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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Greve Renovat ion A/ S
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Line von Benzon Hollesen
administ rerende direkt ør
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Greve, den 28. april 2021
Direkt ion:

Jesper Koziara
t eknisk direkt ør

Best yrelse:

Niels Rolskov
formand

Lars Therkildsen
næst formand

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Henrik Torst en Larsen

Line Krogh Lay

Torben Hof fmann

Henning Christ iansen

Thomas Romalt Overgaard

Susanne Juel Olsen
medarbejdervalgt

Jan Madsen
medarbejdervalgt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Greve Renovation A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Greve Renovat ion A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfat t er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.
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Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
København, den 28. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
st at saut . revisor
mne26738
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Greve Renovat ion A/ S er en del af en koncern under Greve Forsyning Holding A/ S.
Selskabet s hovedaktivit et er drif t af ordningen f or indsamling af aff ald fra husholdninger samt drif t af
Greve Kommunes genbrugsplads MiljøCent er Greve og dermed beslægt ede opgaver.
Greve Renovat ion A/ S er underlagt reglerne på aff aldsområdet . Disse regler er først og f remmest
fast sat i Bekendt gørelse om bort skaff else affald og Bekendt gørelse af lov om miljøbeskyt t else.
Renovat ionsområdet er underlagt " hvile-i-sig-selv princippet " og skal derfor ikke genere et overskud.

Virksomhedens result at opgørelse for 2020 udviser et overskud på 0 t .kr., og virksomhedens balance
pr. 31. december 202 0 udviser en egenkapit al på 25.229 t .kr.
Selskabet har med virkning f ra 2020 valgt at specif icere t idsmæssige forskelle i forbrugerbet alinger i
årsregnskabet . Disse forskelle er udt ryk for t idsmæssige f orskelle mellem indregning i t akst erne i
henhold t il Af faldsbekendt gørelsen og årsregnskabet , og udt rykker således en ent en udskudt eller
fremskudt bet aling i f orhold t il den regnskabsmæssige værdi.
Egenkapit alen er påvirket posit ivt heraf med 4.187 t .kr. pr. 31. december 2019 og der er indarbejdet
en regnskabspost under langfrist ede f orpligt elser benævnt " tidsmæssige f orskelle" med et t ilsvarende
beløb. Endelig er der som følge af ovenst ående ændringer en eff ekt på den t idligere indregnede
reguleringsmæssige overdækning på 240 t .kr. (forøgelse) og egenkapit alen (redukt ion). Samlet set er
ef fekt en af ovenst ående at egenkapit al pr. 31. december 2019 er f orøget med 3.947 t kr., og året s
result at i 2019 er f orøget med 1.461 t .kr.
Ændringerne har medf ørt at året s result at er reduceret t il nul, hvilket også afspejler at selskabet er
underlagt Af faldsbekendt gørelsens " hvile-i-sig-selv" -princip.
Sammenligningst allene for t idligere år er t ilpasset som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis.
Baggrunden f or ændringen i anvendt regnskabspraksis er, at årsregnskabet eft er ændringen giver et
mere ret visende billede af selskabet s akt iver, forpligt elser og egenkapit alen, herunder
sammenhængen t il Af faldsbekendt gørelsen.
Væsentlige begivenheder i 20 20

