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INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
DK-9220 Aalborg Øst
Telefon: 98156566
E-mail: renonord@renonord.dk
Hjemmeside: www.renonord.dk
CVR nr.:
EAN-nr.:
EAN-nr.:
EAN-nr.:

46076753
5798000016460 (I/S Reno Nord)
5790000406319 (I/S Fælles Forbrænding)
5798000016453 (I/S Mokana)

INTERESSENTER
I/S Reno-Nord er organiseret som et interessentskab
med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er
Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner. Der er desuden indgået en tidsbegrænset aftale for 2014-15 med Randers Kommune.
BESTYRELSE
I/S Reno-Nords øverste ledelse er bestyrelsen, hvis medlemmer bliver valgt af den enkelte interessentkommune
efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med valgperioden i byrådet eller
kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin
formand og næstformand.
Bestyrelsen for perioden fra 1. januar 2014 til
31. december 2017 er:

··

Daniel Nyboe Andersen, Formand
(Aalborg Kommune)

··

Jørgen Hammer Sørensen, Næstformand
(Mariagerfjord Kommune)

··

Erik Sørensen (Brønderslev Kommune)

··

Morten Marinus (Jammerbugt Kommune)

··

Niels Peter Christoffersen (Mariagerfjord Kommune)

··

Jens Peter Hansen – indtil 31. december 2015
(Randers Kommune)

··

Søren Konnerup (Rebild Kommune)

··

Lene Krabbe Dahl (Aalborg Kommune)

··

Kristoffer Hjort Storm (Aalborg Kommune)

··

Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune)

··

Christian Korsgaard (Aalborg Kommune)

··

Lisbeth Lauritsen (Aalborg Kommune)

··

John G. Nielsen (Aalborg Kommune)

··

Mariann Nørgaard (Aalborg Kommune)

Observatører

··

Jens Chr. Golding (Jammerbugt Kommune)

··

Mads Sølver Pedersen (Aalborg Kommune)

Observatørerne indtrådte i bestyrelsen pr. 1. januar
2016, idet områderne udvides i kommunerne Jammerbugt og Aalborg.
Randers Kommune ophørte pr. 31. december 2015
med at være interessent, samtidigt er Jens Peter Hansen
udtrådt af bestyrrelsen.
DIREKTION
Henrik Skovhaug

REVISOR
RSM plus P/S

ADVOKAT
Berg Advokater
BECH-BRUUN

BANK
Danske Bank
Spar Nord

Interessentskabsoplysninger
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I/S RENO-NORD,
I/S FÆLLES FORBRÆNDING
OG I/S MOKANA ER
FUSIONERET FOR AT SIKRE
EN ENDNU MERE EFFEKTIV
OG FREMTIDSSIKRET
HÅNDTERING AF
AFFALDET FRA OVER
300.000 NORDJYDER

I/S Reno-Nord
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LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER
I/S Reno-Nord er en affalds- og energivirksomhed,
der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og
arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og
virksomheder.

I/S RENO-NORDS
HOVEDAKTIVITETER ER:

··

Drift af energianlæg – forbrænding af affald med
henblik på produktion af el (Aalborg) og varme
(Hobro og Aalborg)

··

Drift af deponianlæg

··

Drift af modtagecenter for farligt affald

··

Drift af genbrugsanlæg

··

Drift af erhvervsgenbrugspladser

··

Drift af genbrugspladser

··

Drift af jorddepot

··

Drift af ordning for elektronikaffald

··

Drift af biobrændsel (haveaffald til grøn energi)

02
og I/S Mokana blev samlet i ét selskab. Det skete for at
sikre en endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet fra over 300.000 nordjyder.
Formelt blev fusionen gennemført med tilbagevirkende
kraft pr. 1. januar 2014, så derfor omfatter denne årsrapport aktiviteterne i det nye interessentskabs andet
leveår. Dog har 2015 i sagens natur været et år stærkt
præget af fusionen. Et år hvor medarbejderne har skullet vænne sig til, at alle administrative funktioner nu
er samlet på Troensevej i Aalborg Øst – og hvor mange
ting har skullet falde på plads i den nye organisation.
Fusionen var fuldt og helt gennemført pr. 1. januar
2016 og ved årsskiftet var interessentkommunerne
Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og
Aalborg.

