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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2011 for Assens Affald og Genbrug A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
og pengestrømme for  regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørel-
se for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 24. april 2012
Direktion:

Bent Hvam Pedersen

Bestyrelse:

Arno Termansen
formand

Lars Kristian Pedersen
næstformand

Tage Kiltang Bartholin

Egon Nielsen Rikke Bjerglyng Arne Meiland
medarbejderrepræsentant

Bjarne Hougaard
medarbejderrepræsentant

Jan Svendsen
medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Assens Affald og Genbrug A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Affald og Genbrug A/S for regnskabsåret
 1. januar - 31. december 2011. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pen-
gestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning. Dette kræver, at vi overholder 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 års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, 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 selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 24. april 2012
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Assens Affald og Genbrug A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Telefon: 63 44 90 00
Hjemmeside: www.assensforsyning.dk
E-mail: post@assensforsyning.dk

 
CVR-nr.: 32 14 13 15
Stiftet: 28. april 2009
Hjemstedskommune: Assens
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Arno Termansen (formand)
Lars Kristian Pedersen (næstformand)
Tage Kiltang Bartholin 
Egon Nielsen 
Rikke Bjerglyng 
Arne Meiland (medarbejderrepræsentant)
Bjarne Hougaard (medarbejderrepræsentant)
Jan Svendsen (medarbejderrepræsentant)

Direktion

Bent Hvam Pedersen 

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tkr. 2011 2010 2009

Hovedtal
Nettoomsætning 38.981 38.386 39.666
Bruttoresultat 6.569 6.928 6.629
Resultat af ordinær primær drift 1.810 2.029 2.834
Resultat af finansielle poster 63 -150 -217
Årets resultat - - 2.438

Anlægsaktiver 19.900 18.224 18.733

Omsætningsaktiver 24.281 14.124 7.274

Aktiver i alt 44.181 32.348 26.007

Egenkapital 14.374 14.374 16.489

Pengestrøm fra driftsaktiviteten 7.798 9.593 2.264
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten -3.440 -1.068 -4.154
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -4.174 -1.080 -5.551
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -350 847 1.997
Pengestrøm i alt 4.008 9.372 107

Nøgletal
Overskudsgrad 4,6 % 5,3 % 7,1 %
Afkast af den investerede kapital 7,8 % 10,0 % 14,6 %
Bruttomargin 16,9 % 18,0 % 16,7 %
Soliditetsgrad 32,5 % 44,4 % 63,4 %
Egenkapitalforrentning 0,0 % 0,0 % 14,8 %

Der er i henhold til årsregnskabslovens § 166 ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal
for ændring af regnskabspraksis for årene 2009-2010.
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Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Hovedaktiviteten består i indsamling og transport af affald fra private husstande og tilmeldte
erhvervsvirksomheder i Assens Kommune. 

Selskabet skal således – inden for de af Assens Byråds afstukne rammer – etablere og drive
indsamlingsordninger og behandlingsanlæg for affaldsområdet. 

Desuden skal selskabet assistere ved forberedende sagsbehandling i forbindelse med kom-
munens myndighedsopgaver og planlægning på affaldsområdet. 

Selskabet skal desuden formidle viden, der er oparbejdet i tilknytning til ovennævnte op-
gaver.

Selskabets virksomhed er reguleret efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 samt af affaldsbe-
kendtgørelsen. Lovgivningen er baseret på, at det er kommunens forpligtelse at sikre det
samlede affaldsområde. Driftsopgaven er efterfølgende overdraget til selskabet i en særskilt
aftale.

I lovgivningen angives desuden mål for genanvendelse af affald, som Assens Kommune
efterfølgende specificerer i en affaldsplan for Assens Kommune.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af renovationsafgifter og erhvervs-
takster på genbrugspladserne, i henhold til det af Assens Kommunes godkendte takstblad.

Selskabets omsætning skal, i henhold til lovgivningen, kunne deles op i de enkelte aktiviteter
som f.eks. dagrenovation, pap, papir, genbrugspladser og lignende. Disse områder skal hver
især overholde det økonomiske ”hvile i sig selv”-princip.