Ny aff aldsordning
Den 1. maj 2020 blev Greve Kommunes nye affaldsordning med yderligere sort ering af
husholdningsaff aldet sat i drif t .
Det var en meget kompleks opgave at implement ere en så omfat t ende affaldsordning, som berørte så
mange borgere på samme t id. Planlægningen op mod den 1. maj 2020 blev yderligere udfordret af
corona-rest rikt ionerne i samfundet og de t ilt ag, KLAR Forsyning var nødsaget t il at indf øre på den
baggrund.
Overordnet set gik implement eringen og idrift sæt ningen af affaldsordningen godt , og at den blev vel
modt aget af borgerne. Der var forskellige opst artsvanskeligheder, som blev løst så hurtigt som muligt .
Opst art svanskelighederne berørt e især husst ande med f ælles indsamlingsløsninger så som
et ageboliger og t æt -lav bebyggelse.
I forbindelse med aff aldsordningen er der uddelt over 40.000 nye affaldsbeholdere t il indsamling af
de f orskellige affaldst yper omfat t ende rest - og madaff ald, papir, glas, plast og pap. Herudover er
fortovsindsamlingen udbygget , så der også indsamles rent t ræ udover de i forvejen mange andre
affaldst yper såsom met al, bat t erier og haveaffald.
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Ledelsesberet ning
Det er gjort f rivilligt , om husst ande med egne beholdere vil have beholdere t il plast og pap, eller om
plast og pap i st edet afleveres i sække og for paps vedkommende også bundt et . Mange husst ande
valgt e at modt age de f rivillige beholdere, så der er uddelt plast beholdere t il ca. 78 %af husst andene
og papbeholdere t il ca. 43 %af husst andene. Mange husst ande har valgt at genbruge deres gamle
papirbeholder som papbeholder.
Uddelingen af de mange aff aldsbeholdere f orløb godt , og ef t erfølgende blev de gamle overflødiggjorte
beholdere og sækkest at iver hjemt aget med henblik på genbrug af mat erialerne.
I forbindelse med implement eringen og idrift sæt ningen af den nye affaldsordning har der været
mange henvendelser om aff aldsordningen, best illing af beholdere, indberet ning af afvigelser mv. Det
omf att er ca. 5.000 t elef onopkald og over 7.000 e-mails.

MiljøCenter Greve
Drift en af MiljøCent er Greve har i 2020 været påvirket af corona-pandemien.
MiljøCent er Greve blev lukket for borgere i perioden 14. t il 30. marts eft er myndighedernes
ret ningslinjer og KL’s vurdering. I perioden var der åbent for erhverv, dog med en reduceret
åbningst id.
Den 31. marts blev MiljøCent er Greve igen åbnet for borgere. Det sket e med adgangsbegrænsninger
for at kunne opret holde god plads mellem de besøgende.
Der var i 20 20 179.000 besøg på pladsen. Det er et st ort f ald i f orhold t il 2019, hvor der var 223.000
besøgende. Faldet kan begrundes i den midlert idige nedlukning i marts samt , at samarbejdet med
Solrød Kommune ophørt e med udgangen af april 2020, så der ikke længere kommer Solrød-borgere
på pladsen. Der ses en st igning f ra 2019 t il 2020 på 13 %i ant allet af erhvervsbesøg.

Kompetenceudvikling
Medarbejderne i KLAR Forsyning A/ S, som er beskæf t iget med affaldsområdet f ølger løbende med i
udviklingen på lovgivningssiden samt udviklingen i branchen via branchenet værk og uddannelse.
Dermed kan der være f okus på løbende f orbedringer og drif t sopt imeringer set i et langsigt et
perspekt iv.