FUSIONEN FULDT GENNEMFØRT
Det nuværende I/S Reno-Nord er resultatet af, at Statsforvaltningen i 2014 godkendte, at de tre nordjyske affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding

Ledelsesberetning
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I sammenhæng med fusionen er der skabt en ny organisation med denne opbygning:

Bestyrelse

Direktør

Energianlæg

Henrik Skovhaug

Henrik Skov

Forbrænding
Hobro

Driftskoordinator
Claus Bang

Maskin- og øvrigt
vedligeholdelsespersonale

Værkstedsleder
Jørn Andersen

El-værksted

Øvrigt
driftspersonale

Vagthold

Miljøchef

Projekt og udvikling

Anne Riis

Thomas Lyngholm
Personale

Administration

Personale

Driftskoordinator

Genbrug og
farligt affald

Anita Sieker

Claus Espersen

Driftskoordinator

Genbrugsbutikken

Genbrugspladser

Benny Eriksen

Farligt affald

Deponi
Tommy Madsen

Personale

I/S Reno-Nord havde i 2015 i alt 96 medarbejdere fordelt på organisationens forskellige adresser.
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NY DIREKTØR
I oktober 2015 meddelte I/S Reno-Nord’s direktør,
Henrik Skovhaug, bestyrelsen, at han ønskede at fratræde i første halvår 2016. Der blev derfor iværksat en
proces for at finde en afløser til Henrik Skovhaug, der har
været i virksomheden i 27 år, heraf de 20 som direktør.
Pr. 1. maj 2016 tiltræder som ny direktør Thomas

Lyngholm, der har været ansat hos I/S Reno-Nord
siden 1999, det seneste par år som udviklingschef.
Thomas Lyngholm, der tidligere har været miljøingeniør
i Hjørring Kommune (1992-94), miljøingeniør i Herning
Kommune (1994-95) og miljøplanlægger i Brønderslev
Kommune (1995-99), er civilingeniør fra Aalborg Universitet (1991) og har desuden en MBA fra Handelshøjskolen i Aarhus (2010).

Fra venstre: Henrik Skovhaug og Thomas Lyngholm

Ledelsesberetning
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ÅRETS GANG
I økonomisk forstand har 2015 været et overgangsår.
Det betyder blandt andet, at der ikke foreligger et samlet
budget for den nye virksomhed, hvorfor denne årsrapport forholder sig til de tre gamle selskaber hver for sig.
Det vil til gengæld ikke være tilfældet for årsrapporten
for 2016.
Økonomien for Energianlæg Aalborg og Reno-Nord
Deponi – altså det gamle I/S Reno-Nord – blev tilfredsstillende i forhold til det budgetterede, mens Reno-Nord
Farligt Affald – det vil sige det gamle I/S Mokana – også

i 2015 har oplevet et pænt plus sammenlignet med
budgettet. Det skyldes ikke mindst tilførsel af større
mængder farligt affald end ventet. Endelig kan vi for
det gamle I/S Fælles Forbrænding – altså Energianlæg
Hobro, genbrugspladserne, erhvervsgenbrugspladsen
og miljøafdelingen – konstatere, at resultatet ikke lever
op til budgettet. Det skyldes hovedsageligt hensættelse
af et væsentligt beløb til behandling af mellemdeponeret
affald til forbrænding.
I/S Reno-Nords hovedaktiviteter fordelte sig i 2015 på
disse fire områder:

1

2

3

4

AFFALDS
ENERGIANLÆG
Energiproduktion
ved forbrænding af
mere end 200.000
tons affald fordelt på
energianlæggene i
Hobro og Aalborg.

GENBRUGSPLADSER
Drift af syv
genbrugspladser i
Mariagerfjord og
Rebild kommuner med
håndtering af mere end
27.000 tons affald.

DEPONERING
Modtagelse af cirka
25.000 tons affald til
deponi, cirka 30.000
tons bygningsaffald
til genbrug samt
håndtering af 10.000
tons brændbart affald
på deponianlægget i
Rærup. Anlægget har
kapacitet til at håndtere
nordjysk deponiaffald de
næste 100 år.

FARLIGT AFFALD
Drift af modtagecenter
for farligt affald med
håndtering af mere
end 10.000 tons
affald fra interessent
kommunerne, andre
danske kommuner,
Grønland samt
Færøerne.

Ledelsesberetning
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Forreste række fra venstre:
Bestyrelsesformand i I/S Reno-Nord,
1. viceborgmester i Aalborg kommune Daniel Nyboe Andersen
Direktør Tiago Faria, EFACEC, Portugal
Direktør Tom Jakobsen, Tom Jakobsen A/S, Aabybro
Bagerste række fra venstre:
Projekt- og udviklingschef Thomas Lyngholm, I/S Reno-Nord
Direktør Henrik Skovhaug, I/S Reno-Nord
Direktør Fatima Nazare, EFACEC, Portugal

