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Revisionsprotokollat for Reno Djurs I/S 
 
 
1. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2011 
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for Reno Djurs I/S for 2011. 
 
Årsregnskabet viser følgende resultat, pengestrømme fra driftsaktiviteten, aktiver og egenkapital: 
 
 2011 2010 
 kr. kr. 
 
Resultat (udgiftsbaseret) 15.564.962 8.233.543 
Resultat (omkostningsbaseret) 10.413.958 4.949.042 
Pengestrømme fra driftsaktiviteten 27.637.000 17.333.000 
Aktiver  157.159.030 147.219.812 
Egenkapital 126.609.693 116.195.735 
  
Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger. Særlige forhold 
af ledelsesmæssig interesse vedrørende årsregnskabet fremgår af afsnit 2. 
 
Årsregnskabet og de i afsnit 2 - 4 anførte kommentarer og supplerende specifikationer samt øvrige be-
mærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vor opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stil-
lingtagen til årsregnskabet. 
 
Herudover indeholder årsregnskabet supplerende regnskabsoplysninger i note 10 – 21, der ligeledes er 
et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet. Disse oplysninger er ikke omfattet 
af vor revision.  
 
Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse fremgår af side 30 – 33 i forrige års protokollat. 
 
Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisi-
onspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. 
 
 
2. Særlige forhold vedrørende årsrapporten 
I forbindelse med vor revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold af ledelsesmæssig inte-
resse: 
 
Efter påkrav fra Statsforvaltningen vedtog Reno Djurs I/S en vedtægtsændring i 2011 omkring ændring af 
regnskabsprincipper, således at årsregnskabet blev aflagt i henhold til Styrelseslovens regler. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastslog dog i november 2011, at det ikke ville være i strid med kom-
munallovgivningen at aflægge årsregnskabet i kommunale fælleskaber i henhold til Årsregnskabsloven 
fremfor efter de kommunale regnskabsregler, såfremt den kommunale virksomhed er selvstændigt regn-
skabsførende, og hvor denne i øvrigt ikke allerede er omfattet af en særlovgivning, hvor der kræves 
regnskabsaflæggelse efter Årsregnskabsloven.  
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Årsrapporten for 2011 er udformet i overensstemmelse med vedtægtsændringen i 2011, hvilket vil sige, 
at regnskabet er aflagt efter Styrelseslovens regler, men bestyrelsen har mulighed for at ændre regn-
skabsaflæggelsen til aflæggelse af regnskabet i henhold til Årsregnskabsloven, hvis bestyrelsen efterføl-
gende træffer beslutning om dette og får gennemført en ændring af interessentskabets vedtægter. 
 
I lighed med sidste år består årsrapporten af 2 resultatopgørelser: Et driftsregnskab opstillet i henhold til 
Styrelseslovens regler og en resultatopgørelse opstillet i henhold til Årsregnskabslovens regler. 
 
Som det fremgår af ledelsens beretning til årsrapporten afsnit 4.3.2 har Reno Djurs I/S, i forbindelse med  
afslutningen af Højesteret sagen mellem Kolding Kommune og Reno Djurs I/S, valgt at modtage en beta-
ling på kr. 5.300.000 for ikke at udnytte virksomhedens ret til at få brændt 20.000 tons affald hos Koldings 
forbrændingsselskab. 
 
Ledelsen har i år besluttet at investere selskabets likvider i kortfristede obligationer og obligationsbasere-
de investeringsbeviser. Beslutningen er blandt andet begrundet i at opnå en højere grad af sikkerhed for, 
at selskabets meget væsentlige indlån ikke mistes, såfremt selskabets bankforbindelse skulle gå kon-
kurs. 
 
Ved årets udgang har selskabet således en samlet værdipapirbeholdning på kr. 59.184.000, heraf vedrø-
rer kr. 7.558.000 et separat depot vedrørende hensatte bindingspligtige beløb i forbindelse med  
fremtidige omkostninger til nedlukning af deponeringsanlæg. 
 
