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INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
DK-9220 Aalborg Øst
Telefon: 98156566
Telefax: 98151797
E-mail: renonord@renonord.dk
Hjemmeside: www.renonord.dk
CVR nr.: 46076753
EAN-nr.: 5798000016460
INTERESSENTER
I/S Reno-Nord er organiseret som et interessentskab
med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg
kommuner.
BESTYRELSE
I/S Reno-Nords øverste ledelse er en bestyrelse, 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 består af:

·

Kristoffer Hjort Storm, formand
(Aalborg Kommune)
- orlov 26. april – 30. maj 2021

·

Ole Risager, formand
(Aalborg Kommune)
- suppleant 26. april – 30. maj 2021

·

Niels Peter Christoffersen, næstformand
(Mariagerfjord Kommune)

·

Erik Sørensen (Brønderslev Kommune)

·

Jens Chr. Golding (Jammerbugt Kommune)

·

Jens Ørtoft (Jammerbugt Kommune)

·

Jørgen Hammer Sørensen
(Mariagerfjord Kommune)

·

Peter Hansen (Rebild Kommune)

·

Anna Oosterhof (Rebild Kommune)

·

Mette Ekstrøm Jensen (Aalborg Kommune)

·

Bjarne Jensen (Aalborg Kommune)

·

Lars Peter Frisk (Aalborg Kommune)

·

Carsten Kristensen (Aalborg Kommune)

·

Per Clausen (Aalborg Kommune)
– orlov 1. januar – 30. maj 2021

·

Tobias Bøgeskov (Aalborg Kommune)
– suppleant 1. januar – 30. maj 2021

DIREKTION
Thomas Lyngholm
ADVOKAT
BECH-BRUUN
REVISOR
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
BANK
Danske Bank

Interessentskabsoplysninger
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HOVED- OG NØGLETAL

2020

2019

2018

2017

2016

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

290.342

277.508

271.894

310.288

285.723

Resultat før finansielle poster

18.938

50.910

33.842

40.360

11.680

Resultat af finansielle poster

-6.718

-10.464

-14.784

-16.637

-18.366

12.220

40.446

19.058

23.723

-6.686

0

-176

-28

0

0

Årets resultat

12.220

40.270

19.030

23.723

-6.686

Anlægsaktiver

231.147

243.090

273.574

319.915

372.127

Omsætningsaktiver

293.660

299.402

269.077

230.170

235.400

Aktiver i alt

524.807

542.492

542.651

550.085

607.527

Hvile-i-sig-selv-kapital

129.121

107.167

54.247

19.647

-23.051

Hensatte forpligtigelser

131.692

100.432

102.927

100.618

106.487

71.984

158.276

237.664

314.584

388.339

187.376

176.617

147.813

115.236

135.752

Pengestrømme fra drift

83.631

137.227

87.368

68.879

34.035

Pengestrøm til investering

-39.951

-20.077

-7.873

-2.558

-45.292

Pengestrøm fra finansiering

-65.394

-59.705

-54.780

-48.750

-48.527

Pengestrøm i alt

-21.714

57.445

24.715

17.571

-59.784

6,5%

18,3%

12,4%

13,0%

4,1%

Soliditetsgrad

24,6%

19,8%

10,0%

3,6%

-3,8%

Likviditetsgrad

156,7%

169,5%

182,0%

199,7%

173,4%

80

99

101

104

95

Omsætning

Årets resultat af fortsættende aktiviteter
Årets resultat af ophørende aktiviteter

Langfristede gældsforpligtigelser
Kortfristede forpligtigelser

NØGLETAL
Overskudsgrad

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Der henvises til anvendt regnskabspraksis for definition af nøgletal.
Hoved- og nøgletal
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03
Sorteringsanlæg

I/S RENO-NORDS BAGGRUND
I/S Reno-Nord blev etableret i den nuværende form, da
Statsforvaltningen i 2014 godkendte, at de tre daværende nordjyske affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S
Fælles Forbrænding og I/S Mokana blev samlet i ét interessentskab. Det skete for at sikre en endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet fra over
300.000 nordjyder.

Et af formålene med fusionen var, at skabe en gevinst
for interessentkommunerne i form af rationaliseringer
og stordriftsfordele. Det er i høj grad lykkedes. Der er
opnået væsentlige rationaliseringer i ledelsen og på det
administrative område, ligesom der i driften er opnået
en række gevinster. Samtidig har ledelsen arbejdet målrettet med at skabe synergier og nye værdikæder på
tværs af opgaveområder.

Formelt blev fusionen gennemført med tilbagevirkende
kraft pr. 1. januar 2014.

Ledelsesberetning
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Interessentskabet har en organisation, som på nuværende tidspunkt har denne opbygning:

Driftskoordinator
René Michael Jensen

Genbrug og
farligt affald

Sorteringsanlæg

EE-afdelingen

Claus Espersen

Driftskoordinator
Anne-Mette Jeppesen

Farligt affald

Projektledere
Miljø og udvikling
Thomas Lyngholm

Brit Brunø
Susanne M. Sørensen
Susanne Stenbro
Tobias Sidén

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Kristoffer Hjort Storm

Værkstedsleder
Jørn Andersen

Øvrigt
driftspersonale

El-værksted

Direktør

Energianlæg

Thomas Lyngholm

Henrik Skov

Maskin- og øvrigt
vedligeholdelsespersonale
Driftskoordinator

Økonomi
og administration
Morten Jeppesen

Vagthold

Personale

Driftskoordinator
Susanne Bossen

Deponi
Tommy S. Madsen

Oparbejdning
byggemateriale

Haveaffald

Deponi

Interessentskabet har aktuelt 89 medarbejdere fordelt på organisationens forskellige adresser.