NYT ANLÆG SORTERER PLAST OG METAL
Det er I/S Reno-Nord ambitionen – i samspil med interessentkommunerne – at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldhåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer.
Udviklingen af kerneopgaverne vil naturligvis have optimering af mængder og pris i fokus, men det vil på kort
sigt være begrænset, hvor meget vækst vi kan skabe
her. Der vil blive lagt vægt på at udnytte I/S Reno-Nords
samlede kompetencer til at skabe nye løsninger, der kan
styrke vores position i et liberaliseret marked.
I marts 2016 tog vi et meget stort skridt på vejen mod
stadig mere effektiv sortering og genanvendelse af affald, da vi skrev kontrakt med den portugisiske virksomhed EFACEC Power Solutions, der siden etableringen
for snart 70 år siden har udviklet sig til at være en af de
meget store spillere på verdensmarkedet for bæredygtige energi- og miljøløsninger.
Under den forrige regering blev det besluttet, at

halvdelen af det organiske affald samt papir-, pap-,
glas-, træ-, plast- og metalaffald fra private husstande
i 2022 skal genanvendes. For fem år siden lå genanvendelsesgraden på 22 %, så det er en meget stor
miljøopgave, der venter forude. For at være bedst
muligt rustede til at håndtere den udfordring gennemførte I/S Reno-Nord i samarbejde med flere nordjyske
kommuner og Miljøstyrelsen et projekt, der har afklaret
de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter i
forbindelse med etablering af et anlæg til sortering af
plast- og metalaffald fra nordjyske husholdninger. Vi
har høstet værdifulde erfaringer og fået fastslået, at
de 137.000 husstande i Mariagerfjord, Jammerbugt
og Aalborg kommuner vil producere så meget plast- og
metalaffald, at der er sund fornuft i at etablere et lokalt
sorteringsanlæg.
I Mariagerfjord kommune er man allerede i gang med at
indsamle affald til det nye anlæg og i løbet af efteråret
2016 bliver en indsamlingsordning bredt ud til borgerne i
Jammerbugt og Aalborg kommuner.

Ledelsesberetning
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EFACEC Power Solutions har ikke blot stor ekspertise
på området, men leverer også den ikke helt uvæsentlige
kombination af det billigste anlæg med den højeste grad
af fleksibilitet. I øvrigt er der også nordjyske arbejdspladser i projektet, der har et samlet budget på cirka 38
mio. kr. Det er nemlig entreprenørvirksomheden Tom
Jakobsen A/S fra Aabybro, der skal etablere bygningen
til anlægget på Troensevej i Aalborg Øst. Og så er der
desuden i hvert fald en håndfuld lokale, blivende arbejdspladser, for vi regner med, at anlægget vil have en fast
bemanding på fem personer.
Efter testkørsel i løbet af oktober får vi efter planerne
nøglerne til det nye anlæg pr. 1. november 2016.
Der er ikke udelukkende tale om et sorteringsanlæg, for
vi vil også etablere et showroom, så det er muligt at se,
hvad der sker med affaldet, når det efter sortering hos
borgerne bliver sendt ind i anlægget.

I relation til optimal genanvendelse af det sorterede affald
er det vores håb, at det vil vise sig muligt, at der bliver
etableret virksomheder med fokus på lokal genanvendelse. På den måde kan vi ikke alene spare ressourcer i
forbindelse med afbrænding af affald, men også transportere det færdigsorterede affald mindst muligt.
Anlægget vil have en kapacitet på 4,3 tons plast og 1,2
tons metal pr. time. I begyndelsen kommer vi til at udnytte
mindre end halvdelen af anlæggets kapacitet, når vi ved
årsskiftet 2016-17 modtager alt frasorteret plast- og
metalaffald fra de private husholdninger i Jammerbugt,
Mariagerfjord og Aalborg kommuner. I/S Reno-Nord
vil sagtens kunne håndtere dette affald fra samtlige
250.000 husstande i Nordjylland og der vil endda være
kapacitet tilbage til at sortere affald for andre af landets
kommuner.

3.1.
4–
Typ
ical
Dra
win
3D
gs
draw
ings

Plast til sortering

3D tegning af sorteringsanlæg
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PRINCIP FOR HAVEAFFALD TIL GRØN ENERGI

GENBRUGSPLADSER

BIOMASSE
TIL BRÆNDSEL

SORTERING I:
“Store stykker”
Græs/blade

RENO-NORD
AFFALDSENERGI
KOMPOST- OG
SORTERINGSPLADS

ERHVERV

Nedknusning
Sortering
Kompostering

KOMPOST

BIOGAS

Haveaffald

HAVEAFFALD TIL GRØN ENERGI
I/S Reno-Nords energianlæg har kapacitet til mere affald
end det, der bliver leveret fra de tilsluttede kommuner.
Derfor har man i nogle år importeret affald fra Storbritannien, men i 2016 bliver der ændret på den praksis: Hidtil har Aalborg Kommune på en plads i Rørdal
indsamlet haveaffald og bearbejdet det til kompost og
biobrændsel, men nu er der indgået en aftale med I/S Reno-Nord, så størsteparten af dette affald kan blive omsat
til brændsel og dermed hjælpe med til opstillingen til grøn

energi. Det er planen, at I/S Reno-Nord skal modtage op
mod 10.000 tons biobrændsel baseret på haveaffaldet.
Der er flere gevinster forbundet med at undgå importen af affald fra udlandet og i stedet anvende det lokale
haveaffald. For det første er det i sagens natur mindre
belastende for miljøet at transportere affald fra Rørdal
frem for fra udlandet. Og for det andet genererer I/S Reno-Nords behandling af haveaffaldet et statstilskud for
el produceret på biomasse – det såkaldte VE-tilskud.

