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ORGANISATION 

DPA-SYSTEMS ØVERSTE LEDELSE BESTÅR AF EN BESTYRELSE MED 8 MEDLEMMER. MILJØ- OG FØDEVARE-

MINISTEREN HAR UDPEGET NEDENNÆVNTE 7 INTERESSEORGANISATIONER, SOM HVER INDSTILLER ET 

MEDLEM TIL BESTYRELSEN. MINISTEREN GODKENDER DE 7 INDSTILLEDE MEDLEMMER OG UDPEGER 

TILLIGE FORMANDEN FOR BESTYRELSEN .  

 

Vedtægterne for organisationens drift er godkendt af Miljø- og fødevareministeriet, senest ved ændringer af 10. fe-

bruar 2016. Der er tillige indgået en samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen per 4. november 2015 med senere ændring 

af 14. juni 2016 og et tillæg i form af et bilag den 8. december 2016. Alle dokumenter er offentliggjort på DPA-Systems 

hjemmeside.   

 

Følgende organisationer er udpeget af Miljø- og fødevareministeren til hver at indstille et medlem til bestyrelsen: 

 DI 

 Dansk Erhverv 

 Batteriforeningen, dansk filial af EPBA (European Portable Battery Association) 

 De Danske Bilimportører (DBI) 

 FEHA (Foreningen for Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater)  

 FABA (Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer) 

 Forbrugerrådet Tænk 

 

DPA-Systems bestyrelse bestod i 2016 af følgende medlemmer: 

Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand 

Karin Klitgaard, næstformand, Miljøpolitisk chef, DI. 

Frederik Madsen, Direktør, Batteriforeningen, dansk filial af EPBA. 

Gunni Mikkelsen, Direktør, De Danske Bilimportører. 

Henrik Egede, Direktør, FEHA. 

Henrik Hyltoft, Markedsdirektør, Dansk Erhverv. 

Vibeke Myrtue Jensen, Miljøpolitisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk 

Willy Goldby, Direktør, FABA. 
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DPA-Systems sekretariat består af følgende medarbejdere: 

Direktør Johnny Bøwig, ansat af bestyrelsen i 2005. 

Sekretariatsleder Ulf Gilberg, ansat i 2006 

Informationskoordinator Susan Christensen, ansat i 2008 

Datakoordinator, Pernille Brandt, ansat i 2012 

Controller og økonomikoordinator, Nicolai Hansen, ansat i 2014 

Juridisk konsulent, Asia Khan, ansat i 2016. 

Controller Stig Thorlak, ansat i 2015 

Projektleder Rasmus Rye Petersen, ansat i 2015 

Kontorfunktionær Anette Fjeldto, ansat i 2015  

Kontorfunktionær Birte Jensen, ansat i 2015 

Kontorfunktionær Bente Andersen, ansat i 2015 

Kontorfunktionær Bente Stapf, ansat i 2015 

Kontorfunktionær, Mette Nilsson, ansat i 2015 

Bestyrelsen tilstræber, at arbejdet i 

DPA-System følger hovedlinjerne 

fra ”Anbefalinger for god selskabs-

ledelse”, som er udformet af Komi-

téen for god Selskabsledelse Sene-

ste udgave af anbefalingerne kan 

findes på:  

www.corporategovernance.dk. 
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FORMANDENS FORORD 

AF BESTYRELSESFORMAND FLEMMING LINDELØV 

Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat, idet bestyrelsesmedlemmerne 

repræsenterer brancher og interessegrupper, som varierer betydeligt, 

hvad angår fagområder, størrelse og personalegrupper. Således er for-

skellige erhvervs- og interesseområder bredt repræsenteret i bestyrel-

sen. 

Da DPA-System ikke direkte har en ejerkreds, afholdes der ikke en årlig 

generalforsamling. I stedet mødes bestyrelsesformand og direktion mi-

nimum én gang årligt med Miljø- og fødevareministeren for at drøfte 

aktiviteterne på producentansvarsområdet. Den samlede bestyrelse 

mødes tillige årligt med ledelsen i Miljøstyrelsen med henblik på at ko-

ordinere aktiviteterne mellem Miljø- og fødevareministeriet og DPA-

System. Repræsentanter for bestyrelsen deltager desuden i relevante 

faglige seminarer og temamøder, for på denne måde at holde sig ori-

enteret om producentansvarsområdet. Bestyrelsen har i 2016 afholdt 

5 møder.  

I slutningen af 2015 tog DPA-Systems bestyrelse initiativ til, sammen 

med Miljøstyrelsen, at etablere et såkaldt Advisory Board (AB) for bil-

området. Formålet med dette AB er, at knytte repræsentanter for ho-

vedaktørerne tæt til bestyrelsen med henblik på konstruktiv informati-

onsudveksling. Arbejdet i AB baserer sig på et kommissorium, som Mil-

jøstyrelsen godkendte i februar 2016. AB har afholdt 2 møder i 2016. 

ÅRLIG EVALUERING 

Bestyrelsens arbejde i DPA-System tager udgangspunkt i vedtægter og 

samarbejdsaftale udarbejdet i fællesskab med Miljø- og fødevaremini-

steriet. Bestyrelsen har endvidere formuleret en forretningsorden, som 

udstikker retningslinjerne for det praktiske arbejde i bestyrelsen og for 

samarbejdet med direktionen. Bestyrelsen tilstræber, at arbejdet i 

DPA-System følger hovedlinjerne fra ”Anbefalinger for god selskabsle-

delse”. Som anbefalet heri gennemfører DPA-Systems bestyrelsesfor-

mand således en årlig evaluering af både bestyrelsens og direktionens 

arbejde. 

Efter den årlige evaluering udvikler bestyrelsen i fællesskab forslag til, 

hvorledes arbejdet i bestyrelsen og bestyrelsens samarbejde med le-

delsen løbende kan forbedres. Bestyrelsen foretager desuden løbende 

en evaluering af, hvorvidt de rette kompetencer er repræsenteret i be-

styrelsen. Bestyrelsen har planlagt 5 bestyrelsesmøder, inklusiv et stra-

tegiseminar i 2017.

PREFACE BY CHAIRMAN 

The composition of the Board is diverse; it con-
sists of members from industry and industry as-
sociations whose member companies vary 
much in terms of line of business, size and staff 
groups. Thereby, different sectors of industry 
and interests are broadly represented in the 
Board. 

Since DPA-System does not have owners as 

such, no annual general meeting is held. In-

stead, the Chairman of the Board and the man-

agement meet at least once a year with the 

Minister for the Environment to discuss activi-

ties in the field of producer responsibility. Fur-

thermore, the entire Board meets with the 

management of the Danish Environmental Pro-

tection Agency annually in view of coordinating 

activities between the Ministry of the Environ-

ment and DPA-System. Representatives of the 

Board also participate in relevant professional 

seminars and topic meetings in order to keep 

themselves informed of the producer responsi-

bility field. 

Furthermore, in 2015, the Board initiated to-

gether with the Danish EPA the establishment 

of an Advisory Board (AB) in connection with 

the Environmental-scheme for ELV. The purpose 

of this Advisory Board is to relate stake-holders 

from the most relevant players to the Board of 

DPA-System in order to achieve efficient and 

mutual ex-change of information. Two meetings 

has been held I 2016. 

The work of the Board of Directors of DPA-

System takes offset in the statutes and a coop-

eration agreement pre-pared jointly with the 

Ministry of the Environment. In addition, the 

Board has prepared rules of procedure setting 

up directions for the practical work in the Board 

and for cooperation with the management. 

After the annual evaluation, the Board develops 

proposals for how to continuously improve 

work in the Board as well as cooperation be-

tween the Board and the management. In addi-

tion, the Board regularly conducts evaluations 

to secure that adequate competences are rep-

resented in the Board. 

The Board has planned five board meetings in-

cluding a strategy session in 2017.  
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DPA-SYSTEMS BAGGRUND OG FORMÅL 

Dansk Producentansvars System er en selvejende institution, som er oprettet 

af producenterne i 2005 i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Formålet er at 

udvikle, administrere og drive et nationalt og lovpligtigt register for producen-

ter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler i hen-

hold til den europæiske miljølovgivning om producentansvar. 

DPA-System var tidligere benævnt WEEE-System, men ændrede i 2009 navn 

til Dansk Producentansvars System (DPA-System), da administrationen af pro-

ducentansvaret for batterier og biler blev tilført organisationen. Den 1. maj 

2015 overtog DPA-System endvidere driften af Miljøordning For Biler (MFB).  

EU’S MILJØLOVGIVNING 

Producentansvarslovgivningen er en EU-bestemt miljølovgivning, der pålæg-

ger producenter af elektroniske produkter, batterier og biler ansvaret for, at 

finansiere og organisere håndteringen af produkterne, når de er udtjente. 

Reglerne er begrundet i miljøhensyn, samt ønske om optimal ressourceudnyt-

telse af de materialer og stoffer, som findes i produktgrupperne. 

PRIORITEREDE RESSOURCESTRØMME 

EU Kommissionen har udnævnt udtjent elektrisk udstyr, udtjente batterier og 

biler som værende særligt prioriterede affaldsstrømme. Derfor er der udfor-

met tre EU direktiver, der skal regulere og optimere udnyttelsen af stof- og 

materialeressourcerne i disse produktgrupper. Godtgørelsesordningen for 

skrottede biler er ligeledes en aktivitet, der skal fremme genanvendelsesfor-

målet for biler. 

Direktiverne er bygget op omkring forureneren-betaler-princippet, hvor pro-

ducenterne har ansvaret for såvel design, produktion, markedsføring, indsam-

ling og miljøbehandling. Lovgivning, procedurer og processer skal derfor tilgo-

dese formålene i direktiverne. Det er DPA-Systems opgave at etablere syste-

mer, der understøtter monitorering af de målsætninger, som er fastsat i di-

rektiverne og i den nationale lovgivning, og samtidig give producenterne de 

bedste muligheder for at medvirke aktivt til realisering af målsætningerne ved 

markedsmæssige aktiviteter.   

WEEE er en forkortelse for ”Waste 

from Electrical and Electronic 
Equipment”, der anvendes i hele EU 
som en fælles betegnelse for produ-
centernes ansvar for elektrisk og 
elektronisk udstyr, herunder hånd-
teringen af dette, når det er ud-
tjent. Dette producentansvarsom-
råde er reguleret ved Bekendtgø-
relse nr. 130 af 6. februar 2014 om 
at bringe elektrisk og elektronisk 
udstyr i omsætning samt håndtering 
af udtjent elektrisk og elektronisk 
udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgø-
relsen). 
 
 

BAT er den forkortelse, der anven-

des som en fælles betegnelse for 
batterier og akkumulatorer og af-
fald herfra. Dette producentan-
svarsområde er reguleret ved Be-
kendtgørelse om batterier og akku-
mulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer nr. 1453 af 7. de-
cember 2015 (Batteribekendtgørel-
sen). 
  

ELV er en forkortelse af End-of- Life 

Vehicles og anvendes om biler og 
affald herfra. Dette producentan-
svarsområde er reguleret ved Be-
kendtgørelse om håndtering af af-
fald i form af motordrevne køretø-
jer og affaldsfraktioner her fra nr. 
1312 af 19. december 2012 (Bilbe-
kendtgørelsen). 

 

Miljøordning for biler (MFB) er 

en incitamentsordning, som skal 
sikre at det størst mulige antal ud-
tjente biler indsamles og undergår 
en korrekt miljøbehandling. Godt-
gørelsesordningen er ligeledes regu-
leret af bl.a. Bilbekendtgørelsen. 

