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Omsætning 2019

Præsentation (INI) - Møde, 01.08.2019

Resultat 2019

Præsentation (INI) - Møde, 01.08.2019

Regnskab 2019 Energi

Afdelings omsætning 216 mio. kr.
Budgetresultat
Indtjening
Personale
Maskiner og materiel
Øvrige produktions omk.
Bygninger
Produktion i alt
Afskrivning
Bruttoresultat
Mellemlager brandb. aff.
Finansielle omk.
Andel af fælles omk.
Resultat

Mio. kr.
0,7
-1,0
1,5
-6,5
7,4
2,0
4,1
3,9
8,0
2,0
1,2
1,0
12,2
Præsentation (OJA) - Møde, 24.04.2020

Regnskab 2019 Miljøanlæg

Afdelingens omsætning 25,5 mio. kr.
Mio. kr.
-0,1
Budgetresultat
1,5
Salg biomasse
1,0
Tip takst
-0,3
El-salg
0,5
Maskiner matriel
-1,0
Lager
-6,7
Produktionsomkostninger
Resultat

-5,1

Præsentation (OJA) - Møde, 24.04.2020

Regnskab 2019

Genbrugspladser – omsætning kr. 150,2 mio.

• Stigning i affaldsmængder (6,5%) betyder stigende udgifter til behandling og transport
- 5,4 mio.
• Merforbrug på personaleomkostninger på -3,2 mio.
- Flere opgaver for kommuner
- Øget omkostninger til sygefravær
- Merforbrug på uddannelse, 6. ferieuge
• Reducerede indtægter – papir/pap og jern/metal i alt -3,1 mio.
• Merforbrug på ejendomme -0,7 mio. – vedligehold og overvågning
• Mindre forbrug på maskiner og materiel, afskrivninger 3,5 mio.
Samlet set et resultat på –10,2 mio. (underskud rev. Budget 2019: -1,8 mio.)

Regnskab 2019

Butikker – omsætning kr. 10,3 mio.

• Stigning omsætningen (salg) 2,1 mio. heraf 1,4 mio. fra PlusByg
• Øget personaleforbrug -0,7 mio.
• Forbrug på bygninger, veje, arealer på -1,6 mio. heraf -1,4 mio. i PlusByg
• Andre forskydninger
Samlet resultat er et underskud på -0,3 mio.

Regnskab 2019

Storskrald/haveaffald – omsætning kr. 7,4 mio.
- ordninger i Slagelse og Ringsted Kommuner

• Færre indtægter svarende til -0,2 mio.
• Personale – merforbrug på -0,5 mio.
• Andre forskydninger på samlet set 0,1 mio.
Samlet set et resultat på et underskud svarende til -0,6 mio.

Regnskab 2019

Genbrugsterminalen – omsætning kr. 12,7 mio.
Genbrugsterminal
• Ordinær drift for genbrugsteminalen er et overskud på 1,0 mio.
-

mindre personaleforbrug
salg af maskiner
udskydelse af renovering
lejeudgift som er konverteret til et anlæg der afskrives over en årrække.

MGP
Indtægter og udgifter ifm. MGP er placeret i genbrugsterminalen med sit selvstændige regnskab
• Samlet set et underskud på -2,5 mio.
-

håndteringsudgifter (RGSNordic)
afsætning af MGP-glas (pt. Polen)
afsætning af MGP-plast (pt. EGN i Tyskland)
afsætning af MGP-metal (pt. Denova, Frederiksværk, Dk)

I/S AffaldPlus
Bestyrelsesmøde fredag den 24. april 2020
Gennemgang af årsregnskab og protokol for 2019
v/ Statsautoriseret revisor Glenn Hartman

S TAT S A U T O R I S E R E T
R E V I S I O N S PA R T N E R S E L S K A B

Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Vores revision

Overordnede forhold
 Konklusion

 Aftalegrundlag

 Vi har afsluttet vores revision af det af ledelsen aflagte årsregnskab for

 I vores aftalegrundlag er revisionens formål, omfang og udførelse,

2019.