Af faldsmængder og genanvendelse i 2020
Den nye affaldsordning har medf ørt , at husst andene fremover skal sortere affaldet ud i f lere nye
affaldst yper.
Result at erne f or 2020 viser, at borgerne i Greve Kommune har t aget godt imod den yderligere
affaldssort ering, og det nat ionale krav om 50 %genanvendelse af syv affaldst yper (fokusf rakt ioner) i
2022 blev nået i 2020 med de gennemførte ændringer.
I 2019 var genanvendelsesprocent en f or de syv affaldst yper på 34 %, mens genanvendelsesprocent en
i 2020 nåede op på 50,4 %. Ses der alene på de sidst e ot t e måneder af 2020, hvor den nye
affaldsordning har været i drif t , nåede genanvendelsesprocent en op på 58 ,6 %.
Det er især madaffald og husst andsindsamlet plast , som har hævet genanvendelsesprocent en. Der er i
2020 indsamlet 2.290 t on madaff ald og 370 t on husholdningsplast , som nu bliver genanvendt
fremf or at blive f orbrændt . De mængder er væsent lig st ørre end f orvent et .
Corona-pandemien har medf ørt , at 2020 har været et atypisk år for både personale og besøgende på
MiljøCent er Greve med adgangsbegrænsning og st ørre afst and mellem alle. Det har dog været muligt
at f ast holde fokus på at sortere affald t il genanvendelse i st edet f or t il f orbrænding. For 2020 er
andelen af småt brændbart affald (som andel af papir, pap, rent t ræ, t øj, t ekst il, bøger, plast og
brændbart affald i alt ) derfor endt på 29 %som i 2019.
I 2020 blev der indsamlet i alt 25.881 t ons aff ald på Miljøcent er Greve, inkl. aff ald fra Solrød
Kommune de f ørst e 4 måneder af 2020.
Det overvejes løbende, om der skal et ableres afleveringsmulighed f or nye aff aldst yper på MiljøCent er
Greve. I 2020 er der indf ørt mulighed f or aflevering af fortrolige papirer t il makulering.
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En særskilt opgørelse over de t ot ale behandlede mængder husholdningsaffald i Greve Kommune i
2020 viser, at 70,7 %af aff aldet gik t il genanvendelse, 28,4 %t il forbrænding, under 1 % t il
specialbehandling og under 1 %t il deponi.

Borgerinddragelse og kommunikation
Der er i 2020 gennemf ørt en omfat t ende kommunikat ionsindsats i f orbindelse med implement eringen
og idrif t sæt ningen af den ændrede affaldsordning. Der er bl.a. uddelt informationsmat eriale t il
samtlige husst ande, udsendt en række pressemeddelelser og kommunikeret om ændringerne og de
opnåede result at er på f acebooksiden ” KLAR t il sortering” .
Der er ligeledes blevet kommunikeret t il borgerne om de indf ørt e corona-rest rikt ioner for besøgende
på MiljøCent er Greve, herunder om den midlert idige nedlukning af MiljøCent er Greve i marts 2020.

I juni 2020 blev der i Folket inget indgået en bred polit iske aft ale om ” Klimaplan f or en grøn
affaldssekt or og cirkulær økonomi” . Et af fokusområderne i aft alen omhandler øget og st rømlinet
affaldssort ering i husst andene på t værs af alle landet s kommuner. Der skal f remover indsamles de
samme 10 t yper aff ald i f orm af madaff ald, papir, pap, met al, glas, plast , t ekst il, mad- og
drikkekartoner, rest aff ald og f arligt aff ald.
For Greve Kommune bet yder de nye krav, at der skal ske en udvidelse af den aff aldsordning, som
t rådt e i kraft den 1 . maj 2020. Med den net op implement erede aff aldsordning indsamles der allerede i
dag syv af de 10 f rakt ioner. Tilbage er at et ablere en ordning f or mad- og drikkekartoner, f arligt aff ald
og t ekst iler. Indsamlingen af småt met al skal derudover f remover ske i beholdere i st edet f or sække
via fortovsindsamlingen.
KLAR Forsyning har sammen med Greve Kommune igangsat en proces for at udvide affaldsordningen
med henblik på, at alle 10 affaldst yper kan indsamles f ra husst andene pr. 1. januar 2022.
Ifølge klimaplanen skal indsamlingen af drikke- og f ødevarekart oner og farligt aff ald allerede
indsamles f ra 1. juli 2021. Greve Kommune har derfor ansøgt Miljøst yrelsen om dispensation f ra
implement eringsfrist en.
KLAR Forsyning vil i 2021 gennemføre de nødvendige indkøb og udbud f or at kunne indsamle de
yderligere aff aldst yper samt foret age en grundig kommunikat ion t il borgerne om ændringerne.
Det er forvent ningen, at aff aldsgebyret skal hæves som f ølge af ændringerne, da der vil være
forøgede omkost ninger forbundet med indsamling og behandling af de yderligere aff aldst yper.