PRODUCENTANSVARET 

 I KORT FORM 
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CSR OG CIRKULÆR ØKONOMI 

Optimal udnyttelse af stof- og materialeressourcer i 

udtjent elektronik, og udtjente batterier og skrottede 

biler har været et højt prioriteret anliggende for både 

Danmark som nationalstat og for det europæiske 

fællesskab. Formålet med at sikre en øget og 

hensigtsmæssig indsamling og genanvendelse af 

ressourcerne i udtjente produkter består på den ene 

side at beskytte miljøet mod miljøbelastningen fra de 

udtjente produkter og på den anden side at fremme 

aktiviteter, der optimerer og udvikler markedet for 

sekundære råstoffer, der stammer fra det udtjente 

udstyr. De forretningsmæssige aktiviteter, der retter 

sig mod udvinding af sekundære råstoffer, har i de 

senere år fået betegnelsen ”Urban Mining”. Målsæt-

ningerne i direktiverne er, ud over krav om indsamling 

og ressourceudnyttelse, tillige at opmuntre producen-

terne til at foretage en produktudvikling, som under-

støtter en effektiv udnyttelse af materiale- og stofres-

sourcerne, under hensyntagen til miljø og menneskers 

sundhed. Ideen om, på en ressourcebesparende 

måde, at lade udtjente produkter indgå i et ressource-

kredsløb, både som genbrug og som input til ny pro-

duktion, har i de seneste år fået betegnelsen ”cirkulær 

økonomi”.  

 

DE OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR DPA-SYSTEMS AKTIVITETER 

DPA-Systems formål er på uafhængigt og konkurrenceneutralt grundlag at etablere, gennemføre og udvikle et effek-

tivt system til håndtering af producentansvaret, herunder drive et lovpligtigt register til indsamling af data om aktører, 

samt mængder af markedsførte og udtjente produkter omfattet af producentansvaret. Herudover at varetage admini-

strationen af godtgørelsesordningen for skrotning af biler, samt via digitalisering, at effektivisere denne administra-

tion. 

Miljø- og fødevareministeriet har delegeret en række opgaver til DPA-System i medfør af Miljøbeskyttelsesloven. Som 

følge af, at DPA-System udfører offentligretlige opgaver, er sekretariatet til dels underlagt bestemmelserne i lovbe-

kendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 (Forvaltningsloven), samt lov nr. 606 af 12. juni 2013 (Offentlighedsloven) med 

senere ændringer. Da producentregistret og registrene for kommunale indsamlingssteder, samt skrotningsattester 

inden for godtgørelsesordningen indeholder personoplysninger er DPA-System endvidere underlagt lov nr. 429, Lov 

om behandling af personoplysninger af 31.maj 2000 (Persondataloven) med senere ændringer. 

DPA-System skal løse de delegerede og lovfastsatte opgaver for Miljø- og fødevareministeriet i overensstemmelse 

med lovgivningen på en måde som er enkel, ikke bureaukratisk og med færrest mulige omkostninger for producen-

terne. Tillige skal DPA-System sikre, at producentansvaret i praksis udmøntes både retfærdigt og konkurrenceneutralt 

for alle typer af producenter i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om ligebehandling og oplysningspligt over 

for virksomhederne.  

MILJØORDNING FOR BILER - MFB 

Formålet med miljøordningen er at udbetale en præmie til bilejere, som incitament til at fremme aflevering af ud-

tjente biler til miljørigtig skrotning. Præmien, som også benævnes godtgørelsesordningen, udbetales til sidste ejer af 

bilen, når bilen bliver afleveret til miljøgodkendte ophuggere med henblik på miljøbehandling og genanvendelse.  
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MONITORERING AF RESSOURCE-FLOWET 

 

For at kunne monitorere, hvorvidt og i hvilket omfang, de af EU-Kommissionen 

fastsatte målsætninger nås, skal DPA-System sikre, at informationsteknologiske 

registersystemer er til rådighed i forbindelse med den årlige monitorering af, 

hvordan udtjent udstyr håndteres, indsamles og ressourceudnyttes. Data skal 

behandles og informationerne skal stilles til rådighed for myndigheder og de ak-

tive aktører i markedet. DPA-System medvirker således aktivt til at løfte den 

dobbelte målsætning, om at beskytte miljøet, kombineret med at understøtte 

de forretningsmæssige aspekter i den del af ressourceindustrien, som er base-

ret på udtjente produkter. 

  

DPA-System har opbygget et videncenter, hvorfra der kan hentes relevant infor-

mation og inspiration til optimering af producentansvaret og de forretnings-

mæssige aktiviteter på ressourceområdet. 

 

Alle administrative procedurer for producentansvarsområdet offentliggøres på 

DPA-Systems hjemmeside www.dpa-system.dk, for at skabe maksimal gennem-

sigtighed i administrationen af producentansvaret. Der findes tillige informatio-

ner om godtgørelsesordningen på hjemmesiden www.bilordning.dk. Sidst-

nævnte hjemmeside vil fremadrettet blive integreret i www.dpa-system.dk.  

 

VISION 

VI MEDVIRKER TIL AT 

OPTIMERE UDNYTTELSEN AF 

DE GLOBALE RESSOURCER.  

 

MISSION 

DPA-System udvikler effektive 

digitale løsninger for virksom-

hederne baseret på saglighed, 

gennemsigtighed og konkurren-

ceneutralitet.  

 

DPA-System indsamler og syste-

matiserer information og data 

om ressourcesektoren og stiller 

beredvilligt denne viden til rå-

dighed for virksomheder, myn-

digheder og øvrige samarbejds-

partnere. 

 

DPA-System udvikler og driver i 

partnerskab med virksomheder 

og myndigheder administrative 

værdibaserede systemer for cir-

kulær ressourceøkonomi, der 

gør det muligt for virksomhe-

derne, at opnå en optimal ud-

nyttelse af ressourcerne. 

 

 

 

 

http://www.bilordning.dk/
http://www.dpa-system.dk/
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II. Del: Årsberetning 2016 
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AKTIVITETER 2016 

 

HOVEDTEMAER FOR ÅRETS OPGAVER 

 Miljøstyrelsens projekter under ”Partnerskab for indsamling af elektronikaffald”, overdragelsen af ”Miljøordning for 

Biler”, herunder digitalisering af den såkaldte skrotningsgodtgørelse, og ikke mindst den nationale implementering af 

det reviderede WEEE Direktiv (WEEE2) er de absolutte hovedoverskrifter for aktiviteterne i 2016.  

DPA-System har i mere end 2 år deltaget i kortlægnings- og udredningsprojektet ”Partnerskab for indsamling”, hvor 

DPA-System varetog sekretariatsfunktionen. Partnerskabet blev afsluttet ved udgangen af 2016. Partnerskabet har 

identificeret en lang række flows af udtjent udstyr, som på forskellig vis er enten uhensigtsmæssige eller ulovlige. Part-

nerskabet har frembragt en lang række anbefalinger til ændringer, der kan optimere indsamlingen af det udtjente ud-

styr. På opdrag af Miljøstyrelsen (MST), har DPA-System gennemført en række sorteringsforsøg, for at undersøge ind-

holdet af batterier i elektronikaffaldsfraktioner. Det er også blevet undersøgt, i hvilken grad fraktionerne indeholder 

produkter, der skønnes at kunne indgå i forberedelse til genbrug.  

PRODUCENTANSVARET ER SAMLET 

I februar 2015 blev der vedtaget et lovforslag, som medførte, at DPA-System fik overdraget de opgaver, der er forbun-

det med Miljøordning for biler (MFB), herunder administrationen af et digitaliseringsprojekt, samt den løbende drift af 

udbetaling af skrotningspræmie for udtjente biler. DPA-System foreslog i den forbindelse Miljøstyrelsen, at den eksi-

sterende MFB-organisation blev overført til DPA-System, for at sikre en glidende overgang til det nye digitale system. 

Som følge af forslaget indgik Miljøstyrelsen, Miljøordning For Biler (MFB), De danske Bilimportører (DBI) og DPA-

System den 16. april 2015 aftale, om overdragelse af MFB-organisationen fra DBI til DPA-System. Siden har Miljøord-

ningen fungeret i regi af DPA-System.  

  

NYE MEDARBEJDERE OG GAMLE BILER 

Den eksisterende organisation for MFB blev fysisk og legalt overført til DPA-System den 1. maj 2015. Med 

organisationens 6 medarbejdere fulgte også en infrastruktur, samt en lang række nye relationer til leveran-

dører og samarbejdspartnere. 

Foruden 6 nye kontorarbejdspladser består infrastrukturen af lokale it-systemer, mail- arkiv- og filsystemer 

og databaser, som nu er flyttet og implementeret hos DPA-System. 

Der er tillige etableret en projektorganisation, som skal varetage arbejdet med at digitalisere systemerne på 

bilområdet.  
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NYT REGNSKABS- OG ØKONOMISTYRINGSKONCEPT 

Som følge af overdragelsen af MFB er der etableret et nyt regnskabs- og økonomistyringskoncept for DPA-System, for 

at kunne monitorere og økonomistyre producentansvarsområderne og MFB hver for sig.  

Der er etableret et selvstændigt afdelingsregnskab for MFB, parallelt med afdelingsregnskaberne for hvert af produ-

centansvarsområderne WEEE, BAT og ELV. Nærværende delregnskab for MFB i 2016 omfatter for første gang et fuldt 

kalenderår. 

En del af regnskabet for MFB består af en særskilt registrering for omkostninger i projektorganisationen, der varetager 

digitaliseringsopgaven. Projektorganisationen vil have midlertidig karakter, men eksisterer i både 2017 og 2018. I det 

omfang at medarbejdere i DPA-System, som ikke er en del af projektorganisationen, har leveret ydelser til projektor-

ganisationen er omkostningerne ved disse ydelser afholdt af projektorganisationen.  

ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET FOR MFB 

MFB har i en længere årrække administreret godtgørelsesordningen. Arbejdsfordelingen mellem MFB og Miljøstyrel-

sen har været, at MFB gennemfører alle standardsagerne, mens sager, som indebærer et forvaltningsmæssigt vurde-

ringsaspekt, bliver videresendt til Miljøstyrelsen for endelig afgørelse. Da det var vanskeligt at definere grænsen mel-

lem de to typer af sager tog DPA-System initiativ til at etablere et skriftligt administrationsgrundlag, der beskriver sam-

arbejdet mellem Miljøstyrelsen og DPA-System. Administrationsgrundlaget udgør nu det formelle forvaltningsgrund-

lag for DPA-Systems medarbejdere i miljøordningen. Administrationsgrundlaget blev færdiggjort i første kvartal af 

2016, hvorefter der løbende er foretaget mindre justeringer i dette.  

NYT DIGITALT SYSTEM 

I løbet af 2016 har DPA-System foretaget en analyse af forudsætningerne for at etablere det digitale system for MFB, 

ligesom der er foretaget en brugerundersøgelse blandt de fremtidige primære brugere af det digitale system. På basis 

af analysearbejdet og brugerundersøgelsen har DPA-System udarbejdet en kravspecifikation for det nye system, som 

Miljøstyrelsen har godkendt, som grundlag for det videre arbejde med udviklingen af det digitale system. I løbet af 

2017 skal udviklingen af det digitale system udbydes i et offentligt udbud. 