– Såfremt ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil
vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning

 Uden modifikation
 Uden fremhævelser eller særlige rapporteringsforpligtelser.
 Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningen for at påse, at

informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med
i forbindelse med vores revision.

revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor
beskrevet.
– Vi skal anbefale, at nye ledelsesmedlemmer får udleveret en kopi
heraf.

 Ledelsen bekræfter ved underskrift af regnskabserklæringen, at revisor
har fået al relevant information og adgang til personer, som fastlagt i
aftalegrundlaget.

 Vi bekræfter, at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, herunder ledelsens fuldstændighedserklæring.

– Vi vil som led i revisionspåtegningen give en særskilt udtalelse om, at
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

 Ledelsens pligter

 Going concern

 Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den

 Ledelsen har valgt at aflægge årsregnskabet ud fra going concern-

ifølge lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre
fortegnelser.

 Vi har påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder
bogføringsloven.

 Vi skal indhente ledelsens vurdering af eventuelle begivenheder ind-

truffet efter balancedagen, som måtte have indflydelse på opfattelsen af
det aflagte årsregnskab. Ledelsen bekræfter dette ved underskrift af
regnskabserklæringen, at de efter bedste viden og overbevisning ikke har
kendskab til, at sådanne begivenheder skulle være indtruffet.
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princippet.

 Baseret på vores revision er vi enige i ledelsens vurdering om at aflægge
årsregnskabet ud fra going concern-princippet.

 Ikke-korrigerede fejl
 Vi har ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen, som ikke
er rettet i forbindelse med vores regnskabsmæssige assistance.

Forretningsgange og interne kontroller
Formålet med revisionen er, at vi kan udtrykke en konklusion om årsregnskabet.
Vi har på udvalgte områder gennemgået selskabets interne kontroller med relevans for revisionen.
Vores revision omfatter således ikke en samlet gennemgang eller konklusion om jeres interne kontroller.
Vi vil her rapportere om mangler og andre forhold, som vi har konstateret under revisionen, og som vi vurderer har tilstrækkelig vigtighed til
at blive rapporteret til jer.

 Forretningsgange og forvaltning

 Besvigelser

 Vores revisionsstrategi er, med henblik på at udføre en effektiv

 Vi skal indhente udtalelser fra den daglige og øverste ledelse om

 Det er vores opfattelse, at virksomhedens forretningsgange er

 Direktionen har oplyst over for os, at den ikke har kendskab til

revision, tilrettelagt som en kombineret system- og
substansbaseret revisionsstrategi.

forsvarlige, og at de interne kontroller fungerer tilfredsstillende.

 Der er ikke konstateret uregelmæssigheder ved revisionen
 Vi er ikke ved gennemførelse af forvaltningsrevision blevet

bekendt med forhold, der afkræfter at forvaltningen i relation til
de undersøgte forhold er gennemført på en økonomisk
hensigtsmæssig måde.
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eventuelle konstaterede eller formodede besvigelser eller
fejlinformationer.

besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om
besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for
væsentlige fejl i årsregnskabet som følge af
regnskabsmanipulation eller misbrug af selskabets aktiver.
– Bestyrelsen bekræfter ved underskrift af
regnskabserklæringen, at de kan tilslutte sig direktionens
udtalelse til os.

Årsregnskabet 2019

Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Årsregnskab 2019
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Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat af 24.04.20
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Revisionsprotokollat af 24.04.20
KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2019
Revisionskonklusion
Godkender bestyrelsen årsrapporten for 2019 i dens nuværende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling væsentlige
nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer, men med følgende fremhævelser m.v.:
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsrapportens miljødel på side 32 - 55 i årsrapporten er, som det også fremgår af årsrapporten, ikke omfattet af vores revision, hvorfor vi
ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

REVISIONSSTRATEGI
 Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og
god revisionsskik.