Selskabets samlede omsætning har været 38.981 tkr. 

Resultatopgørelse udviser et overskud på 6.018 tkr., som i regnskabet er ført som årets over-
dækning.

Overdækning skal, i henhold til ”hvile i sig selv"-princip, tilbagebetales til brugerne.
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Ledelsesberetning

Beretning

Væsentlige begivenheder i 2011

Aktiviteterne i 2011 er især målrettet opfyldelse af driftsaftalen med Assens Kommune om
indsamling af affald ved husstandene samt drift af de 6 genbrugspladser.

Der har i 2011 ikke været væsentlige ændrede aktiviteter på disse områder, idet driftsaftalen
overordnet set har været uændret siden selskabets start og godkendelse af den eksisterende
affaldsplan 2009 – 2012.

Ved årets start var der, som i 2010, en ny affaldsbekendtgørelse som medførte usikkerhed
omkring virksomhedernes adgang til genbrugspladserne, samt opkrævning af virksomheds-
gebyrer til Assens Kommune. Dette medførte ekstra ressourceforbrug på området til dialog
med virksomhederne samt instruks af medarbejderne.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser,
som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

De kommende års udfordringer

Affaldssektoren er i øjeblikket under kraftig lovgivningsmæssig bevågenhed. Dermed vil
hovedudfordringerne være at kunne handle hurtigt og professionelt på nye lovgivningsmæs-
sige tiltag og politiske retningslinjer.

Dette specielt inden for områderne:

• Virksomhedernes anvendelse af selskabets affaldssystemer
• Indførelse af genbrugssystemer til overholdelse af krævede genbrugsprocenter
• Udvikling af indsamlingssystemer og informationssystemer med mere miljømæssig fokus i
   selskabets drift.

Selskabet vil desuden fastholde fokus på den miljømæssige balance i forhold til anvendt
økonomi.

Udviklingsaktiviteter

Assens Forsyning A/S har, som medlem af MiljøForum Fyn, forpligtet sig til løbende for-
bedringer på miljøområdet, og til at udarbejde en miljøredegørelse, som verificeres hvert
andet år og følger kalenderåret. 

Miljøredegørelsen skal omtale alle væsentlige miljøpåvirkninger, forbrug af råvarer/res-
sourcer, inddrager virksomhedens tilladelser og miljøgodkendelser og oplyser om status på
miljømål.
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Ledelsesberetning

Beretning

Dette har medført, at der i 2011 er opstartet et systematisk miljøledelsessystem, som kan be-
lyse effektivitet, status på miljømål og konstaterede forhold i den interne styring. Systemet er
planlagt indarbejdet i 2012.

Selskabet har derudover igangsat en række udviklingsprojekter, hvoraf hovedaktiviteterne er
oplistet nedenstående:

• Deltage i og udvikle samarbejdet med andre forsyninger på Fyn m.fl. ved fælles aktivi-
   teter i VAD-regi (Middelfart Kommune) som opstart af fælles indsamling fra nærgen-
   brugspladserne - glasboblerne

• Udarbejdet redegørelse omkring genbrugspladsstrukturen i kommune, som kan anvendes i
   Assens Kommunes beslutningsgrundlag for fastsættelse at det fremtidige serviceniveau på 
   området.

• Udarbejdet forslag til redegørelse omkring indsamling af genbrugelige materialer ved hus-
   standene. Denne opgave videreføres i 2012.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Der er sket ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af regulatoriske over-
/underdækninger. Dette sker som følge af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 ved-
rørende regnskabsmæssig behandling af regulatoriske forhold i forsyningsvirksomheder.

Ændringen har betydet, at den overdækning, som virksomheden realiserede i 2010, er ind-
regnet som en gældsforpligtelse. Overdækningen er afsat som en forpligtelse pr. 1. januar
2011 med 10.854 tkr., og egenkapitalen er reguleret med et tilsvarende beløb. Der er sket
tilpasning af sammenligningstallene, herunder skat.

Bortset fra ovennævnte områder er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år.