DPA-SYSTEM PÅ VIRK.DK 

Da DPA-System udfører offentligretlige opgaver er organisationen også forpligtet til at følge den fællesoffentlige digi-

tale strategi. Det betyder, at DPA-System både i forbindelse med producentansvarsregistret og i godtgørelsesordnin-

gen, fremadrettet skal anvende de fælles offentlige digitale platforme i form af NemID, NemKonto og Digital Post.  

I løbet af 2016 har DPA-System etableret NemID som adgangsstyring til producentregistret, ligesom et nyt system til 

Digital Post er anvendt ved udsendelse af fakturaer i 

forbindelse med gebyropkrævning. NemKonto er an-

vendt ved tilbagebetaling af den indbetalte sikkerheds-

stillelse for individuelle producenter. I 2017/2018 skal 

det undersøges, hvordan producentregistret skal tilpas-

ses, for at det kan integreres med virk.dk, således at 

danske virksomheder kan logge på producentregistret, når de anvender andre indberetningssystemer på virk.dk.  
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WEEE DIREKTIV (WEEE2) 

Det reviderede WEEE Direktiv trådte i kraft i 2012, med krav om, at den 

nationale implementering skulle ske senest 14. februar 2014 for fase 1 og 

15. august 2018 for fase 2. DPA-System deltog i koordineringsarbejdet 

sammen med en række af de øvrige europæiske registre, for at hjælpe 

kommissionen med at udforme en FAQ i relation til det reviderede WEEE 

Direktiv. Denne FAQ blev offentliggjort i april 2014. 

Den nationale danske implementering af WEEE2, fase 1 fandt sted i be-

gyndelsen af 2014 ved ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 130, Elektronik-

affaldsbekendtgørelsen. Efterfølgende deltog DPA-System i en række mø-

der med sektorens aktører, for i fællesskab at fortolke indholdet i den nye 

bekendtgørelse. Der var imidlertid stor usikkerhed i sektoren om, hvordan 

de nye bestemmelser skulle implementeres i praksis. Derfor gennemførte 

DPA-System en række møder med Miljøstyrelsen for at opnå en fælles 

forståelse af den praktiske udmøntning af den nye bekendtgørelse.  

I løbet af 2016 har DPA-System implementeret de digitale funktioner i 

producentregistret, der imødekommer muligheden for at registrere uden-

landske producenters anvendelse af en såkaldt bemyndiget repræsentant 

(BR). Implementeringen af bestemmelserne om BR har været den lovæn-

dring, der har skabt mest usikkerhed og fortolkningsbesvær. Miljøstyrel-

sen fremsendte, efter lange drøftelser i november 2014, en instruks til 

DPA-System om, hvordan denne nye aktør i producentansvaret skulle im-

plementeres. Instruksen blev herefter lagt til grund for omfattende æn-

dringer i IT-systemet, samt i vejledningen til markedsaktørerne. Imidlertid 

ændrede Miljøstyrelsen et år senere fortolkningen af, hvordan BR i prak-

sis skal implementeres i Danmark. 

DELTAGELSE I PROJEKTER OG PARTNERSKABER M.V. 

Bestyrelse og direktion i DPA-System gennemførte tilbage i 2013 en stra-

tegiproces, for at identificere væsentlige fokusområder, som DPA-System 

skal arbejde med i de kommende år. I forbindelse med strategiprocessen 

besluttede bestyrelsen, at der fremadrettet skal være fokus på at for-

bedre datagrundlaget for producentansvarsområderne og at tilvejebringe 

viden der kan benyttes til at fremme udnyttelsen af ressourcerne i udtjent 

elektrisk udstyr, batterier og udtjente biler. Målsætningen er bl.a. konkret 

kommet til udtryk i forbindelse med DPA-Systems deltagelse i projektet 

”Partnerskab for indsamling”, der er forløbet i 2014 og 2015 og er afslut-

tet med en velbesøgt konference i december 2016. Partnerskabet har 

haft det hovedformål, at identificere de mange flows af udtjent elektro-

nik, som i dag er delvist ukendte, ikke monitoreres, og som derfor ikke ud-

gør en del af datagrundlaget i de tilgængelige statistikker.  

 

2. FASE AF WEEE2 

I 2017 og 2018 skal de sid-

ste, men meget væsent-

lige dele af det reviderede 

direktiv implementeres i 

lovgivningen og i it-syste-

merne hos DPA-System. 

Derfor imødeser DPA-

System, at der skal udfø-

res et betydeligt arbejde 

sammen med Miljøstyrel-

sen og sektorens øvrige 

aktører, for at sikre en 

hensigtsmæssig imple-

mentering af direktivæn-

dringerne.  

Der er tale om meget væ-

sentlige og gennemgri-

bende ændringer, fx æn-

dringer af produktkatego-

rier fra de nuværende 10 

kategorier til 6 nye kate-

gorier. 

Endvidere er der ændrin-

ger i forhold til hvilke pro-

dukter, der fremtidigt er 

omfattet af producentan-

svaret, og nye undtagelser 

der knytter sig til disse.  

Ændringerne vil slå igen-

nem på alle arbejdspro-

cesserne i DPA-System og 

vil især have IT- og kom-

munikationsmæssig be-

tydning. 
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IT-SYSTEMERNE ER OMDREJNINGSPUNKTET I DPA-SYSTEM 

IT-SIKKERHED 

Producentregistret og det meste af it-anvendelsen i DPA-System indgår i løsning af offentligretlige opgaver, hvor der 

arbejdes med følsomme og konfidentielle data. Derfor er der fokus på datasikkerhed i DPA-System.  

Arbejdet med it-sikkerhed i 2016 har udmøntet sig i en række tekniske ændringer i it-systemerne, for at fremme it-

sikkerheden. Der er etableret en procedure, hvorunder at alle udenlandske brugere får nye passwords med en højere 

sikkerhed, mens de danske brugere skal anvende NemID. De kollektive ordninger, som udfører administrative aktivite-

ter i registret, er blevet bedt om, at deres medarbejdere skal anvende individuelle passwords ved login i registret. 

Derudover er ikke aktive brugere blevet slettet fra registret via en systematisk proces. 

Testsystemet for producentansvarsregisteret har tidligere været hostet lokalt hos den virksomhed, der varetager sup-

port og udvikling på systemet. Dette repræsenterede en potentiel brist på it-sikkerheden, idet der ikke var etableret 

formelle procedure for adgangskontrol, backup og recovery for testsystemerne. Derfor blev testmiljøet overflyttet til 

det driftsmiljø, hvor produktionssystemet er placeret. Der er nu samme sikkerhedsniveau, for test- og produktionssy-

stemet. I løbet af de sidste måneder af 2016 er der foretaget forberedelser til at samle hosting af alle DPA-Systems it-

systemer hos den samme hosting-partner, for at opnå stordriftsfordele i forbindelse med at overvåge sikkerhed og 

performance for systemerne. Samlingen af hosting-aktiviteterne forventes at ske i andet kvartal af 2017, når indberet-

ningsperioden er afsluttet.     

REVISORERKLÆRINGER 

I forbindelse med revisionen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, blev der indført nye krav til afgivelse af ledelses- og 

revisorerklæringer. En af de væsentligste ændringer bestod i, at også de virksomheder, der sælger udstyr til erhverv, 

nu skal udforme ledelses- og revisorerklæringer. DPA-System har derfor i 2015 anvendt mange ressourcer på at infor-

mere både virksomheder og revisorer om de nye regler. Den ændrede lovgivning betød, at det elektroniske indberet-

ningssystem for revisorer skulle ændres væsentligt. Alle ændringer er gennemført, og registreringssystemet stod klar 

til at modtage revisorernes indberetning i 2015. Også revisorerne skal fremadrettet anvende NemID ved login til syste-

met og senere deres digitale signatur, når de attesterer erklæringerne. 

ONLINEBEREGNER 

Hjemmesiden har fået en ny facilitet, der betegnes Onlinebe-

regneren. Beregneren kan benyttes af alle producenter til at 

beregne omkostningerne til gebyr til DPA-System. Brugerne 

skal blot indtaste deres markedsførte mængder per kategori, 

så beregnes gebyrerne automatisk. Da gebyrerne ikke varie-

rer meget fra år til år kan virksomhederne benytte online-be-

regneren til at estimere deres forventede omkostninger til 

gebyrer, når de skal etablere deres omkostningsbudgetter.  
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MOMS PÅ GEBYRER TIL UDENLANDSKE PRODUCENTER OG KOLLEKTIVE ORDNINGER 

Der opstod i løbet af 2016 usikkerhed om, hvorvidt de gebyrer, som DPA-System opkræver hos producenterne er 

momspligtige. Yderligere fandt DPA-System behov for at afklare, hvorvidt der skal anvendes dansk moms for uden-

landske producenter, ligesom det var uklart, om de gebyrer der betales af producenterne via de kollektive ordninger 

skal tillægges moms i henhold til hjemstedet for den kollektive ordning eller hjemstedet for producenten. Derfor tog 

DPA-System kontakt til Deloittes momseksperter, for at få belyst problemstillingerne. Analysen fra Deloitte viser, at 

gebyrerne fra DPA-System er momspligtige.  

Desuden står det klart, at udenlandske producenter skal faktureres uden dansk moms. Hvis den udenlandske produ-

cent har hjemsted i EU, skal der anvendes den såkaldte Reverse Charge Model, hvorunder DPA-System skal validere 

producentens registrering til deres nationale skattemyndigheder. Såfremt den udenlandske producent er hjemmehø-

rende uden for EU, skal der ikke ske en validering. 

Når en producent har truffet aftale med en kollektiv ordning, om at ordningen forskudsvis betaler producentens geby-

rer til DPA-System, er dette alene et udlæg, idet det er producenten der formelt er ansvarlig for betalingen. Den kol-

lektive ordning er derfor betalingsadministrator uden i lovgivningsmæssig forstand, at have betalingsforpligtelsen. 

Som følge heraf skal der foreligge et fakturagrundlag udstedt til producenten, for det udlæg der betales af den kollek-

tive ordning. Til den kollektive ordning, som er betalingsadministrator, skal der frembringes et betalingsadvis, der skal 

anvendes til betaling af udlægget. I forbindelse med beregning af moms er det alene producentens hjemsted, der af-

gør om der faktureres med eller uden dansk moms, uafhængigt af hvorvidt det er en dansk eller udenlandsk kollektiv 

ordning, som er betalingsadministrator.    

På baggrund af anbefalingerne fra Deloitte har DPA-System påbegyndt opbygningen af en ny struktur i økonomisyste-

met AX 2012, sådan at anbefalingerne kan efterkommes i forbindelse med gebyropkrævning i 2017. 

EKSTERN KOMMUNIKATION 

Der er udsendt en række nyhedsbreve til aktørerne, for at informere om den ændrede lovgivning i forbindelse med 

implementering af første fase af WEEE2.  

Der er endvidere i 2016 særskilt udsendt 4 nyhedsbreve til DPA-Systems bestyrelse, for at orientere om aktuelle aktivi-

teter i sekretariatet. 

Som følge af bestyrelsens strategiseminar i 2015 har bestyrelsen efterfølgende besluttet at tage skridt til at forøge den 

eksterne kommunikation yderligere. Bestyrelsen har besluttet at anvende et eksternt kommunikationsbureau, som 

sparringspartner i processen. Der skal derfor udarbejdes et kommissorium for arbejdet med den eksterne partner. 

Kommissoriet forventes udarbejdet i første kvartal 2017, mens kontakten til eksterne PR-bureauer vil ske i 2. kvartal 

2017. 
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AFKLARING AF DPA-SYSTEMS ROLLE I FORBINDELSE MED TILSYN 

Miljøstyrelsen har i 2016 udarbejdet et udkast til en tilsynsstrategi, som DPA-Systems bestyrelse er blevet bedt om at 

kommentere på. Udkastet til tilsynsstrategi har givet anledning til usikkerhed, om arbejdsdelingen mellem Miljøstyrel-

sen og DPA-System. 