 Vi har, med udgangspunkt i vores kendskab til virksomheden samt drøftelser med ledelsen, vurderet risici for væsentlige fejl i
årsregnskabet.

 Vores revision har derfor fokuseret på følgende områder, hvor vi vurderer der er risiko for væsentlig fejlinformation:
– Nettoomsætning
– Hensatte forpligtelser

 Vores revision udføres med hovedvægt på gennemgang og test af kontroller.
 Væsentlighedsniveau på 4 mio. kr., dvs. det vurderes at en regulering på dette beløb ikke vil påvirke regnskabsbrugernes økonomiske
beslutninger. Bagatelgrænsen er sat til 200 t.kr., men udgangspunkt er at alle fundne fejl ved revisionen rettes.

 Revisionen foretages både i årets løb og i forbindelse med status.
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Revisionsprotokollat af 24.04.20
KOMMENTARER VEDRØRENDE BETYDELIGE FORHOLD
 Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets forretningsgange vedrørende håndtering af udbud.
– Vi skal anbefale, at der indføres en procedure, hvor alle indkøb, der overskrider EU's regler for udbud, drøftes med den
udbudsansvarlige og det dokumenteres, såfremt det vælges ikke at sætte et indkøb i udbud.

 Vi har foretaget en overordnet gennemgang af virksomhedens generelle it-kontroller.
– Samlet set er det vores vurdering, at it-sikkerheden hos I/S AffaldPlus er på et acceptabelt niveau.

 I/S AffaldPlus er omfattet af de samme regler som kommunerne med hensyn til opsætning af strømproducerende solceller, dvs.
elproduktion skal selskabsgøres. Dette er sket 2017, således at elproduktionen er udskilt i et selvstændigt datterselskab.
– Der er endnu ikke sket endelig overgang af afregning til Energinet.dk, hvilket ii skal anbefale foretages.

 Der er den 23. april 2019 indgået ny aftale med Næstved Fjernvarme A.m.b.a., der medfører at levering af varme i 2020 skal beregnes ud
fra indgåede principper i aftalen under hensyntagen til det udmeldte prisloft fra Forsyningstilsynet.
– I/S AffaldPlus har overholdt det udmeldte prisloft uden at beregne underdækning.

 Selskabet har, udover i 2019, opnået positive resultater de senere år og oparbejdet en større likviditet gennem balancemæssig
overdækning i de forskellige "hvile i sig selv områder" inden for affaldshåndteringen.

– I det vedtagne budget for 2020 er budgetteret med et underskud på t.kr. 5.599 og i årene 2021-2022 er ligeledes budgetteret med
underskud, hvilket understøtter at bestyrelsen har udarbejdet en plan for afvikling/anvendelse af det oparbejdede overdækning

 Vi har gennemgået og efterprøvet den af ledelsen udarbejdede dokumentation for den hensatte forpligtelse til deponi. Hensættelsen er
udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelsens regler.
– Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 Vi har bla. som led i revisionen af omsætningen, gennemgået forretningsgange på omsætningsområderne, herunder foretaget test af
nøglekontroller.

– Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Revisionsprotokollat af 24.04.20
ØVRIGE KOMMENTARER TIL REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET
 Vi har som led i revisionen gennemgået virksomhedens registreringssystemer og interne kontrolprocedurer.
– Det er vores opfattelse, at virksomhedens forretningsgange er forsvarlige, og at de interne kontroller fungerer tilfredsstillende.

 Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision, der har omfattet en vurdering af økonomistyring, sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

– Det vores opfattelse, at der er skabt et pålideligt grundlag for løbende styring af virksomhedens økonomi.
– Det vores opfattelse, at selskabet udviser den fornødne sparsommelighed.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen. Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt

oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og de forhold, vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med vores revision.
– Gennemlæsningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

ØVRIGE FORHOLD I TILKNYTNING TIL REVISIONEN
 Oplysning om supplerende arbejdsopgaver
 Særlige oplysninger iht. bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019
 Særlige rapportering iht. bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019
 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl
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Digital signering

Digital signatur
Processen
1. Direktion, bestyrelse og dirigent modtager mail
med link

2.