 
3. Ikke korrigerede fejl 
I henhold til internationale standarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret un-
der vor revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 
 
Det er efter vor opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i 
forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betyd-
ning for regnskabsaflæggelsen og for det billede årsregnskabet skal give af selskabet. 
 
 
4. Kommentarer og supplerende specifikationer til regnskabet  
Idet vi henviser til ledelsens årsberetning, kan vi oplyse følgende: 
 
I vore kommentarer til resultatopgørelsen og specifikationer vil vi alene omtale forhold, der vedrører den 
omkostningsbaserede resultatopgørelse. 
 
Årets resultat blev et overskud på kr. 10.413.958 imod et overskud på kr. 4.949.042 sidste år. Forbedrin-
gen i årets resultat skyldes blandt andet, at Reno Djurs I/S har modtaget kr. 5.300.000 som endelig af-
regning for retssagen mod Kolding Kommune.  
 
Omsætning i alt inklusive statsafgifter og andre driftsindtægter udgør i år kr. 130.372.000, hvilket er en 
stigning på kr. 11.230.000 i forhold til sidste år, heraf kan kr. 5.300.000 af stigningen henføres til indtæg-
ter fra Kolding sagen, idet beløbet indgår i linjen ”Andre driftsindtægter”. 
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Gebyr- og behandlingsindtægter med tillæg af andre driftsindtægter, men reduceret med engangsindtæg-
ter fra Kolding Kommune er steget med 4,1% i forhold til sidste år. 
 
Tilsvarende er årets produktionsomkostninger steget med 5,1% i forhold til sidste år.  
 
Administrationsomkostninger er steget med kr. 842.000 i forhold til sidste år, hvilket blandt andet skyldes 
øgede edb-udgifter og stigende udgifter til konsulentbistand.  
 
Der er i år udgiftsført et beløb til sikkerhedsstillelse på kr. 4.303.000 i henhold til den nye lovgivning, som 
trådte i kraft den 16. juli 2009 i linjen ”Produktionsomkostninger”. Beløbet er tilsvarende ført som en hen-
sættelse i balancen. Det samlede hensatte beløb udgør kr. 10.152.691 pr. 31.12.2011. 
 
Beløbet er beregnet ud fra modtagne antal tons affald fra brugerne.  
 
Ifølge lovgivningen skal virksomheden hvert år hensætte en sikkerhedsstillelse, som beregnes ud fra 
fastsatte takster og modtagne antal tons affald. Sikkerhedsstillelsen skal dække omkostninger til efterbe-
handling af deponi og nedlukning af deponeringsanlæg i løbet af et 30-årigt tidsperspektiv. 
 
Pengestrømsopgørelsen viser, at de likvide beholdninger udgør kr. 7.022.000. Efter fradrag af bindings-
pligtigt beløb på sikkerhedsstillelseskontoen på kr. 2.251.000 og med tillæg af værdipapirbeholdning på 
kr. 51.625.000 kan de likvide beholdninger opgøres til kr. 56.396.000, imod likvide beholdninger på kr. 
40.370.000 sidste år. 
 
Virksomhedens likviditet er således forbedret med kr. 16.026.000 siden sidste år. 
 
Årets investeringer i anlægsaktiver på kr. 5.975.000 er finansieret med egne midler. 
 
Årets samlede investeringer i tekniske anlæg og maskiner samt inventar udgør kr. 5.975.000, heraf ved-
rører ca. kr. 3.560.000 udvidelse af deponeringsanlægget i Glatved (Etape 2). Ligeledes er der i år ind-
købt diverse containere og affaldsbeholdere for i alt kr. 987.000, og der er indkøbt en traktor til kr. 
389.000, samt en VW Touran på gule plader til kr. 198.000. 
 