Ledelsesberetning
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NYE VEDTÆGTER
Interessentskabets vedtægter har været uændret siden
fusionen pr. 1. januar 2014, men både interessentskabtes bestyrelse og direktion har på baggrund af konkrete
udfordringer erkendt, at en opdatering af interessentskabets vedtægter var nødvendige, således den fortsatte udvikling af interessentskabets aktiviteter kan sikres.
Interessentskabets bestyrelsen og direktion har i hele
2020 arbejdet sammen med ejerkommunerne og vores
advokat fra Bech-Bruun om udformning af nye vedtægter.
Vedtægterne er endelig godkendt af Ankestyrelsen den
26. oktober 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021.
Som en del af de nye vedtægter er bestyrelsen reduceret
fra 16 medlemmer til 13 medlemmer fra 1. januar 2021.
KLIMAAFTALE
Den 16. juni 2020 indgik regeringen og folketingets partier på nær Dansk Folkeparti aftale om ”Klimaplan for en
grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Den konkrete
udmøntning af aftalen er endnu ikke på plads. For interessentskabet og ejerkommunerne forventes det, at aftalen får stor betydning, dels for I/S Reno-Nords behandlingsanlæg og dels kommunernes indsamling og rolle
i forbindelse med håndtering og afsætning af affald. De
væsentligste elementer i klimaplanen i forhold til interessentskabet er følgende:

ikrafttrædelse. Kommunale sorteringsanlæg skal dog
selskabsgøres og skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

·

Der skal ske en kontrolleret nedlukning af forbrændingskapaciteten i Danmark ved at kapaciteten tilpasses til de nationale affaldsmængder. Det skal
herunder sikres, at det forbrændingsegnede affald,
der ikke kan genanvendes, så vidt muligt forbrændes
i Danmark. Aftalepartierne anmodede Kommunernes
Landsforening (KL) om, at lave en plan for tilpasning af
kapaciteten inde for en række specifikke rammer. Planen skulle ifølge aftalen fremsende til myndighedernes godkendelse senest den 1. januar 2021. Hvis KL’s
model blev godkendt, indføres regler, der sikrer, at forbrændingsanlæggene konkurrerer om affaldet, så det
behandles der, hvor det er mest miljørigtigt, bedst og
billigst. Som en del af denne tilbagefaldsmodel, stilles
der krav om, at kommunerne udbyder behandlingen af
det forbrændingsegnede affald, og samtidig ophæves
kommunernes ret til at anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald.

·

Klimaplanen stiller krav til kommunerne om strømlining og ensartet indsamling af 10 forskellige slags
affald: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
Indsamlingen skal foregå husstandsnært, men tage
hensyn til forskellige boligtyper. Kravet gælder fra 1.
juli 2021, tekstiler dog først fra 2022. Det skal sikres,
at velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan genbruges.

Efter regnskabsårets udløb orienterede myndighederne
forligskredsen den 12. februar 2021 om, at KL’s plan for
kapacitetstilpasning ikke kunne godkendes. Det følger
af aftalen, at der i stedet iværksættes en udbudsbaseret
model for kapacitetstilpasning. Energistyrelsen indkaldte
samtlige affaldsenergianlæg i Danmark til møde herom
den 23. marts 2021. Styrelsen præsenterede på mødet
en række centrale temaer, og orienterede om at der - såfremt denne model konfirmeres endeligt af forligskredsen
- vil være en længere overgangsperiode. Energistyrelsen
forventer at lovgivningen, der skal implementere den del
af aftalen, fremsættes i løbet af 2022 med implementering tidligst i 2025.

·

Kommunerne får krav om udbud af behandlingen af
det genanvendelige husholdningsaffald, herunder
sortering af genanvendeligt affald. Som en del af dette kan eksisterende kommunale anlæg til behandling
og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald
fortsat ejes af kommuner i en periode på fem år fra

I/S Reno-Nords bestyrelsen udtrykte allerede på bestyrelsesmødet 24. juni 2020 ønske om et større samarbejde mellem kommunerne i Nordjylland omkring udbud af
fraktioner, indsamlingsordninger med videre som en følge af klimaplanen, hvorfor interessentskabet har arbejdet
videre hermed.

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

Hovedaktiviteterne kan for 2020 inddeles i disse fire områder:

1
AFFALDSENERGIANLÆG
Energiproduktion af varme og el ved forbrænding af knap 208.000 tons affald og biobrændsel på affaldsenergianlægget. Der er tale om en stigning i forhold til 2019 på ca. 1.000
tons eller ca. 0,5%. Af den samlede forbrændte mængde er ca. 15.000 tons biobrændsel, ca.
9.400 tons fra eksterne leverandører og ca. 16.000 tons farligt affald.

2
SORTERINGSANLÆG FOR PLAST OG METAL
Sorteringsanlægget har modtaget cirka 5.000 tons i 2020, svarende til den fulde
indsamlede mængde kildesorteret plast og metal fra Jammerbugt, Mariagerfjord og
Aalborg kommuner samt affaldsselskabet AVV I/S, der dækker Hjørring og Brønderslev
kommuner.

DEPONERING
I 2020 har interessentskabet modtaget ca. 29.200 tons affald til deponi, hvilket er en
stigning på ca. 27% i forhold til leverancerne i 2019.

3

Herudover er der på behandlingsanlægget i Rærup modtaget cirka 21.400 tons
bygningsaffald til genbrug samt cirka 5.200 tons brændbart affald, der mellemlagres,
for at affaldsenergianlægget i Aalborg kan udnytte energien i den del af året, hvor der er
mest behov for varmen. Der er i 2020 solgt ca. 23.000 tons genbrugte byggematerialer.

4

FARLIGT AFFALD
Drift af modtagecenter for farligt affald med håndtering af ca. 13.800 tons farligt affald
fra interessentkommunerne, andre danske kommuner og Grønland. Der er tale om en
stigning i forhold til 2019 på ca. 900 tons eller ca. 7%.

Ledelsesberetning
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Behandlingsanlæg til genbrugsmaterialer