Klik på link og log ind med digital signatur eller
NemID

3.

Kontroller det er de korrekte dokumenter

4.

Godkend ved underskrivelse med NemID

5.

Efter samlet godkendelse udsendes mail med
pdf af de dokumenter, hver især har skrevet
under på

6.

Beierholm sikrer korrekt indberetning af
dokumenter til Erhvervsstyrelsen

Fordele
 Sikker, hurtig og fleksibel proces for
underskrivelse af dokumenter

 Flere personer i din virksomhed kan underskrive på
samme tid
 Alle dokumenter godkendes i én og samme proces
 Fleksibel løsning der ikke kræver fysiske dokumenter
og tilstedeværelse. Der kan underskrives når og hvor
som helst, blot der er adgang til mail
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Budget 2021
Ved John Kusz
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Budget - Total

Bestyrelsesmøde den 24. april 2020

Budget - Afdelinger

Bestyrelsesmøde den 24. april 2020

Takster
Som følge af kørselsudligning er der differentierede takster
mellem kommunerne.
I forhold til ”Budget 2020” er følgende takster ændret:
• Genbrugspladserne: Stigende fra kr. 856 til kr. 891
• Genbrugsterminalen: Priserne er markedsafhængige og
forventes svagt vigende
• Småt brændbart: Faldende fra kr. 490 til kr. 450
• Haveaffald: Faldende fra kr. 171 til kr. 160
• KOD/Madaffald: Faldende fra kr. 425 til kr. 305
• MGP: Stigende fra kr. 855 til kr. 1.250
Bestyrelsesmøde den 24. april 2020

Takster - erhverv

Betaling for farligt affald fra
virksomheder efter affaldstype og vægt
Affaldstype:

Genbrugspladser (ekskl. moms)
Husholdninger, betaling pr. husstand eller
sommerhus (årligt)
Erhverv, betaling pr. indkørsel

892,00 kr.

Pris

(kr./kg)
Ekskl. moms

(kr./kg)

EAK-kode

Inkl. moms

Batterier og akkumulatorer

0,-

Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker
fra renserier)

9,-

11,25 20 01 13

Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.

7,-

8,75 20 01 27

Andet farligt affald fra biler

8,5

8,75 16 01 21

Køle- og sprinklervæsker

8,5

8,75 16 01 14

Bremsevæsker

8,5

8,75 16 01 13

Oliefiltre
Pesticider/gift

20 01 33

7,-

8,75 16 01 07

17,5

18,75 20 01 19

1,-

1,25 20 01 26

Spraydåser og trykbeholdere

15,-

18,75 16 05 04

Syrer

15,-

18,75 20 01 14

Baser

15,-

18,75 20 01 15

18,-

22,50 18 01 03

15,-

18,75 20 01 32

15,-

18,75 17 09 02

Spildolie, hydraulikolie m.v.

166,00 kr.

Pris

Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)
Medicinrester
Byggeaffald med PCB
Andet farligt affald, herunder ukendt affald

35,-

43,75 16 05 06

Tømt emballage

15,-

18,75 15 01 10

100,-

125,- 16 01 10

Eksplosiver (herunder Airbag og selestrammere)
Pris pr. stk.
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Budget – 2020-2023
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Pengestrømsbudget
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Strategi og KPI’er
Ved Niels Damgaard
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Målsætninger
1.Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne
kan nå EU’s og regeringens mål om
genanvendelse
2.Øge andelen af direkte genbrug
3.Optimere bæredygtig og miljøvenlig
energiproduktion
4.Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i
ejerkommunerne