 DPA-System har kontaktet en ekstern uafhængig forvaltningsekspert, for at få afklaret rollefordelingen ved tilsyn, her-

under at få placeret det formelle ansvar for at træffe afgørelse om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af producent-

ansvaret, når dette sker i forbindelse med tilsynet. Når DPA-System har afsluttet afklaringsprocessen, vil DPA-System 

gå i dialog med Miljøstyrelsen, for at få etableret en konkret samarbejdsmodel for tilsynsprocessen. 

DPA-SYSTEM –  EN SAMARBEJDSORGANISATION  

Producentvirksomheder, kollektive ordninger, Miljøstyrelsen og andre myndigheder, genvindingsindustrien, forsk-

ningsinstitutioner og kommuner er blandt de aktører, der er indgået samarbejdsrelationer med i løbet af 2014, 2015 

og 2016. DPA-System har enten selv taget initiativ til, eller er blevet inviteret af sektorens aktører, i forbindelse med at 

løse en række af de praktiske problemstillinger, der er fulgt i kølvandet på den reviderede lovgivning.  

 Der er fuldført og afsluttet et projektsamarbejde samarbejde med Sikringsstyrelsen som skulle klarlægge reglerne 

for indsamling af røgalarmer, der indeholder radioaktive kilder, og som nu er omfattet af producentansvaret. Ar-

bejdet med at implementere håndteringen af røgalarmerne har pågået i både 2014 og 2015 og er fortsat i første 

halvår af 2016, hvor projektet er afsluttet med en informationskampagne rettet mod kommunerne. 

 I lighed med tidligere år, har der været afholdt en række møder med enkeltstående producenter og brancheorga-

nisationer, herunder med toneangivende organisationer inden for producentansvarsområdet. 

 Ligesom tidligere har DPA-System også i 2016 stillet sig til rådighed som gæsteundervisere på forskellige uddan-

nelsesinstitutioner. Herudover har DPA-System leveret information til en lang række konsulenter i ind- og udland, 

samt til journalister, der har haft behov for faglig og saglig information om producentansvarsområderne og nu 

senest også godtgørelsesordningen. 
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STATISTIK FOR INFORMATIONSFORMIDLING 2016 

En vigtig del af den daglige 

drift af sekretariatet er inter-

aktionen med alle de interes-

senter, som på den ene eller 

anden måde er knyttet til pro-

ducentansvaret. Herigennem 

indhentes og deles den infor-

mation, som er nødvendig for 

sektorens aktører. 

 I det følgende vises en række 

indikatorer for videndelingen i DPA-System. 

Indikatorerne illustrerer tillige ressourceforbruget for en del af kommunikationsopgaven for DPA-System. Videndeling 

og informationsformidling baserer sig primært på anvendelse af de almene elektroniske medier; hjemmeside, e-mail 

og telefon. Men også informationsmøder med eksterne interessenter afholdes løbende. 

KONTAKT VIA E-MAIL  

I de følgende tabeller og figurer vises antallet og arten af henvendelser, som DPA-System har modtaget og forholdt sig 

til ved enten orientering eller besvarelse pr. mail, telefon eller andet. Interaktionen med aktørerne i 2016 er sammen-

stillet med tallene for 2013, 2014 og 2015. 

Intern korrespondance indgår ikke i opgørelsen, ej heller indgår anden korrespondance eller anden kommunikation, 

som ikke har direkte faglig betydning for arbejdet i DPA-System. Således fremgår udelukkende antallet af de individu-

elle korrespondancer, som DPA-System har fortaget i forbindelse med den daglige drift. Besvarelserne er grupperet 

efter hovedopgaver og de primære aktørgrupper.  

Bemærk at MFB indgår i informationsstatistikken fra og med 2016. Endvidere er al indgående e-post i alle medarbej-

deres indbakker, samt fælles hovedpostkasser slået sammen til én stor oversigt. Der ses således en stigning i antallet 

af henvendelser, som afspejler en stigning i antallet af medarbejdere.  

Digitaliseringsprojektet og skrotningsgodtgørelsessager har medført en betydelig stigning i kontakten til Miljøstyrelsen 

og IT-leverandører, mens systemadviseringer og anvendelsen af digital signering med NemID har mindsket de rutine-

prægede arbejdsopgaver, som har været forbundet med revisorerklæringer og årlig indberetning. Stigningen i fore-

spørgsler fra producenter og virksomheder tilskrives direktivændringerne og implementeringen af disse. 

ADVISERINGSSYSTEM 

I løbet af 2013, 2014, 2015 og 2016 er størstedelen af den mest rutineprægede kommunikation med aktørerne næ-

sten helt overtaget af it-systemets såkaldte adviseringssystem. Systemet udsender automatisk en specifik meddelelse 

til brugeren, når en given handling er udført i registrene. Antal og arten af de automatiske udsendelser fremgår af de 

følgende oversigter. 

 

”Ved at opbygge relationer til sektorens aktører indsamles viden til 

brug for arbejdet med andre aktører i sektoren. Et fokus på opbyg-

ning af relationer er derfor en forudsætningen for, at etablere 

netop den viden i DPA-System, der kan komme andre aktører til 

gode”. 
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INDGÅENDE MAILS 

Tabel 1: Indgående e-mails i alle medarbejderindbakker og hovedmailbokse ( fra 2016 inkl. MFB) 

 

Figur 1: Udviklingen i informationshåndteringen efter sammenlægningen med MFB (grafisk fremstilling af tabel 1) 
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Bestyrelse og brancheorganisationer 430 316 617 416 

Borgere/bilejere - - - 119 

EU-EWRN (det europæiske netværk af WEEE-registre) 836 323 175 150 

IT-underleverandører  1.126 1.668 1.546 2.436 

Kollektive ordninger 551 399 461 504 

Kommuner 218 124 130 246 

Miljøstyrelsen 589 603 997 4.462 

Producenter/virksomheder 639 750 1.223 2.795 

Øvrige  397 458 1.199 517 

Fa
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Registreringsproces 235 204 332 398 

Revisorerklæringer 854 776 1.305 376 
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I alt 6.168 5.961 8.282 12.505 
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UDSENDELSER FRA ADVISERINGSSYSTEMET 

En del af driften af producent- og kommuneregistret kan betegnes som værende rutinepræget, hvad angår de infor-

mationer, som producenterne og kommunerne skal modtage i forbindelse med udførte handlinger. Eksempelvis kan 

nævnes meddelelser om, at en registrering er godkendt, en revisorerklæring er modtaget, eller at der er ændringer til 

et kommunalt indsamlingssted. Systemet udsender således automatisk en specifik meddelelse til brugeren, når en 

given handling er udført i registrene. Systemet udvikles og tilrettes løbende efter aktørernes behov.  

 

Tabel 2: Automatiske udsendelser til producenter og kommuner 2013 - 2016 

Automatiske adviseringer udsendt fra systemet 2013 2014 2015 2016 

Glemt kodeord 203 289 606 487 

Kommunevarslinger 262 351 722 329 

Producentregistrering 565 4.137 3.055 2.157 

Revisor- og ledelseserklæringer 4.275 4.187 7.970 6.561 

I alt 5.303 8.964 12.353 9.534 

 

Figur 2: Automatiserede systemadviseringer 2013-2016 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Glemt kodeord Kommunevarslinger Producent registrering Revisor- og
ledelseserklæringer

Automatiske adviseringer udsendt af systemet

2013

2014

2015

2016



26 DPA-System Årsrapport 2016



DPA-System Årsrapport 2016 27 

FINANSIERING AF AKTIVITETER 2016 

Finansieringen af DPA-System er todelt. For aktiviteter i producentansvaret sker finansieringen via gebyrindbetalinger 
fra producenterne. For aktiviteter i godtgørelsesordningen sker finansieringen via Miljøstyrelsen. Dette afsnit beskri-
ver udviklingen i finansieringen samt udviklingen i gebyrer og mængder, samt hvorledes gebyrerne er sammensat. 

DPA-System opererer som en non-profit organisation, indtægter og udgifter skal derfor løbende holdes i balance in-
den for en 4-årig periode. For at opfylde den målsætning tilstræber DPA-System, at den disponible del af egenkapita-
len har et begrænset omfang. I og med at finansieringen af DPA-System er todelt, for producentansvarsområdet og for 
MFB, foretages en todelt opfølgning på udviklingen af den disponible kapital i egenkapitalen. 

EGENKAPITAL I PRODUCENTANSVARET 

 

Det er Miljøstyrelsen, der hvert år endeligt fastsætter 

gebyrernes størrelse efter indstilling fra DPA-System. 

Ligeledes tilstræbes det, at udviklingen i gebyrsatserne 

fastholdes på et jævnt niveau. I 2013 er der indført en 

beregning af gebyrsatserne for WEEE og BAT per ton 

markedsført udstyr i stedet for per kilo. Denne metode 

er videreført siden. Dette giver mulighed for at be-

regne gebyrsatserne med større præcision, og derved 

reducere risikoen for at opkræve for meget eller for 

lidt kapital.  

DPA-System har i forbindelse med beregning af geby-

rerne for 2016 indstillet, at gebyrernes størrelse blev 

fastsat sådan, at det ville resultere i et underskud på 

DKK 1.750.000, med det formål at forhindre en vækst i 

den disponible egenkapital. Årets resultat endte med 

et positivt resultat på DKK 445.07. 

Indtægter fra gebyrer var estimeret til DKK 5.262.000, 

mod et realiseret beløb på i alt DKK 5.812.000, dvs. en 

positiv afvigelse på DKK 550.000. Heraf ekstra registre-

rings- og minimumsgebyrer på i alt 75.000. Endvidere 

er der realiseret andre indtægter fra konsulentar-

bejde, som DPA-System har udført for Miljøstyrelsen 

på DKK 457.000. 

Hertil har der været en omkostningsbesparelse i for-

hold til budget på DKK 1.142.000. Den er primært 

fremkommet ved en reduktion i personaleomkostnin-

ger på DKK 505.000, som vedrører arbejdstimer, der er 

forbrugt i godtgørelsesordningen, samt IT-projekter, 

som ikke er igangsat på DKK 490.000. 

Endeligt har der været justeringer på henlæggelserne 

på DKK 1.347.378, som samlet set har reduceret den 

disponible kapital med DKK 902.305. Udviklingen i 

egenkapitalen fremgår af oversigten herunder. 

Tabel 3: Udviklingen i egenkapitalen for WEEE, BAT og ELV 

 Udvikling i egenkapital WEEE, BAT og ELV 2012 2013 2014 2015 2016 

Disponibel Kapital Primo 4.152.043 2.149.308 613.578 326.173 1.216.303  

Periodens Resultat -2.033.747 -949.934 112.388 868.354  445.076 

Årets henlæggelser 31.012 -585.796 -399.793 21.776  -1.347.379 

Disponibel Kapital Ultimo 2.149.308 613.578 326.173 1.216.303  314.000 

Henlæggelse - afvikling 2.983.528 3.303.052 3.521.121 3.509.244  4.244.178 

Henlæggelse - forskudt fakturering 2.486.273 2.752.544 2.934.268 2.924.370  3.536.815 

Henlæggelser I alt Ultimo 5.469.801 6.055.596 6.455.389 6.433.614  7.780.993 

Egenkapital I alt Ultimo 7.619.109 6.669.174 6.781.562 7.649.917  8.094.993 
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EGENKAPITAL I GODTGØRELSESORDNINGEN 

Finansieringen af udbetalingerne via godtgørelsesord-

ningen samt af omkostninger ved administration af 

ordningen, er reguleret af samarbejdsaftalen mellem 

Miljøstyrelsen og DPA-System af 4. november 2015 og 

en tilhørende faktureringsinstruks. Finansieringen sker 

100 % fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen afholder lige-

ledes finansieringen af de driftsomkostninger, som af-

holdes af MFB-organisationen. Finansieringen baseres 

på et af Miljøstyrelsen godkendt omkostningsbudget. 