Ledelsesberetning

11

I/S Reno-Nord

Årsrapport 2015

CIRKULÆR ØKONOMI
I adskillige årtier har samfundet været præget af en ”køb
– brug – smid væk”-kultur. På det seneste er der imidlertid fremkommet et nyt begreb, som gør op med, hvad
man kan kalde det lineære forbrug: Cirkulær økonomi.
Der er tale om en anderledes måde at betragte produktion og forbrug på, idet der her både tænkes i kommerciel og miljømæssig bæredygtighed. Inspireret af den
balancerede cyklus, vi kender fra naturen – hvor ting ikke
går til spilde, men giver næring til hinanden – er der i den
cirkulære økonomi ikke længere en bevidstløs frembringelse og anvendelse af produkter, der blot bliver smidt ud,
når den tid kommer.
I samarbejde med Mariagerfjord Kommune iværksætter
I/S Reno-Nord et projekt med fokus på cirkulær økonomi.
Kort sagt handler det om at få flyttet ting fra deponi og
forbrænding til fornyet anvendelse. Der kan eksempelvis
være tale om havefliser, pvc-rør eller udtjente støvsugere, der enten kan anvendes, som de er eller få nyt og
længere liv i en tilpasset form. Projektet omfatter blandt
andet en ”cirkulær økonomi”-butik, som åbner efter
sommerferien 2016 og giver borgerne mulighed for mod
beskeden betaling at købe ting, der sagtens kan være
mere levetid i.
MILJØFORHOLD
Påvirkninger af det eksterne miljø fra Energianlæg
Aalborg og Rærup Deponi fremgår af I/S Reno-Nords
Miljøredegørelse 2015, der foreligger ved offentliggørelse af denne årsrapport. Miljøforhold i forbindelse med
de øvrige aktiviteter i I/S Reno-Nord vil være beskrevet
i selvstændige miljøredegørelser, der offentliggøres
senere i år.
OPSTILLING AF RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE
Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat,
hvor det nærmere blev redegjort for forsyningsvirksomheders aflæggelse af et årsregnskab efter årsregnskabsloven. I/S Reno-Nords aktiviteter er i sagens natur
omfattet af dette notat.
Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra en
”hvile i sig selv”-virksomhed. Det akkumulerede over- og
underskud skal i stedet vises som et tilgodehavende eller
en forpligtelse, idet beløbet anses for henholdsvis for
meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne.

egenkapital og overskud, som på sigt skal tilbageføres til
forbrugeren via en ændring i taksterne.
Det fremgår af Erhvervsstyrelsens notat, at årets resultat skal reguleres med årets over-/underdækning og at
årets resultat af ”hvile i sig selv”-virksomhed indregnes
som en mellemregning med forbrugerne, idet resultatet
af ”hvile i sig selv” virksomhed skal tilbageføres til forbrugeren via de fremtidige gebyrer. Årets resultat i I/S
Reno-Nord indeholder indtil nu resultatet af ”hvile i sig
selv”-virksomhed.
Der er på nuværende tidspunkt ikke sket en principiel
afklaring af, hvad en eventuel ”fri egenkapital” på affaldsområdet omfatter af aktiviteter samt hvordan den
skal opgøres og dermed størrelsen af mellemregningen
med forbrugerne. Konkret er der usikkerhed med hensyn
til omfanget og rækkeviden af ”hvile i sig selv”-princippet,
hvorfor der er stor usikkerhed om den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital samt over- og underdækning. Ledelsen har derfor
ikke anset det muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens
notat i årsrapporten for 2015.
Affaldsbranchen arbejder i øjeblikket for at få usikkerhederne afklaret gennem et samarbejde i Dansk
Affaldsforening. Når dette arbejde er afsluttet og
usikkerhederne afklaret, vil I/S Reno-Nord implementere Erhvervsstyrelsens notat. På baggrund heraf følger
opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen for
årsregnskabet 2015 den anvendte regnskabspraksis for
tidligere år.
USIKKERHEDER OG SÆRLIGE RISICI
Ud fra de kendte forhold indeholder årsrapporten ikke
væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og
øvrige forhold, og der foreligger ikke særlige risici for
selskabet, som ikke er almindeligt forekommende for
tilsvarende virksomhed.
BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS
AFSLUTNING
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet
begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke interessentskabets finansielle stilling.