ÅRET DER GIK OG OPFØLGNING
PÅ SIDSTE ÅRS FORVENTEDE UDVIKLING
Interessentskabet har i 2020 realiseret et overskud på
12,2 mio. kr. mod et overskud i 2019 på 40,3 mio. kr. Balancen udviser en ”hvile-i-sig-selv-kapital” på 129,1 mio. kr.
pr. 31. december 2020 mod en ”hvile-i-sig-selv-kapital” pr.
31. december 2019 på 107,2 mio. kr. ”Hvile-i-sig-selv-kapitalen” er i 2020 påvirket positivt af en regulering af reserve for finansielle instrumenter på 9,7 mio. kr.
Ledelsen anser årets resultat som mindre tilfredsstillende.
Udviklingen i regnskabsåret er ikke helt som forventet,
da der var budgettet med et overskud på 20,8 mio. kr. for
regnskabsåret 2020, mens det realiserede overskud er
på 12,2 mio. kr. I forhold til forventningerne kan den mindre indtjening hovedsageligt henregnes til en mindre rentabel drift af affaldsenergianlægget, da omkostningerne
er forøget mens der er en konstateret omsætningsnedgang som følge af faldende elpriser og manglende levering
af affald til forbrænding. Dette opvejes dog lidt af en forøget indtjening på deponiet og farligt affald, da omsætningen i disse afdelinger er stigende, mens omkostningerne
ikke er forøget tilsvarende.
COVID-19
Interessentskabet har i løbet af regnskabsåret mærket
forskellige konsekvensen af Covid-19 pandemien siden
nedlukningen af samfundet den 11. marts 2020. Selve
affaldshåndteringen er vurderet som værende kritisk
infrastruktur, hvorfor interessentskabets produktionen
har været opretholdt gennem hele perioden, således at
ejerkommunerne og erhvervslivet fortsat har kunne
aflevere affald til interessentskabet. Der har under Covid-19 været stort fokus på begrænsning af fysisk kontakt mellem medarbejdere, vagthold og de forskellige

Ledelsesberetning

afdelinger, således at en eventuel smittespredning har
kunne undgås.
Konsekvensen af Covid-19 har været forskellig for de enkelte afdelinger. Affaldsenergianlægget har gennem hele
2020 oplevet manglende importaffald til forbrænding,
hvorfor produktionskapaciteten på varme og elektricitet
har været reduceret. I løbet af 2020 har affaldsenergianlægget efter aftale med myndighederne assisteret
ved afbrænding af aflivede mink. Deponiet har efter den
delvise genåbning af samfundet i april 2020 oplevet stigende mængder af deponiaffald og rent træ til genbrug, da
borgerne i stor grad har været i gang med en renovering
af egen bolig. Afdelingerne Farligt Affald og Sorterings
anlæg for plast og metal har ikke oplevet væsentlig ændringer i affaldsmængderne eller andre forhold som følge
af Covid-19.
AFFALDSENERGIANLÆGGET
I/S Reno-Nords to ovnlinjer har en samlet miljøgodkendt
kapacitet på affaldsenergianlægget på 270.000 tons pr.
år. Kapaciteten fordeler sig med knap 180.000 tons på
ovn 4, mens den mindre ovn 3 har en kapacitet på op til
90.000 tons. Der er i 2020 forbrændt ca. 208.000 tons
affald, hvorfor der stadig er ledig kapacitet på affaldsenergianlægget.
I forbindelse med tilladelsen i 2017 til inddragelse af ovn
3 fra reservekapacitet til normal produktionskapacitet
blev der udarbejdet en rapport om levetidsforlængelse af
ovn 3. På baggrund heraf er der i 2020 gennemført investeringer på i alt ca. 8,2 mio. kr. Investeringer vedrører
en renovering af røgrensning og turbinen. Der foretages
tillige investeringer i 2021 eller 2022, og det forventes
med de gennemførte investeringer, at ovn 3 er i drift til
minimum udgangen af 2028.
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Turbinerotor før glasblæsning

Turbinerotor efter glasblæsning
Ledelsesberetning
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Transportbånd på sorteringsanlæg

SORTERING AF PLAST OG METAL
FRA HUSHOLDNINGER
Det er I/S Reno-Nords ambition – i samspil med interessentkommunerne – at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldshåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer.
I slutningen af november 2016 tog vi et meget stort skridt
på vejen mod stadig mere effektiv sortering og genanvendelse af affald, da vi indviede vores nye sorteringsanlæg
til metal og plast. Anlægget blev etableret i samarbejde
mellem Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner. De øvrige nordjyske kommuner var inviteret med til
at følge og være med i projektet. I dag, hvor vi modtager alt
frasorteret plast- og metalaffald fra de private husholdninger i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord,
Rebild og Aalborg kommuner, udnyttes anlæggets fulde
kapacitet fortsat ikke fuldt ud, og sorteringsanlægget vil
således kunne håndtere denne type affald fra flere nordjyske kommuner. Der er i løbet af 2020 arbejdet på at få
flere kommuner ind i ejerkredsen af sorteringsanlægget.
I 2020 har vi arbejdet på at optimere på driften af sorteringsanlægget og de daglige rutiner med vedligehold og
renholdelse. Metallerne udsorteres nu i flere fraktioner og
windshifteren til udsortering af folie er blevet optimeret.

Ledelsesberetning

Der er forsat fokus på at fjerne uønsket affald i sorteringsanlægget, hvilket har betydet, at der er arbejdet på
to fronter. Der er arbejdet med optimering af indfødningen af affaldet og sorteringen, mens der også har været
et tæt samarbejde med kommunerne om god og præcis
information til borgerne, således der sorteres bedre ude
ved de enkelte husholdninger. Der er ca. 25% fejlsorteret
affald i den mængde der modtages til sortering.
Interessentskabet arbejder vedvarende på, at finde leverandører til det udsorterede plast og metal, så det leveres
til videre forarbejdning med henblik på mest mulig genanvendelse. Interessentskabet oplever stor interesse efter,
at der er anvendt en del ressourcer på, at bearbejde dette
marked.
Alt metal og alle udsorterede plasttyper afsættes til genanvendelse. Nogle af de udsorterede fraktioner står på
lager hos I/S Reno-Nord, fordi vi prioriterer at aflevere til
danske anlæg og dansk oparbejdning i videst muligt omfang, så det bliver en del af den cirkulære økonomi med
lukkede kredsløb af materialerne i Danmark.
Vi deltager stadig i udviklingsprojekter for at øge viden på
området og implementere løbende forbedringer af anlægget.

12

Affaldssiloer på sorteringsanlæg

I/S Reno-Nord

Årsrapport 2020

DEPONIANLÆG
Der er affaldstyper, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, hvorfor affaldet skal deponeres på et godkendt
deponi. Det er for eksempel asbest, blød PVC, forurenede byggematerialer med videre. I/S Reno-Nord Deponi i
Rærup har en kapacitet på næsten 100 år og udgør derfor
en vigtig ressource for interessentskabet. Denne kapacitet er vigtig, da eksempelvis større renoveringsprojekter
i byerne giver øgede mængder asbest til deponi. Desuden
opdages der flere miljøfarlige stoffer i forbindelse med
nedrivninger af byggeri end tidligere og mere byggeaffald
skal derfor til deponi. Det er afgørende, at eksempelvis
beton med indhold af miljøgiften pcb ikke nedknuses og
indbygges i nye byggerier.