Årsrapporten for Assens Affald og Genbrug A/S for 1. januar - 31. december 2011 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med
tilvalg af pengestrømsopgørelse.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra affaldsgebyrer og eventuel produktion indregnes i resultatopgørelsen,
hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl.
moms og afgifter opkrævet på vegne af staten.

Forskydning i overdækning er reguleret i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der af-
holdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger
til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produk-
tionsanlæg.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og
administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, kontor-
lokaler og kontoromkostninger, afskrivninger samt tab på tilgodehavender.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing,
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser m.v.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver udgøres af grunde og driftsmateriel.

Grunde er værdiansat til kostpris.

Driftsmateriel består af bygninger og driftsmidler. Aktiverne måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger. Værdiansættelsen er sket under hensyntagen til en
vurdering af selskabets forventede fremtidige pengestrømme.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20 år
Driftsmateriel 5-10 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede
tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Såfremt de hos forbrugerne opkrævede
beløb er mindre end prisloftet for affaldsaktiviteterne, indregnes forskellen i balancen som et
tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende perioder.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indeholder periodiserede indtægter
vedrørende efterfølgende perioder.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for affaldshåndteringen, indregnes
forskellen i balancen som en forpligtelse.

Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings-  og
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets
begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af
virksomheder og aktivitet samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægs-
aktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning
af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet gæld.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Afkast af den investerede kapital
 Resultat af primær drift x 100  

Gennemsnitlig investeret kapital

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tkr. Note 2011 2010

Nettoomsætning 1 38.981 38.386
Produktionsomkostninger -32.412 -31.458

Bruttoresultat 6.569 6.928
Distributionsomkostninger -566 -715
Administrationsomkostninger -4.193 -4.184

Resultat af primær drift 1.810 2.029
Finansielle indtægter 2 117 16
Finansielle omkostninger 3 -54 -166

Ordinært resultat før skat 1.873 1.879
Skat af årets resultat 4 -1.873 -1.879

Årets resultat 0 0
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr. Note 2011 2010

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 5
Grunde og bygninger 7.668 7.846
Driftsmateriel og inventar 12.232 10.378

Anlægsaktiver i alt 19.900 18.224

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.518 124
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7.153 2.020
Andre tilgodehavender 216 440
Periodeafgrænsningsposter 907 2.061

10.794 4.645

Likvide beholdninger 13.487 9.479

Omsætningsaktiver i alt 24.281 14.124

AKTIVER I ALT 44.181 32.348
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr. Note 2011 2010

PASSIVER
Egenkapital 6
Aktiekapital 1.000 1.000
Overført overskud 13.374 13.374

Egenkapital i alt 14.374 14.374

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser 7
Kreditinstitutter 3.014 3.372
Reguleringsmæssig overdækning 16.871 10.854

19.885 14.226

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 358 350
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.343 1.445
Gæld til tilknyttede virksomheder 2.521 0
Skyldigt sambeskatningsbidrag 3.752 1.879
Periodeafgrænsningsposter 948 74

9.922 3.748

Gældsforpligtelser i alt 29.807 17.974

PASSIVER I ALT 44.181 32.348

Eventualposter m.v. 8
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9
Usikkerhed 10
Nærtstående parter 11
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

tkr. Note 2011 2010

Årets resultat før skat 1.873 10.439
Reguleringer 12 7.718 1.711
Ændring i driftskapital 13 -1.856 -2.407

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 7.735 9.743
Renteindtægter, betalt 117 16
Renteomkostninger, betalt -54 -166

Pengestrøm fra driftsaktivitet 7.798 9.593

Køb af materielle anlægsaktiver -4.174 -1.080
Salg af materielle anlægsaktiver 734 12

Pengestrømme til investeringsaktivitet -3.440 -1.068

Afdrag af langfristet gæld -350 0
Optagelse af lån 0 847

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -350 847

Årets pengestrøm 4.008 9.372
Likvider, primo 9.479 107

Likvider, ultimo 13.487 9.479
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr. 2011 2010

1 Nettoomsætning
Årets opkrævede omsætning 44.999 46.946
Årets overdækning -6.018 -8.560

38.981 38.386

2 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra bank 110 16
Øvrige finansielle indtægter 7 0