Egenkapitalen for I/S Reno-Nord indeholder i dag det
akkumulerede overskud af tidligere års drift af ”hvile i sig
selv”-virksomheden og områder ikke omfattet af ”hvile
i sig selv”-princippet. Der er på nuværende tidspunkt
ikke foretaget en adskillelse af indskudskapitalen, fri
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“CIRKULÆR ØKONOMI”
ER EN ANDERLEDES
MÅDE AT BETRAGTE
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HOVED- OG NØGLETAL

2015

2014

2013

2012

2011

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

280.118

273.148

197.960

196.122

212.228

14.635

12.334

15.937

20.416

42.518

-24.275

-22.997

-18.867

-25.377

-28.294

Årets resultat

-9.606

-10.663

-2.930

-4.961

14.224

Anlægsaktiver

379.256

425.824

443.429

486.223

528.425

Omsætningsaktiver

253.209

256.677

225.356

202.980

199.854

Aktiver i alt

632.465

682.501

668.785

689.203

728.279

Egenkapital

-30.873

-41.203

-55.503

-85.692

-76.745

Hensatte forpligtigelser

107.220

102.755

90.963

91.066

91.210

Langfristede gældsforpligtigelser

453.324

520.082

555.542

622.670

672.924

Kortfristede gældsforpligtigelser

102.794

100.867

77.783

61.159

40.890

Pengestrømme fra drift

58.250

41.612

40.780

46.153

37.008

Pengestrøm til investering
i materielle anlægsaktiver

-14.083

-43.831

-6.818

-7.049

0

Pengestrøm til finansiering

-44.430

-97

-29.269

-24.971

-21.563

-263

-2.316

4.693

14.133

15.445

5,2%

4,5%

8,1%

10,4%

20,0%

-4,9%

-6,0%

-8,3%

-12,4%

-10,5%

246,3%

254,5%

289,7%

331,9%

488,8%

Omsætning
Resultat af ordinær drift
Resultat af finansielle poster

Pengestrøm i alt

NØGLETAL
Overskudsgrad
Soliditetsgrad
Likviditetsgrad

Der henvises til anvendt regnskabspraksis for definition af nøgletal.
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for I/S Reno-Nord.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resul-

tatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets
forvaltning.
Årsrapporten indsendes til bestyrelsens godkendelse.

Aalborg, den 27. april 2016
Direktion

Bestyrelse

Henrik Skovhaug
Direktør

Daniel Nyboe Andersen
Formand
Aalborg Kommune

Jørgen Hammer Sørensen
Næstformand
Mariagerfjord Kommune

Erik Sørensen
Brønderslev Kommune

Morten Marinus
Jammerbugt Kommune

Niels Peter Christoffersen
Mariagerfjord Kommune

Søren Konnerup
Rebild Kommune

Lene Krabbe Dahl
Aalborg Kommune

Kristoffer Hjort Storm
Aalborg Kommune

Lasse Frimand Jensen
Aalborg Kommune

Christian Korsgaard
Aalborg Kommune

Mette Ekstrøm Jensen
(Stedfortræder)
Aalborg Kommune

John G. Nielsen
Aalborg Kommune

Mariann Nørgaard
Aalborg Kommune

Jens Chr. Golding
Jammerbugt Kommune

Mads Sølver Pedersen
Aalborg Kommune

Ledelsespåtegning
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS ERKLÆRINGER

TIL INTERESSENTERNE I I/S RENO-NORD
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Reno-Nord for
perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet 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
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.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner,
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med love og andre 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 samt god offentlig revisionsskik. 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.

05

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger
af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver
et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre
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.
KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af
resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december

Den uafhængige revisors erklæringer
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2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at
de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
SUPPLERENDE OPLYSNINGER
OM FORHOLD I ÅRSREGNSKABET
Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise
til note 4 om egenkapitalen, hvoraf det fremgår, at I/S
Reno-Nord ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen
i notat af 18. maj 2011 anførte anbefalinger vedrørende
regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen
af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet

er aflagt efter samme principper som i 2014 og egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for
fri egenkapital i I/S Reno-Nord. Idet I/S Reno-Nords
aktiviteter er omfattet af ”hvile i sig selv” princippet kan
egenkapitalen – helt eller delvist – være udtryk for den
værdi, som fremover skal tilbageføres til forbrugerne via
taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en
anden vurdering end ledelsen.
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det
er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 27. april 2016

RSM plus P/S
CVR-nr. 34 71 30 22

John Dahl Larsen
Statsautoriseret revisor

Den uafhængige revisors erklæringer
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for I/S Reno-Nord for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold.
Det har ikke været muligt at indarbejde konsekvenserne
i årsregnskabet af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj
2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering, hvilket begrundes med
at der er uafklarede og væsentlige usikkerhed omkring
opdelingen af den hidtidige rapporterede egenkapital
på henholdsvis indskudskapital, ”fri egenkapital” og en
gældsforpligtelse eller et tilgodehavende for over- og
underdækning, som i fremtiden skal tilbageføres til eller
opkræves ved forbrugerne via gebyrerne. Usikkerheden
består væsentligst i, hvornår ”hvile i sig selv” princippet
gælder fra og hvilke typer opgaver der omfattes.