Miljøforhold
Selskabet er en miljøvirksomhed, der løbende arbejder på at mindske påvirkningen af miljøet .
Det er et specifikt krav, at den renovat ør, der st år f or drif t en af MiljøCent er Greve samt
affaldsordningen, er cert if iceret indenf or ISO 14001 eller et lignende miljøledelsessyst em. Det er
samtidig et krav, at renovat øren udarbejder en polit ik for, hvordan de varet ager sociale hensyn.
Polit ikken skal godkendes af KLAR Forsyning A/ S.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2

t.kr.

2020

2019

59.785
-55.062

50.408
-43.715

4.723
-4.565

6.693
-4.901

158
-158

1.792
-104

Resultat før skat
Skat af året s result at

0
0

1.688
-1.688

Årets resultat

0

0

Nettoomsætning
Produkt ionsomkost ninger
Bruttoresultat
Administ rationsomkost ninger
Resultat af primær drift
Finansielle omkostninger

3
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Resultatopgørelse

Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

4

t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Materielle anlægsakt iver under udførelse

Anlægsaktiver i alt

6

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Tilgodehavende sambeskat ningsbidrag
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er
Reguleringsmæssig underdækning
Tidsmæssige f orskelle

2020

2019

18.706
13.219
0

18.977
2.547
0

31.925

21.524

31.925

21.524

118
153
297
1.447
742
14.168
0

1.065
153
297
3.480
172
0
4.187

16.925

9.354

2.380

3.782

Omsætningsaktiver i alt

19.305

13.136

AKTIVER I ALT

51.230

34.660

Likvide beholdninger
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Balance

Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapit al
Overkurs ved emission

6

5

5

1
7
8
9
10
11

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Tidsmæssige f orskelle
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kredit inst it ut t er
Reguleringsmæssig overdækning
Kortfristede gældsforpligtelser
Kort frist et del af langfrist ede gældsforpligt elser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il associerede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningspost er

2020

2019

5.000
20.229

5.000
20.229

25.229

25.229

6.216

0

6.216

0

12.269
0

0
3.691

12.269

3.691

1.487
5.411
196
422
0

0
5.584
0
0
156

7.516

5.740

Gældsforpligtelser i alt

19.785

9.431

PASSIVER I ALT

51.230

34.660

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkost ninger
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Event ualakt iver
Sikkerhedsst illelser
Nærtstående parter
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Balance

Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital

Overkurs ved
emission

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Regulering som følge af praksisændringer

5.000
0

16.282
3.947

21.282
3.947

Egenkapital 1. januar 20 20

5.000

20.229

25.229

Egenkapital 31 . december 2 02 0

5.000

20.229

25.229

t.kr.

Penneo dokumentnøgle: ZQOK1-E48UN-G57QE-KW30D-1P2LA-3JXTY

Virksomhedskapit alen sammensæt t es af 5.000 t .kr. f ordelt på akt ier á 1 kr. eller mult ipa heraf.
Ingen akt ier er t illagt særlige ret t igheder.
Der har ikke været ændringer i virksomhedskapit alen de senest e 4 år.
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Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Greve Renovat ion A/ S for 202 0 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning f ra 2020 valgt at specif icere t idsmæssige forskelle i forbrugerbet alinger i
årsregnskabet . Disse forskelle er udt ryk for t idsmæssige f orskelle mellem indregning i t akst erne i
henhold t il Af faldsbekendt gørelsen og årsregnskabet , og udt rykker således en ent en udskudt eller
fremskudt bet aling i f orhold t il den regnskabsmæssige værdi.
Egenkapit alen er påvirket posit ivt heraf med 4.187 t .kr. pr. 31. december 2019 og der er indarbejdet
en regnskabspost under langfrist ede f orpligt elser benævnt " tidsmæssige f orskelle" med et t ilsvarende
beløb. Endelig er der som følge af ovenst ående ændringer en eff ekt på den t idligere indregnede
reguleringsmæssige overdækning på 240 t .kr. (forøgelse) og egenkapit alen (redukt ion). Samlet set er
ef fekt en af ovenst ående at egenkapit al pr. 31. december 2019 er f orøget med 3.947 t kr., og året s
result at i 2019 er f orøget med 1.461 t .kr.
Ændringerne har medf ørt at året s result at er reduceret t il nul, hvilket også afspejler at selskabet er
underlagt Af faldsbekendt gørelsens " hvile-i-sig-selv" -princip.
Sammenligningst allene for t idligere år er t ilpasset som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis.
Baggrunden f or ændringen i anvendt regnskabspraksis er, at årsregnskabet eft er ændringen giver et
mere ret visende billede af selskabet s akt iver, forpligt elser og egenkapit alen, herunder
sammenhængen t il Af faldsbekendt gørelsen.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t .kr.).