Kapitel 03

Den nuværende etape med aktive deponienheder blev taget i brug i 2007. I 2019 er der påbegyndt en proces med
etablering og ibrugtagning af næste etape på deponiet.
Planlægning, godkendelsesproces og etablering forventes at tage 3-4 år. Dette arbejde er fortsat i 2020.
Der er i løbet 2020 opført en ny velfærdsbygning og garageanlæg på deponianlægget, da hidtidige faciliteter ikke
lever op til den forventede standard og havde en uhensigtsmæssig placering i forhold til de nuværende og kommende deponienheder. Etableringen af de pågældende
bygninger er afsluttet i starten af 2021 og er taget i brug
til stor fredshed for deponiets medarbejdere og kunder.

Deponiets placering i Rærup gør det særligt egnet til deponi i fremtiden og anlægget har bl.a. i enkelte tilfælde
mulighed for, at modtage farligt affald til deponi.

Ny velfærdsbygning på deponi

Ledelsesberetning
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Kapitel 03

FARLIGT AFFALD
Modtageanlægget for farligt affald håndterer farligt affald og afsætter det i samarbejde med private aktører på
markedet til ca. 15 forskellige behandlingsanlæg i ind- og
udland.
Året 2020 var igen et godt år, hvor afdelingen præsterede et større overskud i forhold til det budgetterede. Der
har været fokus på afsætning og interne/eksterne tiltag
for at servicere vores kunder på markedet. Året igennem
var der flere projekter i synergi med affaldsenergianlægget, hvor vi modtog en stor mængder farligt affald med
baggrund i vores etablerede netværk i affaldsbranchen.
I/S Reno-Nord har igen i 2020 haft konsulentopgaver i
Grønland i forbindelse med afholdelse af kursus i håndtering af miljøfarligt affald. Kurset blev denne gang afholdt
i den Sydgrønlandske by Qaqortoq, med kursister, der til
daglig er beskæftiget med drift eller ledelse af affaldsanlæg i Grønland.

Kursus i farligt affald på Grønland

Kursus i farligt affald på Grønland

Ledelsesberetning
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Omlæging af Landbækken ved Nordjyllands Ressourcepark

NORDJYLLANDS RESSOURCEPARK
Interessentskabet har 2020 fortsat samarbejdet med
Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning Renovation
om etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. Nordjyllands Ressourcepark er en ambitiøs vision om, at samle
de centrale aktører og faciliteter for affaldsbehandling på
én samlet lokalitet i Aalborg Øst. Det er ambitionen om
nye rammer for innovativ og bæredygtig affaldshåndtering, der samtidig imødegår de infrastrukturelle udfordringer, som både interessentskabet og Aalborg Forsyning Renovation i dag står overfor.
Nordjyllands Ressourcepark er også i høj grad ambitionen
om en park, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan tænke nye kreative tanker og
løsninger i forhold til affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi. Konkret er en
del af visionen at etablere et nyt ”fremtidssikret” område
til affaldshåndtering på de ubebyggede arealer, der ligger
med direkte tilknytning til interessentskabets nuværende adresse og jernbanen til Østhavnen.

Ledelsesberetning

En del af området vil blive brugt af Aalborg Forsyning Renovation til ”Fremtidens genbrugsplads”, mens en anden
del af området tænkes anvendt til interessentskabets
sæsonoplag af affald og biobrændsel til affaldsenergianlægget. Samtidig skal området fortsat være et lettilgængeligt og attraktivt rekreativt område for borgerne og
kvarterets beboere - og ikke bare for folk med ærinde til
genbrugspladsen.
Interessentskabet har i 2020 indgået købsaftaler om køb
af et samlet areal på ca. 20 hektar øst for jernbanen til
Østhavnen til i alt ca. 6,6 mio. kr. På arealet skal interessentskabet etablere faciliteter til affaldshåndtering og
sæsonoplag af affald. Der er i løbet af 2020 arbejdet med
detailprojektering af arealet samt ansøgninger til offentlige myndigheder om tilladelse hertil. Efter regnskabsårets
udløb er det første synlige anlægsarbejde påbegyndt i
marts 2021, hvor der sker en omlægning af åen ”Landbækken”, der løber igennem arealet, således at det sikres
en optimal udnytte af det samlede areal. Der er foretaget 1. spadestik den 12. april 2021 og der forventes en
ibrugtagning af faciliteterne i slutningen af 2021.
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Første spadestik til Nordjyllands Ressourcepark

Landbækken ved Nordjyllands Ressourcepark
Ledelsesberetning
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Have - og parkaffald

HAVEAFFALD TIL GRØN ENERGI
– SUCCESSEN FORTSÆTTER
Der er på vores affaldsenergianlæg ledig kapacitet på
ovnlinjerne til mere affald end det der bliver leveret
fra interessent kommunerne, hvorfor der er indgået et
samarbejde med Aalborg Varme A/S om en mere klimavenlig varmeproduktion. Det betyder, at hovedparten af
haveaffaldet indsamlet på genbrugspladserne i Aalborg
og Mariagerfjord kommuner, Aalborg Kommunes plads
i Rørdal samt på vores deponianlæg nu bliver omsat til
biobrændsel. Med andre ord bliver haveaffaldet til grøn
energi.
Der er i 2020 modtaget mere end 34.000 tons haveaffald til sortering. En del af affaldet bliver til klimavenlig