Efter regnskabsåret 2015 blev der foretaget en hen-

læggelse til afvikling, hvilket resulterede i en negativ 

disponibel kapital. Henlæggelsen dækker 6 måneders 

drift og er foretaget jf. samarbejdsaftalen. I 2016 blev 

samarbejdsaftalen ændret, og den 6 måneders hen-

sættelse er erstattet af en bestemmelse om, at Miljø-

styrelsen garanterer de 6 måneders drift ved et even-

tuelt ophør af MFB. Hensættelsen blev herefter tilba-

geført, og sammen med et driftsresultat på DKK 

948.327 ender den disponible kapital på DKK 

1.953.329. Udviklingen i egenkapitalen fremgår af 

oversigten herunder. 

 

Tabel 4: Udviklingen i egenkapitalen for MFB 

 Udvikling i egenkapital MFB 2012 2013 2014 2015 2016 

Disponibel Kapital Primo    

 

-1.791.394 

Periodens Resultat    1.005.004 948.325 

Årets henlæggelser    -2.796.398 2.796.398 

Disponibel Kapital Ultimo    -1.791.394 1.953.329 

Henlæggelse - afvikling    2.796.398 - 

Henlæggelse - forskudt fakturering    

 

- 

Henlæggelser I alt Ultimo    2.796.398 - 

Egenkapital I alt Ultimo    1.005.004 1.953.329 

Note: 2015 er det første år, hvor MFB har været administreret hos DPA-System. Aktiviteterne blev etableret i DPA-System per 1. maj 2015.  
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OPKRÆVNING AF GEBYRER FOR PRODUCENTANSVARSOMRÅDERNE  

Hvert år efter afslutning af den årlige indberetning foretager DPA-System dataudtræk1 af de senest indberettede 

mængder for WEEE, BAT og ELV. Baseret på 

disse mængder beregnes årets mængdeba-

serede gebyrer, idet der ligeledes i gebyrbe-

regningen indgår en beregning af det årlige 

kapitalbehov, som skal dækkes af de mæng-

debaserede gebyrer. Det årlige kapitalbe-

hov er baseret på det senest godkendte 

omkostningsbudget for WEEE, BAT og ELV, 

samt de beregnede henlæggelser. 

DPA-System har i 2016 for anden gang ud-

sendt fakturaer via Digital Post. Da der er 

tale om lovfastsatte gebyrer betyder det, at 

den fremsendte faktura per definition er le-

galt bebyrdende for virksomheden, når 

DPA-System har afsendt denne gennem det fællesoffentlige postsystem. En del virksomheder har dog fortsat ikke 

vænnet sig helt til systematisk at tømme deres digitale postkasse og distribuere indholdet til rette person i virksomhe-

den. DPA-System har da også i 2016 haft en del arbejde med at informere virksomhederne om, hvordan de finder 

frem til forsendelsen i deres digitale postkasse.  

DPA-System bruger også ressourcer på andre problemstillinger i forbindelse med at opkræve gebyrerne. Fx har nogle 

af virksomhederne opbygget en række systemer til at sikre deres udbetalinger til kreditorer og andre. Disse sikker-

hedsprocedurer medfører i mange tilfælde, at indbetalingen af gebyrerne til DPA-System ikke sker inden for betalings-

fristen.  

Ligeledes ses det, at betalingen til DPA-System ikke finder sted, fordi der ikke i virksomheden er udpeget nogen an-

svarlig, der kan tage stilling til og attestere fakturaen vedrørende gebyrerne. I andre tilfælde har virksomhederne ud-

lagt betaling af fakturaer til en anden organisation, end den der er registreret i producentregistret. I nogle tilfælde er 

betaling af fakturaer henlagt til en organisation i udlandet. Sidstnævnte betyder, at disse udenlandske virksomheder 

ikke kan komme i besiddelse af fakturaen med mindre de får adgang til virksomhedernes digitale postkasse, og det 

kan de ikke umiddelbart, fordi de ikke har en virksomheds-NemID. 

Det ses fortsat, at der opstår omkostninger til pengeoverførsler mellem pengeinstitutter og kursdifferencer, som bety-

der at der ikke indbetales korrekt gebyr, som derfor skal efterreguleres i økonomisystemet.  

En række virksomheder har valgt, at opfatte DPA-System på linje med deres leverandør- og varekreditorer, selvom 

opkrævningerne fra DPA-System består i lovpligtige gebyrer. Det medfører, at producenterne selv prøver at ændre 

betalingsfrister, fremsætter en række krav til påføring af specielle referencer på faktura og nogle gange trækker beta-

lingerne i langdrag, også selvom det i nogle tilfælde fører til sletning fra producentregistret.  

  

                                                                 

1 Dataudtrækket til brug for gebyrberegningen kan ikke afstemmes 1:1 til data i årsstatistikken, da der i denne indgår data fra producenter der er 

ikke længere har et producentansvar, hvorfor de ikke indgår i gebyrberegningen. 

VI SKAL VÆRE NEMME AT FÅ KONTAKT MED OG NEMME 
AT FÅ INFORMATIONER FRA.  

VI VIL UDVIKLE EFFEKTIVE DIGITALE INFORMATIONS-
SYSTEMER, DER BYGGER PÅ MODERNE TEKNOLOGI OG 
MAKSIMAL BRUGERINVOLVERING. 

VI SKAL VARETAGE LØSNING AF OPGAVER PÅ EN 
ØKONOMISK RATIONEL MÅDE. 
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GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR WEEE  

Gebyrbestemmelserne for WEEE området fremgår senest ved ikrafttrædelse af Elektronikaffaldsbekendtgørelse nr. 

130, og består af et éngangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000 (eller DKK 500 såfremt producenten 

allerede er registreret for producentansvar for batterier eller ELV), samt et årligt mængdebaseret gebyr, som fastsæt-

tes i forhold til producentens årlige markedsførte mængde af udstyr målt i kilo per kategori. I tillæg betales et årligt 

gebyr for de mængder af udstyr målt i kilo, der markedsføres til private husholdninger, og som derved indgår i den 

såkaldte tildelingsordning. For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, 

såfremt beregningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et 

administrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for særligt forbrug af admini-

strativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2016 DKK 711.  

Tabel 5: WEEE-Gebyrer i DKK per ton 

WEEE gebyrer (DKK/Ton) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Generelt mængdegebyr 10,00 16,16 24,90 24,91 22,13 

Tillægsgebyr for mængder til husholdnin-

ger (tildelingsordningen) 10,00 4,86 7,60 8,22 6,62 

Note: Bemærk at gebyret for 2013 for første gang er beregnet per ton markedsført udstyr. For at kunne sammenligne er satsen fra 2012 omregnet 

fra sats per kilo.  

Til grund for faktureringen af mængdegebyret for 2016 er anvendt en markedsført mængde på i alt 151.438 tons, hvil-

ket er den mængde, som producenterne har indberettet som totalt markedsført i 2015. Til sammenligning er der i ne-

denstående tabel angivet mængderne for de foregående år. 

Tabel 6 Indberettede mængder WEEE 

År WEEE 
Indberettede realiserede 

 markedsførte mængder i tons  

Indeks for markedsførte 

mængder 

2011 140.115 100 

2012 138.448 99 

2013 137.797 98 

2014 153.141 109 

2015 151.438 108 

Note: 2011 = 100. Tallene for 2016 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2017. 

Tabel 7:Fakturerede mængdebaserede gebyrer 2016, WEEE i DKK 

Kategori  
Mængdebaseret gebyr,  

generelt 2016 

Mængdebaseret gebyr,  

tildeling 2016 

1. Store husholdningsapparater 1.675.615 468.326 

2. Små husholdningsapparater 337.028 97.263 

3. It og teleudstyr 413.472 78.506 

4. Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler 263.431 75.089 

5. Belysningsudstyr 200.837 40.829 

6. Elektrisk og elektronisk værktøj 209.502 43.670 

7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr 74.257 21.624 

8. Medicinsk udstyr 59.120 779 

9. Overvågnings- og reguleringsudstyr 68.387 2.006 

10. Automatiske dispensere 8.344 7 

I alt 3.309.993 828.099 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2016, Axapta.  

Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et 

minimumsgebyr. 
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GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR BAT 

Gebyrbestemmelserne for BAT er fastsat i Batteribekendtgørelsen nr. 1453 og består af et éngangsgebyr for produ-

centens registrering på DKK 1.000, (hvis producenten allerede er registreret for WEEE eller ELV er registreringsgebyret 

DKK 500). Derudover betales et generelt årligt mængdebaseret gebyr, som fastsættes i forhold til producentens årlige 

markedsførte mængde i kilo per kategori. I tillæg betales et årligt gebyr for bærbare batterier, da disse indgår i den 

såkaldte tildelingsordning. For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at der findes et minimumsgebyr på DKK 250, 

såfremt beregningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er mindre end DKK 250. Yderligere findes et 

administrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive ordninger, for ekstraordinært forbrug af 

administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid udgjorde i 2016 DKK 711. 

  

Tabel 8: Gebyrer i DKK per ton 

BAT gebyrer (DKK/Ton) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Generelt mængdegebyr 20,00 14,82 26,03 31,43 24,32 

Tillægsgebyr for mængder til hus-

holdninger (tildelingsordningen) 30,00 25,47 44,93 61,44 43,89 

Note: Producentansvaret for batterier trådte i kraft 1. januar 2009. Bemærk at gebyret for 2013 er for første gang beregnet per ton markedsført. 

For at kunne sammenligne er satsen fra 2012 omregnet fra sats per kilo.  

Gebyrsatserne for batterier i 2016 er baseret på producenternes markedsførte mængder af batterier i 2015. Mæng-

derne fremgår af tabel 8. De fakturerede gebyrer fremgår af tabel 9. 

Tabel 9: Indberettede mængder BAT - tons 

Kategori 
Indberettede realiserede markedsførte mængder i ton 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Bærbare batterier 3.381,6 3.703,1 3.126,6 3.624,8 3.694,6 

Bilbatterier 11.174,5 12.936,7 12.719,6 15.674,4 13.144,0 

Industribatterier 8.882,6 8.821,4 10.787,2 9.046,4 9.839,6 

I alt 23.438,7 25.461,2 26.633,4 28.345,6 26.678,2 

Note: Tallene for 2016 bliver indberettet til DPA-System i perioden 1. januar til 31. marts 2017. 

 

Tabel 10: Fakturerede mængdebaserede gebyrer 2016 (BAT i DKK) 

Kategori 
Mængdebaseret gebyr,  

generelt 2016 

Mængdebaseret gebyr, til-

deling 2016 

Bærbare batterier 85.966 155.142 

Industribatterier 237.409 - 

Bilbatterier 317.747 - 

I alt 641.122 155.142 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2016, Axapta.  

Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret 

et minimumsgebyr. 
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GEBYRSTRUKTUR OG GEBYRSATSER FOR ELV 

Gebyrbestemmelserne for ELV er gebyrbestemmelserne fastsat i Bilskrotbekendtgørelsen nr. 1312 og består af et én-

gangsgebyr for producentens registrering på DKK 1.000, (hvis producenten allerede er registreret for WEEE og eller 

BAT er registreringsgebyret DKK 500). Derudover betales et generelt årligt mængdebaseret gebyr, som fastsættes i 

forhold til producentens årlige markedsførte antal biler per kategori. For de mængdebaserede gebyrer gælder det, at 

der findes et minimumsgebyr på DKK 250, såfremt beregningen af det mængdebaserede gebyr udgør et beløb, der er 

mindre end DKK 250. Yderligere findes et administrativt gebyr, som på timebasis debiteres producenter og kollektive 

ordninger, for ekstraordinært forbrug af administrativ tid i DPA-System. Timesatsen for forbrug af administrativ tid 

udgjorde i 2016 DKK 711.Det er de mængdebaserede gebyrer, der i altovervejende grad dækker finansieringen af DPA-

Systems drift. Miljøministeren skal hvert år godkende DPA-Systems gebyrsatser for det mængdebaserede gebyr.   

 

Tabel 11: ELV-Gebyrer i DKK per person- eller varebil 

ELV gebyrer 2012 2013 2014 2015 2016 

Generelt mængdegebyr - 2,95 0,85 1,39 1,10 

Note: 2013 er det første år, hvor DPA-System har opkrævet gebyrer for ELV. Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de 

indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et minimumsgebyr. 

Gebyrsatserne for ELV i 2016 er baseret på antallet af importørernes markedsførte person- og varebiler i 2015. Antal-

let fremgår af tabellen herunder. 

Tabel 12: Antal indberettede person- og varebiler 

Person- og varebiler i alt       

2012 2013 2014 2015 

Indberettede stk. 111.475 205.897 216.431 237.179  

Note: 2013 er det første år, hvor importørerne har indberettet til DPA-System. Antallet af markedsførte biler for 2016 indberettes til DPA-System i 

perioden 1. januar til 31. marts 2017. 

Tabel 13: Fakturerede mængdebaserede gebyrer 2016, ELV i DKK 

ELV mængdegebyrer (DKK)      

2012 2013 2014 2015 2016 

Generel mængdegebyr for person- 

og varebiler 
- 488.520 174.523 299.829 260.102 

Kilde: Balance 01.01 – 31.12. 2016, Axapta 

Note: Bemærk at de fakturerede gebyrer ikke kan afstemmes 1:1 med de indberettede mængder, da en del producenter har fået faktureret et mini-

mumsgebyr.
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III. Del: Påtegning og erklæringer 
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DEN INTERNE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

TIL BESTYRELSEN I DANSK PRODUCENTANSVARS-SYSTEM 

KONKLUSION 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvars-System for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. 

GRUNDLAG FOR KONKLUSION 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 

er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 

afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med 

internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, lige-

som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-

nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille drif-

ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uan-

set om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikker-

hed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med in-

ternationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-

information, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-

sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisio-

nen. 
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 Herudover:  

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbe-

vis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 

fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 

af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

institutionens interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 

er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 

begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi 

konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 

Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 

samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 

et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 

samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 

identificerer under revisionen.  

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 

sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 

overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisio-

nen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold årsregn-

skabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet og er udarbejdet i overensstemmelse årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesbe-

retningen.  
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RIGSREVISIONENS PÅTEGNING 

TIL BESTYRELSEN I DANSK PRODUCENTANSVARSSYSTEM 

 

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Producentansvarssystem for perioden 1. januar - 31. december 2016, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslo-

ven. 

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 

for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt 

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 

efter omstændighederne.  

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 

love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

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, god 

offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven samt i overensstemmelse med indgået §9-aftale. Dette kræver, at vi over-

holder 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 årsregnska-

bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor in-

tern kontrol, der er relevant for Dansk Producentansvarssystems udarbejdelse af en årsregnskabet, der giver et retvi-

sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Producentansvarssystems interne kontrol. En revision om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 

skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-

støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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DK-1780 København V. info@dpa-system.dk EAN 5790002305924 

IV. Del: Årsregnskab 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter bestemmelserne for regnskabsklasse A. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE  

Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

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.  

I delregnskaberne for WEEE, BAT og ELV er anført de indtægter, som er direkte henførbare til hvert af de tre områder. 

Udgifterne er fordelt efter fordelingsnøglen 77,5%, 17,5% og 5%.  

For MFB er anført de poster, der er direkte henførbare til området. Indtægter fra Miljøstyrelsen vedrørende daglig 

drift indregnes i overensstemmelse med det godkendte budget for regnskabsåret. Indtægter fra Miljøstyrelsen vedrø-

rende skrotningsgodtgørelse indregnes på det tidspunkt, hvor der foreligger en tilsvarende udbetaling. 

De finansielle poster er fordelt i forhold til egenkapitalen i de fire områder: WEEE, BAT, ELV og MFB. 

ANLÆGSAKTIVER  

Etableringsudgifter, herunder kontorinventar og etablering af hjemmeside, er udgiftsført i resultatopgørelsen i anskaf-

felsesåret. 

TILGODEHAVENDER  

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivnin-

ger til imødegåelse af forventede tab. I delregnskaberne er anført de tilgodehavender, som er direkte henførbare til 

hvert af de fire områder, hvor det er muligt.  

LIKVIDE MIDLER 

De likvide midler er opgjort til dagsværdi. I delregnskaberne er midlerne fordelt efter en nøgle, der er beregnet på 

baggrund af indtægterne i de fire områder, fratrukket tilgodehavender på debitorer i forhold til den samlede indtægt.  

SKYLDIGE OMKOSTNINGER 

Udestående skyldige omkostninger måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I delregn-

skaberne er anført de skyldige omkostninger, som er direkte henførbare til hvert af de fire områder, hvor det er mu-

ligt. Ellers er de skyldige omkostninger fordelt efter den ovenfor nævnte fordelingsnøgle. 

HENLÆGGELSE TIL AFVIKLING 

Der foretages, for producentansvarsområderne WEEE, BAT og ELV, årligt en henlæggelse til afvikling af DPA-System, 

således at DPA-System kan opfylde sine forpligtelser i en afviklingsperiode, såfremt DPA-System nedlægges. En sådan 

afviklingsperiode forventes at udgøre 6 måneder. Henlæggelsen er en del af egenkapitalen og skal fremadrettet regu-

leres, så den altid svarer til 6 måneders drift.  
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HENLÆGGELSE TIL FINANSIERING AF FORSKUDT FAKTURERING 

Faktureringen af producenterne inden for WEEE, BAT og ELV ligger forskudt i forhold til DPA-Systems regnskabsår, og 

de første måneder vil derfor være præget af underfinansiering, som skal dækkes af en kapitalreserve. Da fakturerin-

gen tidligst kan begynde, når producenterne har indberettet deres markedsførte mængder ultimo første kvartal, samt 

at der skal tillægges en vis tid til at gennemføre faktureringen tillagt en betalingsfrist, skal denne reserve minimum 

dække 5 måneders drift. Henlæggelsen beregnes derfor som 5/12 af det seneste godkendte driftsbudget og vises som 

en del af egenkapitalen.
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HOVEDTAL 

 (Beløb i 1.000 kr.) 
 
          
 2016  2015  2014  2013  2012 

           
Indtægter  151.749    112.639    6.105    4.628    3.756  

Omkostninger  (150.403)   (110.789)   (6.081)   (5.615)   (5.875) 

           
Resultat før finansielle  
poster og skat  1.345    1.850    24    (987)   (2.119) 

           
Finansielle poster  48    23    89    37    85  

           
Årets resultat  1.393    1.873    112    (950)   (2.034) 

           
           
Balance  15.883    31.989    9.541    7.508    9.415  

           
           
Egenkapital  10.048    8.655    6.782    6.669    7.619  
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SAMLET REGNSKAB 

(i kr.) 

Note  2016  2015  

       
 INDTÆGTER      
 1  Indtægter  151.748.731    112.639.203   

 Indtægter i alt  151.748.731    112.639.203   

       
 OMKOSTNINGER      
 Gager mv.  (7.318.579)   (5.869.373)  
 2  Honorar til bestyrelse  (563.750)   (508.750)  

 Andre personaleudgifter  (426.285)   (365.690)  

 Ansættelse af personale  (120.000)   (195.000)  
 3  Andre honorarer  (411.390)   (243.144)  
 4  Møder, rejser og repræsentation  (64.135)   (56.894)  
 5  Administrationsudgifter  (2.782.651)   (2.944.117)  

 Udbetaling af skrotningsgodtgørelse  (138.592.750)   (100.511.250)  

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg  (100.000)   (56.130)  

 Tab på debitorer  (23.806)   (38.845)  

 Omkostninger i alt  (150.403.346)   (110.789.193)  

       
 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  1.345.385    1.850.009   

       
 FINANSIELLE POSTER      
 Renter  48.016    23.349   

   48.016    23.349   

       
 PERIODENS RESULTAT  1.393.401    1.873.358   

       
 Der foreslås disponeret således:      
 Overført til egenkapitalen  1.393.401    1.873.358   
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BALANCE SAMLET 

Balance pr. 31. december 2016    
(i kr.)     
 AKTIVER 2016  2015 

      
 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  303.738    1.181.806  

 Andre tilgodehavender  11.105    17.237  

 Periodeafgrænsningsposter  149.239    267.586  

 Tilgodehavender i alt  464.082    1.466.628  

      
 LIKVIDE BEHOLDNINGER     
 Bankbeholdning  15.418.568    30.522.012  

      
 Omsætningsaktiver i alt  15.882.650    31.988.640  

      
 AKTIVER I ALT  15.882.650    31.988.640  

      
      
 PASSIVER 2016  2015 

     
 EGENKAPITAL    
 Disponibel kapital    
 Saldo primo  (575.091)   326.173  

 Periodens resultat  1.393.401    1.873.358  

 Henlæggelser  1.449.019    (2.774.622) 

 Disponibel kapital i alt  2.267.329    (575.091) 

      
 Henlæggelse vedrørende afvikling  4.244.178    6.305.642  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  3.536.815    2.924.370  

 Henlæggelser i alt  7.780.993    9.230.012  

      
 Egenkapital i alt  10.048.322    8.654.921  

      
 KORTFRISTET GÆLD     
 Miljøstyrelsen, forudbetalt vedr. skrotningsgodtgørelse  3.696.000    19.488.750  

 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  0    212.908  

 Skyldige omkostninger  736.584    293.171  

 Skyldige beregnede feriepenge  861.546    676.915  

 Skyldig moms  151.720    2.322.178  

 Anden gæld  388.478    339.797  

 Kortfristet gæld i alt  5.834.328   23.333.719  

      
 PASSIVER I ALT  15.882.650    31.988.640  

       

 6  Sikkerhedsstillelser    
 7  Leasing- og lejeforpligtelser    
 8  Eventualforpligtelser    
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NOTER 

Noter      
(i kr.)  2016  2015  

       
 1  Indtægter      
 Registreringsgebyrer  178.750    118.000   

 Nedsat registreringsgebyrer  34.000    31.500   

 Minimumsgebyrer  404.750    393.750   

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  5.199.643    6.059.907   

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  (5.185)   20.828   

   5.811.958    6.623.985   

       
 Indtægter fra Miljøstyrelsen - daglig drift  6.887.509    5.047.085   

 Indtægter fra Miljøstyrelsen - skrotningsgodtgørelse  138.592.750    100.511.250   

   145.480.259    105.558.335   

       
 Andre indtægter  456.513    456.883   

        

   151.748.731    112.639.203   
 2  Honorar til bestyrelse      
 Honorar, Formand  (137.500)   (137.500)  

 Honorar, Næstformand  (96.250)   (96.250)  

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (330.000)   (275.000)  

   (563.750)   (508.750)  
 3  Andre honorarer      
 Deloitte, revisionshonorar  (100.000)   (100.000)  

 Anden særlig assistance  (133.500)   0   

 Administrationshonorar IU  (177.890)   (143.144)  

   (411.390)   (243.144)  
 4  Møder, rejser og repræsentation      
 Møder og rejser  (61.271)   (56.308)  

 Gaver, repræsentation  (2.864)   (586)  

   (64.135)   (56.894)  
 5  Administrationsudgifter      
 Lokaleudgifter  (925.533)   (966.914)  

 Hjemmeside  (301.410)   (213.999)  

 It-udgifter  (1.098.012)   (1.403.663)  

 Telefon   (59.875)   (35.690)  

 Forsikringer  (81.178)   (55.130)  

 Andre administrationsudgifter  (316.643)   (268.721)  

   (2.782.651)   (2.944.117)  
      
 

6 Sikkerhedsstillelse 

 Der er opkrævet individuelle sikkerhedsstillelser for 218.067,07 kr. 