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Net t oomsæt ning f ra affaldsgebyr m.v. indregnes i result at opgørelsen, når levering og risikoovergang
t il kunden har fundet st ed inden året s udgang, hvis indt ægt en kan opgøres pålideligt og forvent es
modt aget .
Net t oomsæt ning indregnes eksklusive moms, afgif t er og rabat t er i f orbindelse med salget .
Net t oomsæt ningen reguleres med en event uel over-/ underdækning, samt året s f orskydning i
t idsmæssige f orskelle i forbrugerbet alinger.
Produktionsomkostninger

Produkt ionsomkost ninger omfat t er omkost ninger, der afholdes for at opnå året s net t oomsæt ning.
Herunder indgår direkt e og indirekt e omkost ninger t il råvarer og hjælpematerialer, omkost ninger t il
leje af personale, vedligehold samt afskrivninger på produkt ionsanlæg.
Administrationsomkostninger

I administ rat ionsomkost ninger indregnes omkost ninger, der er afholdt t il ledelse og administ rat ion,
herunder omkost ninger t il leje af administ rativt personale, kont oromkost ninger samt afskrivninger på
akt iver, som benyt t es i administ rationen.
13
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1

Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Afskrivninger

Af - og nedskrivninger omf att er afskrivninger på mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Bygninger
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar

50 år
3-10 år

Der afskrives ikke på grunde.
Kost prisen på et mat erielt anlægsakt iv opdeles i seperat e best anddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugst iden på de enkelt e best anddele er f orskellige.
Forvent et brugst id og rest levet id revurderes årligt .
Der foret ages nedskrivning hvis geninvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle omkostninger

Finansielle omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret .
Finansielle post er omf att er rent er samt t illæg og godt gørelse under acont oskatt eordningen m.v.
Skat

Skat af året s result at omfatt er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.
Selskabet er omfat t et af de danske regler om t vungen nat ional sambeskat ning med Greve Forsyning
Holding A/ S. Den akt uelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskat ningsbidrag
mellem de sambeskat tede virksomheder i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst er. I t ilknyt ning
hertil modt ager virksomheder med skat temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder,
der har kunnet anvende det t e t il at nedsæt t e eget skat t emæssigt overskud.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug.
Fortjenst e eller t ab opgøres som f orskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og den
reguleringsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fortjenest e og t ab ved salg af mat erielle akt iver
indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger.
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Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende eller en portef ølje af t ilgodehavender er værdif orringet . Hvis der
foreligger en objekt iv indikat ion på, at et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke f oreligger en objekt iv indikat ion på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på port ef øljeniveau for objekt iv indikat ion f or værdif orringelse. De objekt ive indikat orer, er fast sat baseret på hist oriske t abserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsstillelser.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Reguleringsmæssig over-/ underdækning

Hvis de hos f orbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkost ningerne ved de respekt ive
affaldsordninger, indregnes forskellen (ordning for ordning) i balancen som et t ilgodehavende,
henholdsvis en gældsforpligt else, hvis de hos f orbrugerne opkrævede beløb overst iger
omkost ningerne af de respekt ive affaldsordninger.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger.
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Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.
Udskudt skat måles af alle midlertidige f orskelle mellem regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af
akt iver og forpligt elser. I de t ilfælde, hvor opgørelse af skat t eværdien kan f oret ages eft er forskellige
beskat ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagt e anvendelse af akt ivet ,
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved lånopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger og måles I eft erfølgende perioder t il amort iseret kost pris.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under forpligt elser, omf att er modt agne bet alinger, som vedrører indt ægt er i ef t erfølgende regnskabsår.

t.kr.