Ledelsesberetning

brændsel, som udnyttes i affaldsenergianlægget. Der
er i 2020 blevet udnyttet ca. 15.000 tons haveaffald til
energi.
Den anden del af dette affald bliver til kompost, som borgerne har mulighed for at afhente gratis på genbrugspladserne. Denne del af ordningen stopper imidlertid i 2021
som en del af regeringens Klimaplan, hvorfor interessentskabet desværre er nødt til at afsætte denne del til en ekstern aftager til videreforarbejdning.
Flere andre kommuner er interesserede i at kunne benytte ordningen, og det er derfor realistisk at mængderne på
sigt kan blive væsentligt større end, hvad der er opnået i
2020.
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MANGE BESØG
I/S Reno-Nord har i gennem årene haft ganske mange
besøg på forskellige dele af virksomheden.
Der er tale om meget forskellige grupper, der spænder
fra folkeskoleelever fra 3. til 7. klassetrin – som der er
flest af – til energistuderende fra Aalborg Universitet.
Vi har også budt velkommen til ejendomsserviceteknikere, lærerstuderende fra UCN, affaldsmedarbejdere
og genbrugspladsmedarbejdere fra vores interessentkommuner blandt gæsterne.
Antallet af besøg i 2020 har været meget begrænset
som en følge af Covid-19 situationen, og der er i øjeblikket lukket helt ned for besøg indtil efter sommerferien
i 2021. Interessentskabet har valgt denne løsning af
hensyn til at begrænse muligheden for smittespredning
i de enkelte afdelinger.
MILJØFORHOLD
Påvirkninger af det eksterne miljø fra affaldsenergianlægget og Rærup Deponi fremgår af I/S Reno-Nords Miljøredegørelse 2020, der forligger ved offentliggørelse af
denne årsrapport.
SÆRLIGE FORHOLD
Interessentskabet har i regnskabsåret 2020 fået foretaget en opdatering af beregning af den samlede nedrivningsforpligtigelsen for vores affaldsenergianlæg i
Aalborg. Beregningen er foretaget af en ekstern rådgiver med bred erfaring inden for området og er baseret på
lignende nedrivninger af affaldsenergianlæg. Den samlede nedrivningsforpligtigelse i 2020 priser er opgjort til
68 mio. kr., hvilket er en stigning på 28 mio. kr. i forhold
til den tidligere beregnede nedrivningsforpligtigelse. Reguleringen på 28 mio. kr. er udgiftsført under produktionsomkostninger.
Der er i regnskabsåret 2016 foretaget hensættelse til
tab på udestående fordring vedrørende håndtering af
farligt affald fra en brand på Aalborg Havn i november
2016. Interessentskabet har i løbet af 2017 og 2018
forhandlet med de involverede parter i sagen og der er
fundet en, for interessentskabet, tilfredsstillende løs-
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ning. Løsningen indebærer, at det farlige affald fjernes
fra interessentskabets deponi. Det farlige affald er
endeligt fjernet i løbet af 2019, og der er efterfølgende
foretaget en endelig opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem parterne. Hensættelsen til tab på
denne fordring på cirka 6 mio. kr. er indtægtsført under
administrationsomkostninger i 2019, da den endelige
opgørelse ikke har påført interessentskabet tab.
USIKKERHEDER OG SÆRLIGE RISICI
Ud fra de kendte forhold indeholder årsrapporten herudover ikke væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og øvrige forhold, og der foreligger ikke særlige
risici for interessentskabet, som ikke er almindeligt forekommende for tilsvarende virksomhed.
FORSKNING OG UDVIKLING
I/S Reno-Nord har ingen forskningsaktiviteter, men deltager i et MUDP udviklingsprojekt, som ser på mulighederne for at oparbejde plastaffald fra dagrenovationsaffald
til granulat, der kan benyttes i fremstillingen af nye plastprodukter. MUDP udviklingsprojektet er startet i 2019,
hvor plastvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S
er projektleder.
FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
Interessentskabet forventer i 2021 et resultat, som er
forbedret i forhold til det realiserede resultat for 2020.
BEGIVENHEDER EFTER
REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING
Der er efter regnskabsårets udløb, på baggrund af et politisk ønske, afholdt flere møder mellem ejerkredsen for I/S
Reno-Nord og AVV I/S omkring et udvidet samarbejde
eller en egentlig fusion mellem de to affaldsselskaber. På
møderne har deltaget borgmestre og ledelse fra de enkelte ejerkommuner samt ledelsen i de to interessentskaber.
Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en aftale,
men der arbejdes videre hermed.
Der er herudover ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke I/S Reno-Nords finansielle stilling.
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 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 2020 samt af resul-

tatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
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, 18. maj 2021

Direktion

Bestyrelse

Thomas Lyngholm
Direktør

Ole Risager
Formand
Aalborg Kommune

Niels Peter Christoffersen
Næstformand
Aalborg Kommune

Erik Sørensen
Brønderslev Kommune

Jens Chr. Golding
Jammerbugt Kommune

Jens Ørtoft
Jammerbugt Kommune

Jørgen Hammer Sørensen
Mariagerfjord Kommune

Peter Hansen
Rebild Kommune

Anna Oosterhof
Rebild Kommune

Mette Ekstrøm Jensen
Aalborg Kommune

Bjarne Jensen
Aalborg Kommune

Lars Peter Frisk
Aalborg Kommune

Carsten Kristensen
Aalborg Kommune

Tobias Bøgeskov Eriksen
Aalborg Kommune

Ledelsespåtegning
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05

Til interessenterne i I/S Reno-Nord

Vi har i årets løb yderligere erklæret os om følgende:

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

·

Særskilt regnskab for aktivitet i forbindelse med behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse – anlæg til genanvendelse af bygge- og
anlægsaffald

·

Erklæring om udlodning til virksomhedens interessenter

·

Erklæring om de enkelte interessenters andel af den
indre værdi.

KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Reno Nord for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,
pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af
virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokol til bestyrelsen.
GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for
offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i kommunestyrelsesloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse nr. 311 af 29. marts 2019 om kommunal og regional revision samt artikel 5, stk. 1 i forordning (EU) nr.
537/2014.
Vi har efter aftale med ledelsen erklæret os om anmeldelse af priseftervisning til Energitilsynet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi blev første gang valgt som revisor for I/S Reno Nord i
2002 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2002. Vi
er genvalgt årligt i en samlet opgaveperiode på 19 år frem
til og med regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
CENTRALE FORHOLD VED REVISIONEN
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter
vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores
revision af årsregnskabet. Disse forhold blev behandlet
som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og
udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke
nogen særskilt konklusion om disse forhold.
Materielle anlægsaktiver
Begrundelse for valg
I/S Reno Nord har væsentlige investeringer i anlægsaktiver. Der er en høj grad af slitage på anlæg og områder
samt et stort behov for løbende vedligeholdelse og forbedring. Der har derfor været tale om et af de mest betydelige
forhold ved revisionen.
Vores behandling i revisionen
Vi har gennemgået virksomhedens anlægskartotek og
afholdte vedligeholdelsesomkostninger. Herudover har vi
forholdt os til de skøn, der er foretaget, og vurderet, om
der er indikationer på behov for nedskrivninger.
Hensatte forpligtelser
Begrundelse for valg
I/S Reno Nord har en reetablerings- og efterbehandlingsforpligtelse af de områder, som anvendes til deponi og
reetablering vedrørende energianlæg. Der er tale om en
væsentlig forpligtelse, der er behæftet med høj grad af
skøn. Der har derfor været tale om et af de mest betydelige forhold ved revisionen.
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Vores behandling i revisionen
Vi har gennemgået og efterprøvet den af ledelsen udarbejdede dokumentation, der ligger til grund for den foretagne
hensættelse, ligesom vi har kontrolleret, om hensættelsen er opgjort i overensstemmelse med lovgivningen og
de af ledelsen vedtagne retningslinjer.
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig
for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette
er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig
for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette
er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
REVISORS ANSVAR FOR
REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke
en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af og årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne
for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

