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I/S Reno-Nord - Årsrapport 2014
Hermed forelægges 2014-regnskabet for I/S Reno-Nord til orientering for Miljø- og Energiudvalget.
I lighed med tidligere år er der i det følgende udarbejdet en skematisk oversigt med sidste års resultatopgørelse som sammenlignignsgrundlag.
I hovedtræk viser resultatopgørelsen for I/S Reno-Nord følgende:
Resultatopgørelse for I/S Reno-Nord
Omsætning
- Produktionsomkostninger
Dækningsbidrag
- Faste kapacitetsomkostninger
- Afskrivninger
Resultat af primær drift
+/- Nettorenter
Årets resultat
Nøgletal:
Dækningsgrad
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Egenkapitalens forrentning
Soliditetsgrad

1.000 kr.

Regnskab 2014
273.148
178.518
94.630

Regnskab 2013
197.960
120.181
77.779

20.859
61.437
12.334

12.230
49.612
15.937

22.997
-10.663

18.867
-2.930

34,6%
4,5%
14,0%
-

39,3%
8,1%
11,5%
-

Af I/S Reno-Nords samlede resultatopgørelse for 2014 fremgår, at årets resultat er -10,7 mio. kr. Under
hensyntagen til, at 2014 har været et overgangsår, der ifølge ledelsen har været stærkt præget af gennemførelsen af fusionen mellem I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, betegnes årets
resultat ledelsen som værende tilfredsstillende, såvel økonomisk som driftsmæssigt.
Selskabets revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
Energianlæg
Energianlægget bidrager med et overskud før finansielle poster på 16,4 mio. kr. Dette er 1,5 mio. kr.
højere end sidste år.

Kontrolleret losseplads
Lossepladsens resultat for 2014 før finansielle poster udgør 2,0 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. bedre
end sidste år.
Mokana
Mokana bidrager med et overskud før finansielle poster på 1,2 mio. kr. Dette er 0,8 mio. kr. højere end
sidste års resultat, der dog ikke indgik i I/S Reno-Nord’s resultat
Fælles Forbrænding
Fælles Forbærnding bidrager med et underskud efter finansielle poster på 7,5 mio. kr. Dette er 1,2 mio.
kr. lavere end sidste års resultat, der dog ikke indgik i I/S Reno-Nord’s resultat

Balance (1.000 kr.)
Materielle anlægsaktiver
Samlede aktiver
Egenkapital

31.12.2014
425.824
682.501
-41.203

31.12.2013
443.429
668.785
-55.503

De materielle anlægsaktiver er i 2014 afskrevet med 61,4 mio. kr.
Af den samlede negative egenkapital (svarende til selskabets indre værdi) udgør Aalborg Kommunes
andel – beregnet ud fra folketallet 75,6 % eller -31,2 mio. kr. pr. 31. december 2014 mod -51,9 mio.kr.
pr. 31. december 2013.
Fremtiden
Efter fusionens gennemførelse i 2014 er det selskabets ambition at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldshåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø- og
ressoourcer.
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