06

eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger
og hensatte forpligtigelser.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres
som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at
de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige
tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på
balancedagen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til
sidste år.

Anvendt regnskabspraksis
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AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i
balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle
instrumenter indregnes under andre tilgodehavender
henholdsvis langfristede gældsforpligtelser, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når
virksomheden har ret til og intention om at afregne flere
finansielle instrumenter netto.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne
for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en
indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen
sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv
eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del,
der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i
henhold til den indgåede aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af dagsværdien af et
indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse.
Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle
instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og
som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede,
indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve
for sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion
realiseres. På dette tidspunkt overføres gevinst eller tab
vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det
sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige låneoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets løbetid.
OMREGNING AF FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første
indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og
kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen
som en finansiel post.
Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til
balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste
årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis
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RESULTATOPGØRELSEN
NETTOOMSÆTNING
Nettoomsætningen ved behandling af affald m.v., samt
salg af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms
og fakturerede afgifter.
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der afholdes for at opnå årets
nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte
omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og
gager samt afskrivninger på produktionsanlæg.
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af
interessentskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. samt afskrivninger.
FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og
renteudgifter vedrørende banklån samt kursgevinster og
kurstab vedrørende værdipapirer.

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden
(først ind, først ud). I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne
lavere værdi. Affald til forbrænding indregnes uden
værdi.
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrivning
til imødegåelse af forventede tab.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver
omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
VÆRDIPAPIRER
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles
til amortiseret kostpris på balancedagen, hvis interessentskabet har til hensigt at holde værdipapirerne til
udløb ellers måles til dagsværdi.
EGENKAPITAL
Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede
overskud/underskud som følger af at årsregnskabet
aflægges efter årsregnskabsloven. Egenkapitalen er
ikke nødvendigvis et udtryk for interessentskabets ”fri
egenkapital”. Idet I/S Reno-Nord er omfattet af ”hvile i sig
selv” begrebet, kan egenkapitalen være et udtryk for den
værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

BALANCEN
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris
reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid der udgør:
Bygninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-25 år
Produktionsanlæg og maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . . . . . . . . . . . . .  3-10 år
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensatte forpligtelser indregnes, når interessentskabet
som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at
indfri forpligtelsen.
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til oprensnings-, retablerings- og tjenestemandsforpligtelser. Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort efter
aktuarmæssige principper. Øvrige forpligtigelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige på balancedagen for at afvikle
forpligtigelserne.
FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver
omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende år.

Anvendt regnskabspraksis
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PENGESTRØMSOPGØRELSEN

NØGLETAL

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte
metode og viser interessentskabets pengestrømme vedrørende driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider
ved årets begyndelse og slutning.

De anførte nøgletal er beregnet således:

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets
resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt
ændring i driftskapital.
PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter
betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og
finansielle anlægsaktiver.

OVERSKUDSGRAD
Resultat af ordinær drift x 100
Nettoomsætning

SOLIDITETSGRAD
Egenkapital x 100
Aktiver

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.
LIKVIDITETSGRAD
LIKVIDER
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede
værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for
værdiændringer.

Omsætningsaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtelser

Anvendt regnskabspraksis
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RESULTATOPGØRELSE

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Omsætning

280.118

273.148

1-2

Produktionsomkostninger

242.875

239.955

1-2

Administrationsomkostninger

22.607

20.859

Resultat før finansielle poster

14.669

12.334

41

3.378

24.316

26.375

-24.275

-22.997

-9.606

-10.663

-9.606

-10.663

-9.606

-10.663

Note

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat

RESULTATDISPONERING
Overført til næste år

For perioden 1. januar til 31. december
Resultatopgørelse
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BALANCE

Pr. 31. december 2015

Pr. 31. december 2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

26.417

23.138

347.041

396.027

5.798

6.659

379.256

425.824

Råvarer og hjælpematerialer

2.304

2.315

Færdigvarer og handelsvarer

426

589

2.730

2.904

46.746

64.313

7.151

963

Periodeafgrænsningsposter

43.746

38.995

Tilgodehavender i alt

97.643

104.271

Likvide beholdninger

15.357

14.875

137.479

134.627

Omsætningsaktiver i alt

253.209

256.677

AKTIVER I ALT

632.465

682.501

Note

AKTIVER

2

ANLÆGSAKTIVER
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
3

Andre værdipapirer og kapitalandele

Fortsættes på næste side

Pr. 31. december
Balance
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BALANCE
Fortsat fra forrige side