·

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til
at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

·

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

·

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

·

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke
længere kan fortsætte driften.

·

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at
vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold,
der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.
Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til
den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest
betydelige ved revisionen af årsregnskabet og dermed er
centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold
i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de
yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke
skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de
negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne
forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation.
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION
OG FORVALTNINGSREVISION
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer,
der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det
vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af
sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer,
at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Aalborg, den 18. maj 2021

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse,
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

John Dahl Larsen
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne21338

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS

06

Årsrapporten for I/S Reno-Nord for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold.

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.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.
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 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.
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.
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.

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.

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

Anvendt regnskabspraksis
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OPHØRENDE AKTIVITETER
Ophørende aktiviteter omfatter væsentlige forretningsområder og -aktiviteter, der i henhold til en samlet plan
skal afhændes, lukkes eller opgives, og som kan udskilles fra de fortsættende aktiviteter. Ophørende aktiviteter
omfatter de i året faktisk ophørte aktiviteter samt de aktiviteter, der er ophørende, men stadig eksisterer på balancedagen. Aktiver og forpligtelser samt indtægter og
omkostninger, der indgår i ophørende aktiviteter, indregnes og måles i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis.
Resultatet af ophørende aktiviteter præsenteres særskilt i resultatopgørelsen efter de fortsættende aktiviteter. Aktiver og forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter præsenteres ligeledes særskilt i balancen som
henholdsvis omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser.

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.
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER/-OMKOSTNINGER
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab
ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis
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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.

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.
Restværdien af virksomhedens materielle anlægsaktiver
revurderes årligt.
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.
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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.
HVILE-I-I-SIG-SELV-KAPITALEN
Interessentskabets virksomhed er underlagt el- og varmeforsyningsloven samt miljøbeskyttelsesloven.
Værdien er udelukkende at henføre til affaldsområdet under miljøbeskyttelsesloven. Ifølge loven skal interessentskabets økonomi hvile-i-sig-selv. Således at eventuelt
kapitaldannelse (f.eks. overskud gennem effektiviseringer) ikke kan udloddes til interessenterne, men forbliver
i sektoren. Som følge af restriktionerne i miljøbeskyttelsesloven kan interessenterne således ikke råde over den
regnskabsmæssige opgjorte egenkapital.
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.

ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider
ved årets begyndelse og slutning.
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.
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.
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.

NØGLETAL
De anførte nøgletal er beregnet således:

OVERSKUDSGRAD
Resultat af ordinær drift x 100
Nettoomsætning

SOLIDITETSGRAD
Hvile-i-sig-selv-kapital x 100
Aktiver

LIKVIDITETSGRAD

PENGESTRØMSOPGØRELSEN
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte
metode og viser interessentskabets pengestrømme vedrørende driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansie-
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Kortfristede gældsforpligtelser

26

Kap.

ÅRSREGNSKAB

Side

07

Resultatopgørelse

28

08

Balance

29

09

Hvile-i-sig-selv-kapitalopgørelse

31

10

Pengestrømsopgørelse

32

11

Noter

33

Kompaktering af deponiaffald

I/S Reno-Nord

Årsrapport 2020

07

RESULTATOPGØRELSE

20

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Omsætning

290.342

277.508

1-2-3

Produktionsomkostninger

-255.239

-218.925

1-2-3

Administrationsomkostninger

-17.094

-7.704

Resultat af ordinær primær drift

18.009

50.879

929

31

0

0

18.938

50.910

Finansielle indtægter

2.800

3.086

Finansielle omkostninger

-9.518

-13.550

12.220

40.446

0

-176

12.220

40.270

12.220

40.270

12.220

40.270

Note

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

Årets resultat af fortsættende aktiviteter

4

Årets resultat af ophørende aktiviteter

Årets resultat

RESULTATDISPONERING
Overført til næste år

For perioden 1. januar til 31. december

Resultatopgørelse
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BALANCE

Pr. 31. december 2020

Pr. 31. december 2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

52.752

31.738

160.688

199.452

14.201

11.092

3.506

808

231.147

243.090

Råvarer og hjælpematerialer

761

814

Færdigvarer og handelsvarer

890

1.122

1.651

1.936

55.113

44.284

1.158

4.273

78.644

68.502

Tilgodehavender i alt

134.915

117.059

Likvide beholdninger

40.446

50.768

116.648

128.040

0

1.599

Omsætningsaktiver i alt

293.660

299.402

AKTIVER I ALT

524.807

542.492

Note

AKTIVER

2

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

Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
5

Periodeafgrænsningsposter

Andre værdipapirer og kapitalandele

4

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter

Pr. 31. december

Balance

Fortsættes på næste side
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BALANCE
Fortsat fra forrige side

Pr. 31. december 2020

Pr. 31. december 2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

-6.056

-15.790

Overført resultat

135.177

122.957

Hvile-i-sig-selv-kapital i alt

129.121

107.167

6

Hensatte forpligtelser

131.692

100.432

7-8

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre kreditinstitutter

71.984

156.631

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

4.634
76.618

1.645
158.276

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

74.913

68.383

Leverandører af varer og tjenesteydelser

92.231

87.597

Anden gæld

19.362

18.051

870

170

0

2.416

187.376

176.617

Gældsforpligtelser i alt

263.994

334.893

PASSIVER I ALT

524.807

542.492

Note

PASSIVER
HVILE-I-SIG-SELV-KAPITAL
Reserve for finansielle instrumenter

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
7

9

Periodeafgrænsningsposter

4

Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

10

Pantsætning og sikkerhedsstillelser

11

Anvendelse af afledte finansielle instrumenter

12

Nærtstående parter

13

Eventualforpligtigelser m.v.

