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Resumé af årsregnskab 2016 
Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs’ balance og regnskab for årsregn-
skabet 2016 sammenlignet med samme Årsregnskab 2015 samt budget 2016. Notatet 
tager udgangspunkt i Reno Djurs’ fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles ad-
ministrationsomkostninger (§ 55/56).  

 

    BalanceBalanceBalanceBalance      
Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 

2015201520152015    
ÅrsregnskabÅrsregnskabÅrsregnskabÅrsregnskab    

2016201620162016    
    (1.000kr.) (1.000kr.) 

AktiverAktiverAktiverAktiver    Materielle anlægsaktiver 101.209 118.323 
  Omsætningsaktiver 69.702 54.784 

       

PassiverPassiverPassiverPassiver    Kortfristet gæld 21.332 22.067 
  Langfristet gæld 0 0 
 Sikkerhedsstillelse 27.947 31.531 
  Egenkapital 121.632 119.509 

 

Bemærkninger til balancen:Bemærkninger til balancen:Bemærkninger til balancen:Bemærkninger til balancen:    
 
Aktiver. 
Materielle anlægsaktiver er steget som følge af investering i Etape III og omsætningsak-
tiver faldet som forventelig. 
 
Passiver. 
Den korte gæld er stort set status quo. Egenkapitalen er faldet som følge af periodens 
resultat. 
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    ResultatResultatResultatResultat      
RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    

2016201620162016    
Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    
2015201520152015    

    (1.000kr.) (1.000 kr.) (1.000kr.) 
    GenerelGenerelGenerelGenerel    Indtægter 6.303 6.000 6.467 
administrationadministrationadministrationadministration    Omkostninger 6.125 5.800 5.728 
    ResultatResultatResultatResultat    178178178178    200200200200    739739739739    
      
BasisydelseBasisydelseBasisydelseBasisydelse    Indtægter 44.641 44.494 57.451 
  Omkostninger 47.912 47.925 60.556 
 Sikkerhedsstillelse 3.492 3.469 3.541 
  Resultat, Resultat, Resultat, Resultat, taksttaksttaksttakst    137137137137    0000    ----431431431431    
 Resultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskab    ----6.7636.7636.7636.763    ----6.96.96.96.900000000    ----6.6466.6466.6466.646    
      
GenbrugsGenbrugsGenbrugsGenbrugs----    Indtægter 33.808 32.800 33.016 
sssstationertationertationertationer    Omkostninger 32.298 33.400 32.761 
  ResultatResultatResultatResultat    1.5101.5101.5101.510    ----600600600600    255255255255    
      
DagrenovationDagrenovationDagrenovationDagrenovation    Indtægter 45.338 48.600 49.632 
  Omkostninger 42.134 47.540 48.800 
        ResultatResultatResultatResultat    3.2043.2043.2043.204    1.0601.0601.0601.060    832832832832    
     
BundfældingsBundfældingsBundfældingsBundfældings----    Indtægter 4.526 4.685 4.676 
ttttankeankeankeanke    Omkostninger 4.778 5.113 5.026 
        ResultatResultatResultatResultat    ----252252252252    ----428428428428    ----333350505050    
                 
I altI altI altI alt    Indtægter 134.616 136.579 151.242 
  Omkostninger 133.246 139.778 152.872 
    Sikkerhedsstillelse 3.492 3.469 3.541 
    Resultat, Resultat, Resultat, Resultat, taksttaksttaksttakst    4.7774.7774.7774.777    222232323232    1.0451.0451.0451.045    
        Resultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskabResultat, regnskab    ----2.1232.1232.1232.123    ----6.66.66.66.668686868    ----5.1705.1705.1705.170    

 

 
Bemærkninger til resultatet:Bemærkninger til resultatet:Bemærkninger til resultatet:Bemærkninger til resultatet:    
 
§55/56. 
Fælles administrationsomkostninger realiserer et forventeligt positivt resultat. Resulta-
tet er stort set som budgetlagt. 
 
Basisydelse. 
Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 89 i forhold til budgettet).  
 
Basisydelsen budgetterer med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivnin-
ger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Basisydelsen rammer samlet set stort 
budgettet.  
 
Dagrenovation. 
Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på knap 3,2 mio. kr. i forhold til det bud-
getterede overskud på 1 mio. kr. Det positive resultat skyldes, at indsamlingsomkostnin-
ger var lavere end budgetteret som følge af et godt licitationsresultat for indsamlingen, 
og at gebyrer blev reguleret ned til det omkostningsægte niveau for 2017 med en forven-
tet regulering på 3 %. Herudover var der budgetteret med eventuel ”tagning” af affalds-
beholdere, der indtil videre ikke gennemføres. 



 3

 
Genbrugsstationer. 
Genbrugsstationerne realiserer et overskud på knap 1,5 mio. kr. som følge af, at drifts-
omkostninger er lavere end forventet, primært som følge af lavere behandlingsomkost-
ninger end budgetlagt. 
 
Bundfældningstanke. 
Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,3 mio. kr. i for-
hold til et budgetlagt underskud på 0,4 mio.kr. Det skyldes primært, at indsamlings- og 
administrative omkostninger er lavere end budgetlagt. 
 
   
  