117 16

3 Finansielle omkostninger
Øvrige renteomkostninger 54 166

4 Skat af årets resultat
Skat af årets skattepligtige indkomst 1.439 1.879
Regulering af skat for sidste år 434 0

1.873 1.879
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

tkr.
Grunde og
bygninger

Drifts-
materiel og
inventar I alt

Kostpris 1. januar 2011 8.194 12.807 21.001
Årets tilgang 31 4.143 4.174
Årets afgang 0 -901 -901

Kostpris 31. december 2011 8.225 16.049 24.274

Af- og nedskrivninger 1. januar 2011 348 2.429 2.777
Afskrivninger afhændede aktiver 0 -167 -167
Årets af- og nedskrivninger 209 1.555 1.764

Af- og nedskrivninger 31. december 2011 557 3.817 4.374

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 7.668 12.232 19.900

Afskrives over 20 år 5-10 år

tkr. 2011 2010

Fordeles således i regnskabet
Produktion 1.764 1.577

6 Egenkapital

tkr. Aktiekapital
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2011 1.000 23.318 24.318

Korrektion vedrørende regulatorisk overdækning 0 -10.854 -10.854

Skatteeffekt af korrektion 0 910 910

Egenkapital 31. december 2011 1.000 13.374 14.374

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:
1.000 aktier af nom. 1.000 kr. 1.000

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Langfristede gældsforpligtelser

tkr.
Gæld i alt
31/12 2011

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

Kreditinstitutter 3.372 358 3.014 1.494
Reguleringsmæssig overdækning 16.871 0 16.871 0

20.243 358 19.885 1.494

8 Eventualposter m.v.

Omkostninger ved affaldsbortskaffelse

Assens Affald og Genbrug A/S leverer affald til Odense Kraftvarmeværk. Prisen for
bortskaffelse af affaldet er fastlagt ud fra et "hvile i sig selv"-princip, hvor der ligeledes er
indtægter fra varme- og elproduktionen. Fjernvarme Fyn har klaget til Energitilsynet over
fordelingen af omkostningerne mellem affald og varme.  Energitilsynet har i 2011 truffet
afgørelse til fordel for varmeselskaberne omkring en ændret fordeling med  tilbagevirkende
kraft  fra  2000.

Afgørelsen er påklaget til Energiklagenævnet, og det er Assens Affald og Genbrug A/S'
vurdering, at sagen i alt overvejende grad bliver vundet.

Tabes sagen helt eller delvist, forventes Odense Kraftvarmeværk, at opkræve en ekstraafgift
på affaldsbehandlingen fordelt over en fremtidig 3-årig periode, hvor det eventuelle
tilgodehavende fra tidligere år opkræves.

Assens Affald og Genbrug A/S' andel af det maksimale krav udgør i niveauet 8-10 mio. kr.

Beløbet er, under hensyntagen til en forventning om, at sagen i alt overvejende grad vindes,
samt at en eventuel efterbetaling bliver indregnet i de fremtidige priser for affaldsbehandling,
ikke indregnet i balancen som en gældsforpligtelse.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser
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10 Usikkerhed

En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for affaldsbe-
handling og de hos forbrugerne opkrævede beløb for perioden frem til udskillelsen fra
Assens Kommune, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er inde-
holdt i selskabets egenkapital.

11 Nærtstående parter

Assens Affald og Genbrug A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter
Assens Forsyning A/S, der er hovedaktionær. Assens Affald & Genbrug A/S' nærtstående
parter med betydelig indflydelse omfatter Assens Affald & Genbrug A/S' bestyrelse og
direktion.

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller
omkostningsdækkende basis. Der har i 2011 været samhandel med Assens Service A/S.

Ejerforhold

Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af
stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
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tkr. 2011 2010

12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Andre finansielle indtægter -117 -16
Andre finansielle omkostninger 54 166
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 1.764 1.561
Årets overdækning 6.017 0

7.718 1.711

13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender -6.149 2.533
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 4.293 -4.940

-1.856 -2.407
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