14

Kontraktlige forpligtigelser

15

Omtale af betydningsfulde hændelser,
som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Pr. 31. december

Balance
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HVILE-I-SIG-SELV-KAPITALOPGØRELSE

09

Reserve for
finansielle instrumenter

Overført
resultat

Afgang

I alt

Saldo pr. 31.12.2015

-79.219

48.346

0

-30.873

Overført i 2016

16.234

-6.686

-1.726

7.822

-62.985

41.660

-1.726

-23.051

18.975

21.997

1.726

42.698

19.936

-9.606

0

-44.010

63.657

0

19.647

15.570

19.030

0

34.600

-62.985

41.660

-1.726

-28.440

82.687

0

54.247

Overført i 2019

12.650

40.270

0

52.920

Saldo pr. 31.12.2019

-15.790

122.957

0

107.167

9.734

12.220

0

21.954

-6.056

135.177

0

129.121

HVILE-I-SIG-SELV-KAPITAL

(DKK 1.000)

Saldo pr. 31.12.2016
Overført i 2017
Saldo pr. 31.12.2017
Overført i 2018
Saldo pr. 31.12.2018

Overført i 2020
Saldo pr. 31.12.2020

For perioden 1. januar til 31. december

Hvile-i-sig-selv-kapitalopgørelse
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

10
2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Årets resultat

12.220

40.270

Afskrivninger

52.823

50.592

16

Reguleringer

37.049

7.938

17

Ændringer i driftskapital

-11.743

48.891

Pengestrømme fra resultat før finansielle poster

90.349

147.691

Finansielle indtægter

2.800

3.086

Finansielle omkostninger

-9.518

-13.550

83.631

137.227

-40.880

-20.108

929

31

-39.951

-20.077

-68.383

-61.350

2.989

1.645

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt

-65.394

-59.705

Likviditetsforskydning

-21.714

57.445

Likviditet pr. 1. januar

178.808

121.363

Likviditet pr. 31. december

157.094

178.808

Note

For perioden 1. januar til 31. december
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET
Investering i materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
Afdrag andre kreditinstitutter
Regulering anden gæld

18

For perioden 1. januar til 31. december

Pengestrømsopgørelse
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NOTER

NOTE 1
PERSONALE
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

38.860

43.573

5.915

6.553

282

444

45.057

50.570

36.382

43.052

8.675

7.518

45.057

50.570

1.557

1.556

80

99

Personaleomkostninger er fordelt således i resultatopgørelsen:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Fordelt personaleomkostninger i alt
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

Materielle
anlægsaktiver under
opførelse

I alt

125.959

1.140.195

36.829

808

1.303.791

Tilgang til anskaffelsessum

23.171

9.217

5.794

3.506

41.688

Afgang til anskaffelsessum

0

-547

-4.236

-808

-5.591

149.130

1.148.865

38.387

3.506

1.339.888

94.221

940.743

25.737

0

1.060.701

0

-547

-4.236

0

-4.783

2.157

47.981

2.685

0

52.823

NOTE 2
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(DKK 1.000)

Anskaffelsessum pr. 01.01.2020

125.959

Samlet anskaffelsessum pr. 31.12.2020

Afskrivninger pr. 01.01.2020
Afskrivninger vedrørende afgang
Årets afskrivninger

94.221

Afskrivninger pr. 31.12.2020

96.378

988.177

24.186

0

1.108.741

Bogført værdi pr. 31.12.2020

52.752

160.688

14.201

3.506

231.147

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

52.590

50.359

233

233

52.823

50.592

Afskrivninger er fordelt således i resultatopgørelsen:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Afskrivninger i alt
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NOTE 3

SÆRLIGE FORHOLD

Regnskabsåret 2020
Interessentskabet har i regnskabsåret 2020 fået foretaget en opdatering
af beregning af den samlede nedrivningsforpligtigelsen for vores affaldsenergianlæg i Aalborg. Beregningen er foretaget af en ekstern rådgiver
med bred erfaring inden for området og er baseret på lignende nedrivninger
af affaldsenergianlæg. Den samlede nedrivningsforpligtigelse i 2020 priser er opgjort til 68 mio. kr., hvilket er en stigning på 28 mio. kr. i forhold til
den tidligere beregnede nedrivningsforpligtigelse. Reguleringen på 28 mio.
kr. er udgiftsført under produktionsomkostninger.

Regnskabsåret 2019
Der er i regnskabsåret 2016 foretaget hensættelse til tab på udestående
fordring vedrørende håndtering af farligt affald fra en brand på Aalborg
Havn i november 2016. Interessentskabet har i løbet af 2017 og 2018
forhandlet med de involverede parter i sagen og der er fundet en for interessentskabet tilfredsstillende løsning. Løsningen indebærer, at det farlige
affald fjernes fra interessentskabets deponi. Det farlige affald er endeligt
fjernet i løbet af 2019 og der er efterfølgende foretaget en endelig opgørelse
af det økonomiske mellemværende mellem parterne. Hensættelsen til tab
på denne fordring på cirka 6 mio. kr. er derfor indtægtsført i 2019 under
administrationsomkostninger, da den endelige opgørelse ikke har påført interessentskabet tab.

Noter
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NOTE 4

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Omsætning

0

19.949

Produktionsomkostninger

0

-18.671

Administrationsomkostninger

0

-1.454

Resultat af ophørende aktiviteter

0

-176

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

0

1.583

Andre tilgodehavender

0

16

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter

0

1.599

Hensatte forpligtigelser

0

581

Leverandører af varer og tjenesteydelser

0

322

Anden gæld

0

1.513

Forpligtigelser vedrørende ophørende aktiviteter

0

2.416

Nettoaktiver vedrørende ophørende aktiviteter

0

-817

RESULTAT AF OPHØRENDE AKTIVITETER
Mariagerfjord Kommune har i efteråret 2018 opsagt den indgåede § 60
aftale med interessentskabet og hjemtager driften af flere affaldsordninger i Maraigerfjord Kommune -herunder driften af genbrugspladser,
erhvervsgenbrugsplads m.v. Hjemtagelsen skete endeligt pr. 1. januar
2020.
Resultat for året af ophørende aktiviteter er præsenteret på en særskilt
linje i resultatopgørelsen, som "Årets resultat af ophørende aktiviteter"
og udgør et resultat på t.kr. 0 for 2020.
		