Pr. 31. december 2015

Pr. 31. december 2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Reserve for finansielle instrumenter

-79.219

-99.155

Overført resultat

48.346

57.952

Egenkapital i alt

-30.873

-41.203

5

Hensatte forpligtelser

107.220

102.755

6-7

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
453.324

520.082

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

46.801

44.409

Leverandører

20.086

24.029

Andre kreditinstitutter

13.975

10.378

Anden gæld

21.932

22.051

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

102.794

100.867

Gældsforpligtelser i alt

556.118

620.949

632.465

682.501

Note

PASSIVER
EGENKAPITAL

4

Andre kreditinstitutter
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
6

PASSIVER I ALT

8

Pantsætning og sikkerhedsstillelser

9

Anvendelse af afledte finansielle instrumenter

10

Nærtstående parter

11

Eventualforpligtigelser m.v.

12

Kontraktlige forpligtigelser

Pr. 31. december
Balance
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

09
2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Årets resultat

-9.606

-10.664

Afskrivninger

60.651

61.437

13

Reguleringer

28.724

34.789

14

Ændringer i driftskapital

2.738

-20.953

82.507

64.609

41

3.378

Finansielle omkostninger

-24.298

-26.375

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt

58.250

41.612

-14.083

-14.871

-

-28.960

-14.083

-43.831

-44.430

-39.399

Låneoptagelse andre kreditinstitutter

-

13.811

Regulering ved fusion

-

25.491

-44.430

-97

-263

-2.316

Likviditet pr. 1. januar 2015

139.124

141.440

Likviditet pr. 31. december 2015

138.861

139.124

Note

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrømme fra resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET
Investering i materielle anlægsaktiver
Investering i materielle anlægsaktiver ved fusion
Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
Afdrag andre kreditinstitutter

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt
Likviditetsforskydning i 2015

15

For perioden 1. januar til 31. december
Pengestrømsopgørelse
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NOTER

NOTE 1
PERSONALE

10
2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

35.718

33.802

5.564

5.619

316

378

41.598

39.799

Produktionsomkostninger

28.580

28.655

Administrationsomkostninger

13.018

11.144

Fordelt personaleudgifter i alt

41.598

39.799

2.724

2.772

93

96

Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleudgifter i alt
Personaleudgifter er fordelt således i resultatopgørelsen:

Vederlag til bestyrelse og direktion
Gennemsnitlige antal beskæftigede personer i regnskabsåret

Noter
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Grunde
og
bygninger

Produktionsanlæg
og maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Anlæg
under
opførelse

I alt

105.871

1.101.248

31.529

0

1.238.648

0

0

0

0

0

Tilgang til anskaffelsessum

5.455

7.865

763

0

14.083

Afgang til anskaffelsessum

0

0

-5.992

0

-5.992

111.326

1.109.113

26.300

0

1.246.739

82.733

705.221

24.870

0

812.824

0

0

-5.992

0

-5.992

2.176

56.851

1.624

0

60.651

Afskrivninger pr. 31.12.2015

84.909

762.072

20.502

0

867.483

Bogført værdi pr. 31.12.2015

26.417

347.041

5.798

0

379.256

NOTE 2
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(DKK 1.000)

Anskaffelsessum pr. 01.01.2015
Tilgang ved fusion

Samlet anskaffelsessum pr. 31.12.2015
Afskrivninger pr. 01.01.2015
Afskrivninger vedrørende afgang
Årets afskrivninger

Afskrivninger er fordelt således i resultatopgørelsen;
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger

NOTE 3
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

60.120

60.425

531

1.012

60.651

61.437

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Forudbetalte omkostninger

43.746

38.995

Periodeafgrænsningsposter i alt

43.746

38.995

Noter
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NOTE 4

Reserve for
finansielle instrumenter

Overført
resultat

Regulering
tidligere år

I alt

Saldo pr. 31.12.2010

-96.801

76.791

-40.000

-60.010

Overført i 2011

-30.960

-25.775

40.000

-16.735

-127.761

51.016

0

-76.745

-3.986

-4.961

0

-8.947

-131.747

46.055

0

-85.692

33.119

-2.930

0

30.189

-98.628

43.125

0

-55.503

0

25.491

0

25.491

-527

-10.664

0

-11.191

Saldo pr. 31.12.2014

-99.155

57.952

0

-41.203

Overført i 2015

19.936

-9.606

0

10.330

Saldo pr. 31.12.2015

-79.219

48.346

0

-30.873

EGENKAPITAL
(DKK 1.000)