7 Leasing- og lejeforpligtelser 

 
Dansk Producentansvars System har indgået leasingaftale med ALD Automotive. De samlede fremtidige leasingforpligtelser  
beløber sig til 106.288 kr. 
Dansk Producentansvars System har en huslejeforpligtelse på 349.374 kr. pr. 31.12.2016.  

8 Eventualforpligtelser 

 

Miljøordning for Biler har pr. 31.12.2016 indsendt 1.071 sager vedr. udbetaling af skrotningsgodtgørelse, der afventer afgørelse 
 hos Miljøstyrelsen. Heraf forventes 1.067 sager godkendt til udbetaling, svarende til 1.600.074 kr.  
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MILJØORDNING FOR BILER 

 (i kr.)     
Note  2016  2015 

      
 INDTÆGTER     
 1  Indtægter  145.480.259    105.558.335  

 Indtægter i alt  145.480.259    105.558.335  

      
 OMKOSTNINGER     
 Gager mv.  (4.072.996)   (2.243.956) 

 2  Honorar til bestyrelse  (110.000)   (55.000) 

 Andre personaleudgifter  (153.740)   (81.371) 

 Ansættelse af personale  0    (195.000) 

 3  Andre honorarer  (213.862)   (98.333) 

 Møder, rejser og repræsentation  (21.192)   (729) 

 4  Administrationsudgifter  (1.362.500)   (1.367.692) 

 Udbetaling af skrotningsgodtgørelse  (138.592.750)   (100.511.250) 

 Omkostninger i alt  (144.527.040)   (104.553.331) 

      
 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  953.219    1.005.004  

      
 FINANSIELLE POSTER     
 Renter  (4.894)   0  

   (4.894)   0  

      
 PERIODENS RESULTAT  948.325   1.005.004  

      
 Der foreslås disponeret således:     
 Overført til egenkapitalen  948.325    1.005.004  
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BALANCE MFB 

Balance pr. 31. december 2016    
(i kr.)     
 AKTIVER 2016  2015 

      
 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  0    372.219  

 Andre tilgodehavender  2.428    6.955  

 Periodeafgrænsningsposter  71.467    192.192  

 Tilgodehavender i alt  73.895    571.365  

      
 LIKVIDE BEHOLDNINGER     
 Bankbeholdning  6.505.098    21.347.417  

      
 Omsætningsaktiver i alt  6.578.993   21.918.782  

      
 AKTIVER I ALT  6.578.993    21.918.782  

      
      
 PASSIVER 2016  2015 

      
 EGENKAPITAL     
 Disponibel kapital     
 Saldo primo  (1.791.394)   0  

 Periodens resultat  948.325    1.005.004  

 Henlæggelser  2.796.398    (2.796.398) 

 Disponibel kapital i alt  1.953.329    (1.791.394) 

      
 Henlæggelse vedrørende afvikling  0    2.796.398  

 Henlæggelser i alt  0    2.796.398  

      
 Egenkapital i alt  1.953.329    1.005.004  

      
 KORTFRISTET GÆLD     
 Miljøstyrelsen, forudbetalt vedr. skrotningsgodtgørelse  3.696.000    19.488.750  

 Skyldige omkostninger  167.768    99.498  

 Skyldige beregnede feriepenge  498.767    325.462  

 Skyldig moms  188.161    901.275  

 Anden gæld  74.968    98.793  

 Kortfristet gæld i alt  4.625.664    20.913.778  

      
 PASSIVER I ALT  6.578.993    21.918.782  

     
 5  Lejeforpligtelser    
 6  Eventualforpligtelser    
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NOTER MFB 

 
(i kr.) 
Noter      
  2016  2015  

       
 1  Indtægter      
 Indtægter fra Miljøstyrelsen - daglig drift  6.887.509    5.047.085   

 Indtægter fra Miljøstyrelsen - skrotningsgodtgørelse  138.592.750    100.511.250   

   145.480.259    105.558.335   

       
 2  Honorar til bestyrelse      
 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (110.000)   (55.000)  

   (110.000)   (55.000)  

       
 3  Andre honorarer      
 Deloitte, revisionshonorar  (40.000)   (40.000)  

 Anden særlig assistance  (84.000)   0   

 Administrationshonorar IU  (89.862)   (58.333)  

   (213.862)   (98.333)  
 4  Administrationsudgifter      
 Lokaleudgifter  (505.924)   (494.701)  

 Hjemmeside  (188.995)   (77.922)  

 It-udgifter  (391.136)   (602.438)  

 Telefon   (28.428)   (17.768)  

 Forsikringer  (30.917)   (4.127)  

 Andre administrationsudgifter  (217.100)   (170.736)  

   (1.362.500)   (1.367.692)  

      
 5  Lejeforpligtelser     
 Se noten i det samlede regnskab på side 50. 

 6  Eventualforpligtelser     

 

Miljøordning for Biler har pr. 31.12.2016 indsendt 1.071 sager vedr. udbetaling af skrotningsgodtgørelse, der 
afventer afgørelse hos Miljøstyrelsen. Heraf forventes 1.067 sager godkendt til udbetaling, svarende til 
1.600.074 kr.  
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WEEE, BAT OG ELV SAMLET 

(i kr.)     
Note  2016  2015 

      
 INDTÆGTER     
 1  Indtægter  6.268.472    7.080.868  

 Indtægter i alt  6.268.472    7.080.868  

      
 OMKOSTNINGER     
 Gager mv.  (3.245.583)   (3.625.417) 

 2  Honorar til bestyrelse  (453.750)   (453.750) 

 Andre personaleudgifter  (272.545)   (284.319) 

 Ansættelse af personale  (120.000)   0  

 3  Andre honorarer  (197.528)   (144.811) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (42.943)   (56.165) 

 5  Administrationsudgifter  (1.420.151)   (1.576.426) 

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg  (100.000)   (56.130) 

 Tab på debitorer  (23.806)   (38.845) 

 Omkostninger i alt  (5.876.306)   (6.235.863) 

      
 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  392.166    845.005  

      
 FINANSIELLE POSTER     
 Renter  52.910    23.349  

   52.910    23.349  

      
 PERIODENS RESULTAT  445.076    868.354  

      
 Der foreslås disponeret således:     
 Overført til egenkapitalen  445.076    868.354  
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BALANCE WEEE, BAT OG ELV 

Balance pr. 31. december 2016    
(i kr.)     
 AKTIVER 2016  2015 

      
 TILGODEHAVENDER     

 Debitorer  303.738    809.587  

 Tilgodehavende moms  36.441    0  

 Andre tilgodehavender  8.677    10.282  

 Periodeafgrænsningsposter  77.772    75.394  

 Tilgodehavender i alt  426.628    895.263  

      
 LIKVIDE BEHOLDNINGER     
 Bankbeholdning  8.913.470    9.174.595  

      
 Omsætningsaktiver i alt  9.340.097    10.069.858  

      
 AKTIVER I ALT  9.340.098    10.069.858  

      
 PASSIVER 2016  2015 

     
 EGENKAPITAL    
 Disponibel kapital     
 Saldo primo  1.216.303    326.173  

 Periodens resultat  445.076    868.354  

 Henlæggelser  (1.347.379)   21.776  

 Disponibel kapital i alt  314.000    1.216.303  

      
 Henlæggelse vedrørende afvikling  4.244.178    3.509.244  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  3.536.815    2.924.370  

 Henlæggelser i alt  7.780.993   6.433.614  

      
 Egenkapital i alt  8.094.993    7.649.917  

      
 KORTFRISTET GÆLD     
 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  0    212.908  

 Skyldige omkostninger  568.816    193.673  

 Skyldige beregnede feriepenge  362.779   351.453  

 Skyldig moms  0    1.420.903  

 Anden gæld  313.510    241.004  

 Kortfristet gæld i alt  1.245.105    2.419.941  

      
 PASSIVER I ALT  9.340.098    10.069.858  

     
 6  Sikkerhedsstillelser    
 7  Leasing- og lejeforpligtelser    
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NOTER WEEE, BAT OG ELV 

(i kr.) 
Noter     
  2016  2015 

 1  Indtægter    
 Registreringsgebyrer  178.750    118.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  34.000    31.500  

 Minimumsgebyrer  404.750    393.750  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  5.199.644    6.059.907  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  (5.185)   20.828  

 Andre indtægter  456.513    456.883  

   6.268.472    7.080.868  

      
 2  Honorar til bestyrelse     

 Honorar, Formand  (137.500)   (137.500) 

 Honorar, Næstformand  (96.250)   (96.250) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (220.000)   (220.000) 

   (453.750)   (453.750) 

      
 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (60.000)   (60.000) 

 Anden særlig assistance  (49.500)   0  

 Administrationshonorar IU  (88.028)   (84.811) 

   (197.528)   (144.811) 

      
 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (40.079)   (55.579) 

 Gaver, repræsentation  (2.864)   (586) 

   (42.943)   (56.165) 

      
 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (419.609)   (472.213) 

 Hjemmeside  (112.415   (136.077) 

 It-udgifter  (706.876)   (801.225) 

 Telefon   (31.447)   (17.921) 

 Forsikringer  (50.261)   (51.004) 

 Andre administrationsudgifter  (99.543)   (97.986) 

   (1.420.151)   (1.576.426) 

     
 6  Sikkerhedsstillelser    

 Der er opkrævet individuelle sikkerhedsstillelser for 218.067,07 kr. 
  