Resultat for ophørende aktiviteter er specificeret således i hovedposter
nedenfor:		

Aktiver og forpligtigelser vedrørende ophørende aktiviteter 2020:
Der er gennemført overdragelse af de aktiver og forpligtigelser, hvorfor
nettoaktiverne ikke i 2020 er indregnet i balancen som ophørende aktiviteter. Aktiverne og forpligtigelserne er specificeret nedenfor I hovedposter
og er præsenteret som særskilte linjer i balancen.

Noter
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NOTE 5
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Forudbetalte omkostninger
Forudbetalt afdrag lån Kommunekredit
Periodeafgrænsningsposter i alt

NOTE 6

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

3.731

119

74.913

68.383

78.644

68.502

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Oprydningsforpligtigelser

70.161

42.278

Oprydningsforpligtigelser deponi

51.284

49.650

Tjenestemandsforpligtigelse

6.531

6.531

Andre forpligtigelser

3.716

1.973

131.692

100.432

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

Hensatte forpligtelser i alt

NOTE 7

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Forfalden 0 - 1 år

74.913

68.383

Forfalden 2 - 5 år

71.984

156.631

4.634

1.645

151.531

226.659

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre kreditinstitutter:

Anden gæld:
Forfalden 2 - 5 år

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Noter
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NOTE 8

FORDELING AF LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
BLANDT INTERESSENTSKABETS KOMMUNER I HENHOLD
TIL VEDTÆGTER
Restgæld lån i Kommunekredit

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Folketal 01.01.17

Mariagerfjord Kommune

44.900

18.911

28.092

Brønderslev Kommune

15.737

6.628

9.846

Rebild Kommune

10.022

4.221

6.270

Jammerbugt Kommune

46.352

19.522

29.001

217.391

91.559

136.015

334.402

140.841

209.224

8.552

206

537

15.373

371

966

9.828

237

618

27.581

665

1.733

Aalborg Kommune

189.900

4.577

11.936

Langfristede gældsforpligtelser i alt

251.234

6.056

15.790

19.117

28.629

Brønderslev Kommune

6.999

10.812

Rebild Kommune

4.458

6.888

Jammerbugt Kommune

20.187

30.734

Aalborg Kommune

96.136

147.951

146.897

225.014

Aalborg Kommune
Langfristede gældsforpligtelser i alt

Renteswap lån i Kommunekredit

Folketal 01.01.06

Mariagerfjord Kommune
Brønderslev Kommune
Rebild Kommune
Jammerbugt Kommune

I alt
Mariagerfjord Kommune

NOTE 9
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Noter

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

Modtagne forudbetalinger vedr. indtægter i kommende år

870

170

Periodeafgrænsningsposter i alt

870

170
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NOTE 10

PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER
Til sikkerhed for oprydning på interessentsskabets deponi er sikkerhedsdepot og likvide beholdninger stillet til sikkerhed for Miljøstyrelsen. Sikkerhedsstillelsen udgør i alt t.kr. 17.477. Sikkerhedsdepotet udgør pr. 31. december 2020 t.kr.
17.427 og er indregnet i regnskabposten andre værdipapirer og kapitalandele. Indestående på sikret bankkonto udgør t.kr.
50 og er indregnet i regnskabsposten likvide beholdninger.
NOTE 11

ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Som led i sikring af forrentning af langfristede gældsforpligtigelser anvendes en renteswap som sikringsinstrument.
Renteswap er pr. 31. december 2020 negativ med t.kr. 6.056. Udløbet af renteswap er den 3. januar 2022, og
interessentskabet er sikret en fast rente på 5,581 % i restløbetiden.
Den negative værdi er indregnet under langfristede gældsforpligtigelser som en forpligtelse.
NOTE 12

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 13

EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.
Der er indgået lejeaftale for bygning på lejet grund indtil udgangen af 2031, hvor den samlede lejeforpligtigelse udgør t.kr. 3.848.
Der er indgået leasingaftaler, hvor den samlede leasingforpligtigelse udgør t.kr. 815 med senest udløb i 2024.
Interessentskabets pengeinstitut har stillet garantier overfor 3. mand på i alt t.kr. 171.
Interessentskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser.
NOTE 14

KONTRAKTLIGE FORPLIGTIGELSER
Interessentskabet er kontraktlig forpligtet til at bortskaffe affald fra interessentkommunerne samt levere fjernvarme til
fremmed fjernvarmenet.
NOTE 15
BEGIVENHEDER EFTER
REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING
Der er efter regnskabsårets udløb, på baggrund af et politisk ønske, afholdt flere møder mellem ejerkredsen for I/S Reno-Nord og AVV I/S omkring et udvidet samarbejde eller en egentlig fusion mellem de to affaldsselskaber. På møderne har
deltaget borgmestre og ledelse fra de enkelte ejerkommuner samt ledelsen i de to interessentskaber. Der er på nuværende
tidspunkt ikke indgået en aftale, men der arbejdes videre hermed.
Der er herudover ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke I/S Reno-Nords finansielle stilling.
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NOTE 16

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

6.718

10.464

-929

-31

Regulering af hensatte forpligtelser

31.260

-2.495

Reguleringer i alt

37.049

7.938

REGULERINGER
Finansielle poster
Avance og tab ved salg af anlægsaktiver

NOTE 17

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

-17.856

11

285

-33

Ændring i leverandørgæld

4.634

50.508

Ændring i anden gæld

1.311

-4.455

Ændring i periodeafgrænsningsposter

700

170

Ændring ophørende aktiviteter

-817

2.690

-11.743

48.891

ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL
Ændring i tilgodehavender
Ændring i varebeholdninger

Ændring i driftskapital i alt

NOTE 18

2020

2019

(DKK 1.000)

(DKK 1.000)

40.446

50.768

0

0

Andre værdipapirer og kapitalandele

116.648

128.040

Likvide beholdninger

157.094

178.808

50.000

50.000

207.094

228.808

LIKVIDITET PR. 31. DECEMBER
Likvide beholdninger
Gæld til andre kreditinstitutter

Trækningsrettigheder
Likviditetsreserve pr. 31. december
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