Afgange i 2011 på kr. 4.618.000 vedrører afgange af udrangerede aktiver og solgte aktiver, som er fra-
gået i anlægsnoten til anskaffelsessummer.  Afgange omfatter bl.a. udrangeret gummihjullæsser Ljungby, 
som er fragået til en anskaffelsessum på kr. 1.315.000 og solgt gravemaskine, Caterpillar, som er fragået 
anlægsnoten til en anskaffelsessum på kr. 1.296.000. 
 
Virksomheden er velkonsolideret, idet egenkapitalen udgør cirka 80,6% af den samlede balancesum. 
 
 
5. Forsikringsforhold 
Selskabets forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision. I lighed med sidste år har vi konstateret, at der 
er tegnet og betalt forsikringer for virksomheden. 
 
 
6. Revisionsplanlægning og gennemførelse 
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6.1 Revisionsplanlægning 
Revisionen er planlagt med fokus på væsentlige og risikofyldte områder for regnskabsaflæggelsen. 
 
Disse områder er: 
 
Omsætning 
Vi har kontrolleret, at omsætningen er registreret i den korrekte periode, samt at fakturering er foretaget 
frem til 31. december 2011. 
 
Vi har ligeledes gennemgået forretningsgange omkring registrering af faktureringsgrundlaget, herunder er 
der i væsentligt omfang foretaget afstemning af omsætningen og behandlingsafgifter med vejesystemer 
m.v., hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger 
 
Varekøb og omkostninger 
Vi har foretaget en overordnet regnskabsanalyse af det afholdte varekøb og omkostninger og sammen-
holdt disse med sidste år. Væsentlige afvigelser er årsagsforklaret uden bemærkninger. 
 
Vi har ligeledes foretaget stikprøvevis kontrol af forretningsgange og interne kontroller omkring køb og 
betaling af varekøb og omkostninger.  
 
Personaleomkostninger 
Lønadministrationen foretages af Norddjurs Kommune, der anvender Kommunedata’s lønsystem. De ud-
giftsførte lønninger er afstemt til dette lønsystem. 
 
Opgørelsen af skyldige feriepenge og afspadsering er kontrolleret uden bemærkninger. 
 
Renteindtægter 
Renteindtægter fra bankindeståender er afstemt til årsopgørelser. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Årets tilgange er stikprøvevist kontrolleret, og anlægskartotek er ajourført inklusive en beregning af årets 
driftsøkonomiske afskrivninger. 
 
Tilgodehavender 
Vi har foretaget en gennemgang af selskabets tilgodehavender fra salg.  
 
Der er stikprøvevist udsendt saldomeddelelser til debitorer til bekræftelse af selskabets udestående på 
statusdagen, ligesom der stikprøvevist er foretaget kontrol af indbetaling af væsentlige tilgodehavender i 
det nye regnskabsår. 
 
Forfaldne tilgodehavender for erhvervsaffaldsgebyrer og hos dagrenovationskunder har været stigende i 
2011. Ved årets udgang er der således forfaldne tilgodehavender på ca. kr. 920.000, som er ældre end 6 
måneder.  Stigningen i de forfaldne tilgodehavender skyldes især en ændring i rykkerprocedurerne, idet 
rykningen af forfaldne beløb blev overtaget af SKAT i 2010. SKAT modregner kundernes forfaldne gæld i 
kundernes eventuelle tilgodehavender hos det offentlige. Ligeledes foretager SKAT også løbende rykning 
af de forfaldne tilgodehavender hos kunderne, men det har desværre vist sig, at SKAT’s rykkerprocedu-
rer ikke har været helt så hurtige/effektive som tidligere praksis. 
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Der kan være risiko for, at ikke alle forfaldne tilgodehavende beløb kan inddrives af SKAT, især hvis 
SKAT’s rykkerprocedurer fortsætter med at være mangelfulde. 
  
På selskabets basiskunder må der forventes et tab eksklusive moms på ca. kr. 56.000, idet tilgodeha-
vende hos Friis Pedersen Transport må anses som værende tab ifølge opgørelser fra kurator. 
 