 7  Leasing- og lejeforpligtelser    

 

Se noten i det samlede regnskab på side 50. 
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DELREGNSKAB FOR WEEE 

(i kr.)      
Noter  2016  2015  

       
 INDTÆGTER      
 1  Indtægter  4.918.488    5.454.408   

 Indtægter i alt  4.918.488    5.454.408   

       
 OMKOSTNINGER      
 Gager mv.  (2.515.327)   (2.809.698)  
 2  Honorar til bestyrelse  (351.657)   (351.656)  

 Andre personaleudgifter  (211.223)   (220.347)  

 Ansættelse af personale  (93.000)   0   
 3  Andre honorarer  (153.085)   (112.229)  
 4  Møder, rejser og repræsentation  (33.281)   (43.528)  
 5  Administrationsudgifter  (1.100.617)   (1.221.730)  

 Afværgeforanstaltninger og sorteringsforsøg  (100.000)   (56.130)  

 Tab på debitorer  (15.056)   (30.098)  

 Omkostninger i alt  (4.573.246)   (4.845.416)  

       
 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  345.242    608.992   

       
 FINANSIELLE POSTER      
 Renter  41.005    18.096   

   41.005    18.096   

       
 PERIODENS RESULTAT  386.247    627.088   

       
 Der foreslås disponeret således:      
 Overført til egenkapitalen  386.247    627.088   
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BALANCE WEEE 

Balance pr. 31. december 2016     
(i kr.)      
 AKTIVER 2016  2015  

       
 TILGODEHAVENDER      
 Debitorer  302.800    678.650   

 Tilgodehavende moms  28.242    0   

 Andre tilgodehavender  6.725    7.969   

 Periodeafgrænsningsposter  60.273    58.430   

 Tilgodehavender i alt  398.040    745.049   

       
 LIKVIDE BEHOLDNINGER      
 Bankbeholdning  6.883.349    7.032.497   

       
 Omsætningsaktiver i alt  7.281.389    7.777.546   

       
 AKTIVER I ALT  7.281.389    7.777.546   

       
       
 PASSIVER 2016  2015  

       
 EGENKAPITAL      
 Disponibel kapital      
 Saldo primo  923.505    300.165   

 Periodens resultat  386.247    627.088   

 Henlæggelser  (1.023.593)   (3.748)  

 Disponibel kapital i alt  286.159    923.505   

       
 Henlæggelse vedrørende afvikling  3.289.238    2.730.914   

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  2.741.031    2.275.762   

 Henlæggelser i alt  6.030.269    5.006.676   

       
 Egenkapital i alt  6.316.428    5.930.181   

       
 KORTFRISTET GÆLD      
 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  0    101.290   

 Skyldige omkostninger  440.832    150.096   

 Skyldige beregnede feriepenge  281.154    272.376   

 Skyldig moms  0    1.101.200   

 Anden gæld  242.975    222.403   

 Kortfristet gæld i alt  964.961    1.847.365   

       
 PASSIVER I ALT  7.281.389    7.777.546   
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NOTER WEEE 

(i kr.) 
Noter     
  2016  2015 

      
 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer  163.000    91.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  500    2.500  

 Minimumsgebyrer  263.000    257.250  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  4.143.903    4.671.039  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  (5.810)   21.139  

 Andre indtægter  353.895    411.480  

   4.918.488    5.454.408  

      
 2  Honorar til bestyrelse     

 Honorar, Formand  (106.563)   (106.562) 

 Honorar, Næstformand  (74.594)   (74.594) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (170.500)   (170.500) 

   (351.657)   (351.656) 

      
 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (46.500)   (46.500) 

 Anden særlig assistance  (38.363)   0  

 Administrationshonorar IU  (68.222)   (65.729) 

   (153.085)   (112.229) 

      
 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (31.061)   (43.074) 

 Gaver, repræsentation  (2.220)   (454) 

   (33.281)   (43.528) 

      
 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (325.197)   (365.965) 

 Hjemmeside  (87.121)   (105.460) 

 It-udgifter  (547.829)   (620.949) 

 Telefon   (24.372)   (13.889) 

 Forsikringer  (38.952)   (39.528) 

 Andre administrationsudgifter  (77.146)   (75.940) 

   (1.100.617)   (1.221.730) 
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DELREGNSKAB BAT 

(i kr.)     
     
Noter  2016  2015 

      
 INDTÆGTER     
 1  Indtægter  1.053.078    1.304.131  

 Regulering af mængdebaserede indtægter  0    0  

 Indtægter i alt  1.053.078    1.304.131  

      
 OMKOSTNINGER     
 Gager mv.  (567.977)   (634.448) 

 2  Honorar til bestyrelse  (79.407)   (79.406) 

 Andre personaleudgifter  (47.695)   (49.756) 

 Ansættelse af personale  (21.000)   0  

 3  Andre honorarer  (34.568)   (25.342) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (7.515)   (9.829) 

 5  Administrationsudgifter  (248.527)   (275.875) 

 Tab på debitorer  (8.750)   (8.747) 

 Omkostninger i alt  (1.015.439)   (1.083.403) 

      
 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  37.639    220.728  

      
 FINANSIELLE POSTER     
 Renter  9.259    4.086  

   9.259    4.086  

      
 PERIODENS RESULTAT  46.898    224.814  

      
 Der foreslås disponeret således:     
 Overført til egenkapitalen  46.898    224.814  

 

  



64   DPA-System Årsrapport 2016 

BALANCE BAT 

Balance pr. 31. december 2016    
(i kr.)     
      

 AKTIVER 2016  2015 

      
 TILGODEHAVENDER     
 Debitorer  313    129.999  

 Tilgodehavende moms  6.377    0  

 Andre tilgodehavender  1.518    1.799  

 Periodeafgrænsningsposter  13.610    13.194  

 Tilgodehavender i alt  21.818    144.992  

      
 LIKVIDE BEHOLDNINGER     
 Bankbeholdning  1.582.842    1.665.016  

      
 Omsætningsaktiver i alt  1.604.660    1.810.008  

      
 AKTIVER I ALT  1.604.660    1.810.008  

      
      
 PASSIVER 2016  2015 

      
 EGENKAPITAL     
 Disponibel kapital     
 Saldo primo  230.027    (14.639) 

 Periodens resultat  46.898    224.814  

 Henlæggelser  (251.833)   19.852  

 Disponibel kapital i alt  25.092    230.027  

      
 Henlæggelse vedrørende afvikling  742.731    605.368  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  618.943    504.473  

 Henlæggelser i alt  1.361.674    1.109.841  

      
 Egenkapital i alt  1.386.766    1.339.868  

      
 KORTFRISTET GÆLD     
 Modtagne forudbetalinger vedr. projekter  0    111.618  

 Skyldige omkostninger  99.543    33.893  

 Skyldige beregnede feriepenge  63.486    61.504  

 Skyldig moms  0    248.658  

 Anden gæld  54.865    14.467  

 Kortfristet gæld i alt  217.894    470.140  

      
 PASSIVER I ALT  1.604.660    1.810.008  
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NOTER BAT 

(i kr.) 
Noter     
  2016  2015 

      
 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer  10.750    13.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  33.000    28.000  

 Minimumsgebyrer  133.250    129.000  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  795.639    1.089.039  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. tidligere år  625    (311) 

 Andre indtægter  79.814    45.403  

   1.053.078    1.304.131  

      
 2  Honorar til bestyrelse     

 Honorar, Formand  (24.063)   (24.063) 

 Honorar, Næstformand  (16.844)   (16.843) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (38.500)   (38.500) 

   (79.407)   (79.406) 

      
 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (10.500)   (10.500) 

 Anden særlig assistance  (8.663)   0  

 Administrationshonorar IU  (15.405)   (14.842) 

   (34.568)   (25.342) 

      
 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (7.014)   (9.726) 

 Gaver, repræsentation  (501)   (103) 

   (7.515)   (9.829) 

      
 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (73.432)   (82.637) 

 Hjemmeside  (19.673)   (23.813) 

 It-udgifter  (123.703)   (140.215) 

 Telefon   (5.503)   (3.136) 

 Forsikringer  (8.796)   (8.926) 

 Andre administrationsudgifter  (17.420)   (17.148) 

   (248.527)   (275.875) 
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DELREGNSKAB ELV 

(i kr.)     
     
Noter  2016  2015 

      
 INDTÆGTER     
 1  Indtægter  296.906    322.329  

 Indtægter i alt  296.906    322.329  

      
 OMKOSTNINGER     
 Gager mv.  (162.279)   (181.271) 

 2  Honorar til bestyrelse  (22.686)   (22.688) 

 Andre personaleudgifter  (13.627)   (14.216) 

 Ansættelse af personale  (6.000)   0  

 3  Andre honorarer  (9.875)   (7.241) 

 4  Møder, rejser og repræsentation  (2.147)   (2.808) 

 5  Administrationsudgifter  (71.007)   (78.820) 

 Omkostninger i alt  (287.621)   (307.044) 

      
 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT  9.285    15.285  

      
 FINANSIELLE POSTER     
 Renter  2.646    1.167  

   2.646    1.167  

      
 PERIODENS RESULTAT  11.931    16.452  

      
 Der foreslås disponeret således:     
 Overført til egenkapitalen  11.931    16.452  
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BALANCE ELV 

Balance pr. 31. december 2016    
(i kr.)     
  2016  2015 

 AKTIVER     
      
 TILGODEHAVENDER     
 Debitorer  625    938  

 Tilgodehavende moms  1.822    0  

 Andre tilgodehavender  434    514  

 Periodeafgrænsningsposter  3.889    3.770  

 Tilgodehavender i alt  6.770    5.222  

      
 LIKVIDE BEHOLDNINGER     
 Bankbeholdning  447.279    477.082  

      
 Omsætningsaktiver i alt  454.049    482.304  

      
 AKTIVER I ALT  454.049    482.304  

      
      
 PASSIVER 2016  2015 

      
 EGENKAPITAL     
 Disponibel kapital     
 Saldo primo  62.772    40.648  

 Periodens resultat  11.931    16.452  

 Henlæggelser  (71.953)   5.672  

 Disponibel kapital i alt  2.750    62.772  

      
 Henlæggelse vedrørende afvikling  212.209    172.962  

 Henlæggelse vedrørende forskudt fakturering  176.841    144.135  

 Henlæggelser i alt  389.050    317.097  

      
 Egenkapital i alt  391.800    379.869  

      
 KORTFRISTET GÆLD     
 Skyldige omkostninger  28.441    9.684  

 Skyldige beregnede feriepenge  18.139    17.573  

 Skyldig moms  0    71.045  

 Anden gæld  15.669    4.133  

 Kortfristet gæld i alt  62.249    102.435  

      
 PASSIVER I ALT  454.049    482.304  
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NOTER 

(i kr.) 
Noter     
  2016  2015 

      
 1  Indtægter     

 Registreringsgebyrer  5.000    14.000  

 Nedsat registreringsgebyrer  500    1.000  

 Minimumsgebyrer  8.500    7.500  

 Mængdebaserede gebyrer vedr. regnskabsåret  260.102    299.829  

 Andre indtægter  22.804    0  

   296.906    322.329  

      
 2  Honorar til bestyrelse     

 Honorar, Formand  (6.875)   (6.875) 

 Honorar, Næstformand  (4.813)   (4.813) 

 Honorar, Bestyrelsesmedlemmer  (11.000)   (11.000) 

   (22.688)   (22.688) 

      
 3  Andre honorarer     

 Deloitte, revisionshonorar  (3.000)   (3.000) 

 Anden særlig assistance  (2.475)   0  

 Administrationshonorar IU  (4.401)   (4.241) 

   (9.876)   (7.241) 

      
 4  Møder, rejser og repræsentation     

 Møder og rejser  (2.004)   (2.779) 

 Gaver, repræsentation  (143)   (29) 

   (2.147)   (2.808) 

      
 5  Administrationsudgifter     

 Lokaleudgifter  (20.980)   (23.611) 

 Hjemmeside  (5.621)   (6.804) 

 It-udgifter  (35.344)   (40.061) 

 Telefon   (1.572)   (896) 

 Forsikringer  (2.513)   (2.550) 

 Andre administrationsudgifter  (4.977)   (4.898) 

   (71.007)   (78.820) 
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