det forventede 
budgetlagte underskud på 6,1 mio. kr. Budgettets underskud følger af regnskabsmæs-
sige afskrivninger på etape II, som ikke er indregnet i taksterne. Desuden har der været 
ekstraordinære afdelingsbestemte omkostninger på 1,4 mio. kr. til oprensning af et areal 
forud for etablering af deponeringsanlæggets etape III.  
 
Genbrugsstationer 
Genbrugsstationerne realiserer et overskud på ca. 0,3 mio. kr. som følge af, at driftsom-
kostninger er lavere end forventet, primært som følge af, at mængdeindeks lander på 95 
i forhold til sidste år. 
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Dagrenovation 
Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det bud-
getterede underskud på 4,1 mio. kr. Det skyldes dels, at reguleringsindeks for kontrakter 
om indsamling af dagrenovation har været lavere end budgetteret, dels at Reno Djurs’ 
omkostninger til undergrundscontainere har været lavere end budgetteret. 
 
Bundfældningstanke 
Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,3 mio. kr. i for-
hold til et budgetlagt underskud på 0,8 mio.kr. Det skyldes primært, at administrative 
omkostninger er lavere end budgetlagt. 
 