Selskabet har ikke haft væsentlige tab på tilgodehavender tidligere år, og ledelsen vurderer derfor på 
denne baggrund, at der ikke er risiko for væsentlige tab på selskabets fordringer. 
 
Selskabet har derfor ikke hensat beløb til imødegåelse af tab på debitorer i regnskabet for 2011. 
 
 
Likvide beholdninger og likvide værdipapirer 
Bankindeståender og værdipapirer er afstemt til årsopgørelser. 
 
Der er indhentet engagementsforespørgsel til bekræftelse af disse. 
 
Som et led i vor revision af kasse- og bankfunktionen, har vi afstemt de likvide beholdninger på en vilkår-
lig dato i løbet af regnskabsåret. 
 
I forbindelse med den løbende revision har vi foretaget gennemgang og kontrol af virksomhedens forret-
ningsgange og interne kontroller vedrørende kasse- og bankfunktionen.  
 
Leverandørgæld og anden gæld 
Kreditorer er stikprøvevist afstemt til kontoudtog. Vi har kontrolleret, at gældsposter er korrekt periodise-
ret. 
 
Anden gæld er kontrolleret og afstemt. 
 
Forekommer der tilsigtede fejl eller mangler vil der være en risiko for, at disse forbliver uopdagede, da de 
sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som vækker 
mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen efter aftale med ledelsen blive udvidet med henblik på 
afklaring af forholdet. 
 
Grundlaget for revisionsplanlægningen har været en af os foretaget vurdering af selskabets regnskabs-
væsen og interne kontroller, såvel overordnede kontroller som kontroller indenfor specifikke regnskabs-
mæssige områder. 
 
6.2 Revisionens gennemførelse 
Vi har stikprøvevist gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden-
for de regnskabsmæssige områder i det omfang det under hensyntagen til væsentlighed og risiko har 
været nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. 
 
Formålet har primært været at undersøge, om selskabets registreringssystemer for regnskabsmæssige 
transaktioner er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og om de interne kontroller fungerer som planlagt. 
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Revisionen af årsregnskabet har omfattet en vurdering af den af ledelsen valgte regnskabspraksis og 
udøvede regnskabsmæssige skøn. 
Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder en sammenhol-
delse med tidligere års resultatopgørelser og med budgettet. 
 
Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om aktivernes og gældsforpligtelsernes tilstedevæ-
relse, fuldstændighed, forsvarlige måling og tilhørsforhold til selskabet. 
 
Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol. 
 
Som et led i revisionen har vi indhentet en regnskabserklæring fra ledelsen. 
 
7. Kommentarer til forvaltningsrevisionen 
 
Selskabet er omfattet af Lov om Kommunal Styrelse i henhold til seneste vedtægter. I henhold til vedtæg-
terne har vi foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har omfattet en vurdering af økonomi-
styring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser 
af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklin-
gen samt analyser af væsentlige budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m. 
 
7.1 Forvaltningen af fondens midler – økonomistyring 
 
Med henblik på at vurdere, om selskabet drives under skyldig hensyntagen til økonomistyringsaspektet, 
skal ledelsen løbende vurdere, om der er opbygget et tilstrækkeligt effektivt informationssystem, som sik-
rer, at der styres efter og følges op på opnåelsen af en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. 
 
Vurderingen af økonomistyringsaspektet kan eksempelvis ske ved kontrol af, om: 
 
• Der er udarbejdet en skriftlig budgetprocedure for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning. 
• Budgetproceduren for budgetudarbejdelse følges. 
• Løbende budgetopfølgning foretages tilstrækkeligt hyppigt. 
• Detaljeringsgraden er tilstrækkelig høj. 
 
Ved vor revision af selskabets økonomistyring har vi vurderet, at der er etableret informationssystemer, 
der sikrer, at ressourcerne anvendes, og aktiviteterne tilrettelægges, så målsætningen opfyldes.  
 
Vi har undersøgt, om der foretages målfastsættelse, budgetlægning, ledelsesmæssig kontrol, regn-
skabsaflæggelse herunder perioderegnskaber, opfølgning og rapportering til bestyrelsen samt evalue-
ring. 
 
Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med ledelsen, samt vort kendskab til selskabets forhold 
som helhed er det vor opfattelse, at selskabet har tilrettelagt en god økonomistyring. 
 
7.2 Forvaltningen af selskabets midler – sparsommelighed 
Med henblik på at vurdere, om selskabet også drives under skyldig hensyntagen til sparsommeligheds-
aspektet, skal ledelsen løbende vurdere, om de enkelte transaktioner har været i overensstemmelse med 
de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig ad-
ministration, som dette måtte være fastsat i fondens målsætninger. 
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Vurderingen af sparsommelighedsaspektet kan for eksempel ske ved analyser af, om: 
 
• Lønninger til personale er rimelige set i forhold til kvalifikationer og anciennitet. 
• Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. 
• Foreliggende rabatmuligheder er udnyttet. 
• Udgifter er rimelige i forhold til egne målsætninger. 
• Optagne lån er forrentet fordelagtigt. 
• Likvide midler er anbragt fordelagtigt. 
 
Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevist vurderet, om selskabets dispositioner er i overens-
stemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til opholdsstedets art og størrel-
se kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt go-
der og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvali-
tet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. 
 
Ved vor vurdering af, om der ved forvaltningen af selskabets midler er taget skyldige økonomiske hen-
syn, har vi i forbindelse med sparsommelighedsaspektet blandt andet stikprøvevist undersøgt: 
 
• At der foreligger retningslinjer for daglige indkøb, der sikrer sammenhæng imellem pris og kvalitet. 
• At der ved større indkøb er indhentet tilbud. 

 
Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med selskabets ledelse samt vort kendskab til selskabets 
forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet udviser den fornødne sparsommelighed. 
 
7.3 Forvaltningen af selskabets midler – produktivitet 
Med henblik på at vurdere, om selskabet også drives under skyldig hensyntagen til produktivi-
tetsaspektet, skal selskabet  løbende foretage beregning af nøgletal, der udtrykker produktiviteten inden 
for forskellige områder, herunder skal der ske vurdering af, om produktiviteten lever op til målepunkter, 
der er opstillet i målsætningerne. 
 
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang.  
 
Vi har i forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det forelig-
gende budget og selskabets regnskab, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 
 
7.4 Forvaltningen af selskabets midler – effektivitet 
Med henblik på at vurdere, om selskabet ligeledes drives under skyldig hensyntagen til effektivitets-
aspektet, skal ledelsen løbende evaluere, om den udførte affaldshåndtering har været i overensstemmel-
se med målsætningerne 
 
Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt selskabet når sine mål – herunder kvali-
tative – set i forhold til de anvendte ressourcer. 
 
Vore undersøgelser har omfattet atypiske udgifter for at verificere, om disse udgifter er i overensstem-
melse med selskabets sædvanlige drift. 
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Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med ledelsen samt vort kendskab til selskabets forhold 
som helhed er det vor opfattelse, at selskabet udviser den fornødne effektivitet. 
 
 
8. Lovkrævede oplysninger m.v. 
 
8.1 Eftersyn af bestyrelsens protokoller m.v. 
Vi har påset, at 
 
• der føres en forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder, 
• forhandlingsprotokollen og revisionsprotokollen er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
8.2 Andre arbejder 
Udover vor revision af årsregnskabet har vi ydet regnskabsmæssig assistance vedrørende opstilling af 
årsrapporten, samt diverse løbende rådgivning.  
 
8.3. Revisors afgivelse af lovkrævede oplysninger i forbindelse med årsregnskabet for 2009. 
I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, 
 
at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og 
at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 
 
 
Århus, den 21. marts 2012 
 

R 
s 
 
 
 
Henrik Bretlau 
statsautoriseret revisor 
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Fremlagt på bestyrelsesmødet, den  
 
Bestyrelsen: 
 
 
        
     
 
 
        
     
 
 
        
 