Saldo pr. 31.12.2011
Overført i 2012
Saldo pr. 31.12.2012
Overført i 2013
Saldo pr. 31.12.2013
Tilgang ved fusion
Årets resultat

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet er notat af 18. maj 2011 omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder.
Det fremgår af dette notat at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra ”hvile i sig selv”
virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud af disse aktiviteter skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en
forpligtelse overfor forbrugerne, idet beløbet anses for hen-holdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for I/S Reno-Nord indeholder det ak-kumulerede overskud for tidligere års drift af ”hvile i sig selv” virksomhed.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at foretage en adskillelse af den frie egenkapital og overskud som på sigt
skal tilbageføres til forbrugerne via en ændring i taksterne, da der er væsentlig usikkerhed omkring opgørelsen heraf.
Der henvises til yderligere omtale heraf i ledelsesberetningen.
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NOTE 5

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Oprydningsforpligtigelser

48.828

49.650

Oprydningsforpligtigelser deponi

46.130

45.611

Tjenestemandsforpligtigelse

5.500

5.500

Andre forpligtigelser

6.762

1.994

107.220

102.755

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

Hensatte forpligtelser i alt

NOTE 6

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Forfalden 0 - 1 år

46.801

44.409

Forfalden 2 - 5 år

312.483

211.701

Forfalden over 5 år

140.841

308.381

Langfristede gældsforpligtelser i alt

500.125

564.491

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre kreditinstitutter:

Noter
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NOTE 7

FORDELING AF LANGFRISTEDE
GÆLDSFORPLIGTELSER BLANDT
INTERESSENTSKABETS KOMMUNER
I HENHOLD TIL VEDTÆGTER

Folketal
01.01.06

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

8.552

16.922

18.929

15.373

30.419

34.026

9.828

19.447

21.753

27.581

54.575

61.047

Aalborg Kommune

189.900

375.758

420.315

Langfristede gældsforpligtelser i alt

251.234

497.121

556.070

Folketal
31.12.06

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Mariagerfjord Kommune

21.065

1.353

3.794

Randers Kommune

20.118

358

3.623

5.575

1.293

1.004

46.758

3.004

8.421

Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Rebild Kommune
Jammerbugt Kommune

Rebild Kommune
Langfristede gældsforpligtelser i alt

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Mariagerfjord Kommune

18.275

22.723

Brønderslev Kommune

30.419

34.026

1.293

3.623

Rebild Kommune

19.805

22.757

Jammerbugt Kommune

54.575

61.047

Aalborg Kommune

375.758

420.315

Samlede langfristede gældsforpligtelser i alt

500.125

564.491

FORDELING AF SAMLEDE
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

Randers Kommune

Noter
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NOTE 8

PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER
Ingen

NOTE 9

ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Som led i sikring af forrentning af langfristede gældsforpligtigelser anvendes en renteswap som sikringsinstrument.
Renteswap er pr. 31. december 2015 negativ med t.kr. 79.219. Udløbet af renteswap er den 3. januar 2022, og
selskabet er sikret en fast rente på 5,581 % i restløbetiden.
Den negative værdi er indregnet under langfristede gældsforpligtigelser som en forpligtelse.

NOTE 10

NÆRTSTÅENDE PARTER
Interessentskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt interessentkommuner.
Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på vedtægtsbestemte eller markedsmæssige vilkår.

NOTE 11

EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.
Der er indgået lejeaftale for bygning på lejet grund indtil udgangen af 2021, hvor den samlede lejeforpligtigelse udgør
t.kr. 1.311.
Der er indgået leasingaftaler, hvor den samlede leasingforpligtigelse udgør t.kr. 662 med senest udløb i 2020.
Interessentskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser.

NOTE 12

KONTRAKTLIGE FORPLIGTIGELSER
Interessentskabet er kontraktlig forpligtet til at bortskaffe affald fra interessentkommunerne samt levere fjernvarme til
fremmed fjernvarmenet.
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NOTE 13

REGULERINGER
Finansielle poster
Regulering af hensatte forpligtelser
Reguleringer i alt

NOTE 14

ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL
Ændring i tilgodehavender
Ændring i varebeholdninger
Ændring i leverandørgæld
Ændring i anden gæld
Ændring i driftskapital i alt

NOTE 15

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

24.258

22.997

4.466

11.792

28.724

34.789

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

6.628

-31.443

175

-1.389

-3.942

4.944

-123

6.935

2.738

-20.953

2015

2014

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Likvide beholdninger

15.357

14.875

Gæld til andre kreditinstitutter

-13.975

-10.378

Andre værdipapirer og kapitalandele

137.479

134.627

Likvide beholdninger

138.861

139.124

Trækningsrettigheder

25.000

25.000

163.861

164.124

LIKVIDITET PR. 31. DECEMBER 2015

Likviditetsreserve pr. 31. december
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