2

2020

2019

48.202
4.127
17.859
-10.403

37.802
8.547
2.598
1.461

59.785

50.408

Nettoomsætning

Renovat ionsgebyr
Øvrige indt ægt er
Reguleringsmæssig over-/ underdækning
Regulering af t idsmæssige forskelle
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Invest ering i drif t smidler mv. indregnes i t akst erne i henhold t il Af faldsbekendt gørelsen. I
årsregnskabet indregnes afskrivninger over akt ivernes forvent ede brugst id. Tidsmæssige f orskelle
mellem indregning i t akst erne og i årsregnskabet udgør således ent en en udskudt eller fremskudt
bet aling i f orhold t il den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over t id. Forskellen indregnes i
balancen under henholdsvis t ilgodehavender eller gældsforpligt elser.

Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t.kr.

4

Skat af årets resultat
Året s regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende t idligere år

-30
1.718

0

1.688

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Tilgange
Af gange
Overførsel

21.744
0
0
0

7.631
0
-3.076
12.384

0
12.384
0
-12.384

29.375
12.384
-3.076
0

Kost pris 31. december 202 0

21.744

16.939

0

38.683

Af - og nedskrivninger
1. januar 2020
Afskrivninger
Af gange

2.767
271
0

5.084
1.712
-3.076

0
0
0

7.851
1.983
-3.076

Af - og nedskrivninger
31. december 202 0

3.038

3.720

0

6.758

18.706

13.219

0

31.925

Gæld i alt
31/ 12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

13.756

1.487

12.269

6.321

13.756

1.487

12.269

6.321

Materielle
anlægsaktiver

Selskabsskat

I alt

Saldo 1. januar 2020
Regnskabsmæssige afskrivninger
Året s invest eringer

1.579
1.983
-12.386

2.608
0
0

4.187
1.983
-12.386

Året s reguleringer

-10.403

0

-10.403

-8.824

2.608

-6.216

Regnskabsmæssig værdi
31 . december 2 02 0

Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

Kredit inst it ut t er

6

0
0

Materielle anlægsaktiver

t.kr.

5

2019

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
t.kr.

Saldo 31 . december 2 02 0
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3

2020

Greve Renovation A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
7

Personaleomkostninger

Der er ingen ansatt e i Greve Renovat ion A/ S. Drift en varet ages af KLAR Forsyning A/ S.
8

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskatt et med Greve Forsyning Holding A/ S (administ rationsselskab). Som helejet
dat t erselskab hæf t er selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskat ningen
for danske selskabsskatt er indenfor sambeskat ningskredsen. Event uelle senere korrekt ioner af
sambeskat ningsindkomst en vil medf øre at selskabet s hæf t else ændres. De sambeskat t ede selskabers
samlede kendt e net t oforpligt else i sambeskat ningen f remgår af administ rationsselskabet s
åresregnskab.
Selskabet s event ualforpligt elser omfat t er i øvrigt de f or branchen sædvanlige miljøf orpligt elser samt
forpligt elser i forhold t il indgående kont rakt er om drift af genbrugspladsen og indsamling af
dagrenovation mv.
9

Eventualaktiver

Selskabet har ikke-indregnet skat t emæssig merværdi på 4.131 t .kr. Den nominelle værdi heraf udgør
22 %, i alt 90 9 t .kr. Det udskudt e skat t eakt iv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerhed om
muligheden f or anvendelse af akt ivet .
1 0 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen akt iver, der er st illet t il sikkerhed overfor t redjemand.
1 1 Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab

Greve Forsyning Holding A/ S, CVR-nr 32
26 97 61

Greve

Modervirksomheden

18

Penneo dokumentnøgle: ZQOK1-E48UN-G57QE-KW30D-1P2LA-3JXTY

Eventualforpligtelser
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