Miljø- og Energiudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af årsregnskab 2016 for Miljø- og Energiforvaltningen
2016-074881
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til byrådet:
at det økonomiske regnskab 2016 med tilhørende beretning samt resultatcenterregnskab for AK Indkøb
godkendes og afgives til revision, og
at Grønt Regnskab 2016 godkendes.

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til Miljø- og Energiudvalget,
at årsrapport 2016 og revisionsprotokollat for Aalborg Gas – Naturgas Net godkendes og underskrives med
henblik på forelæggelse for byrådet som led i behandlingen af regnskab 2016, og
at den frivillige interne årsrapport 2016 og revisionsprotokollat for Aalborg Renovation godkendes og
underskrives.

Beslutning:
Det anbefales,
at byrådet godkender det økonomiske regnskab 2016 med tilhørende beretning samt
resultatcenterregnskab for AK Indkøb og afgives til revision, og
at byrådet godkender Grønt Regnskab 2016.
Det godkendes,
at årsrapport 2016 og revisionsprotokollat for Aalborg Gas - Naturgas Net godkendes og underskrives med
henblik på forelæggelse for byrådet som led i behandlingen af regnskab 2016, og
at den frivillige interne årsrapport 2016 og revisionsprotokollat for Aalborg Renovation godkendes og
underskrives.
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Sagsbeskrivelse
Kommunal-økonomiske regnskaber
I lighed med tidligere år omfatter de kommunale regnskaber et sæt regnskaber med bemærkninger, en samlet beretning samt specialregnskab for resultatcentret AK Indkøb.
Som en del af den samlede beretning har Miljø- og Energiplanlægning i samarbejde med Borgmesterens
Forvaltning udarbejdet en tværgående artikel omhandlende bæredygtighedsstrategi mv.
Grønne regnskaber 2016
Det er nu 21. gang Forsyningsvirksomhederne/Miljø- og Energiforvaltningen udarbejder grønne regnskaber
efter, at de første frivillige regnskaber blev indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for regnskabsåret
1996.
Fra og med 2003 er der regnskabspligt for Aalborg Varmes reservecentraler med en effekt på mere end 50
MW samt for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Det er valgt at udarbejde frivillige grønne regnskaber for
forvaltningens øvrige forsyningsvirksomheder. Dog indberettes disse ikke til Miljøstyrelsen, som har overtaget Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forpligtelser på dette område.
Med ikrafttrædelse af bekendtgørelse nr. 1172 af 13. oktober 2015 om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-bekendtgørelsen), blev bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om grønne
regnskaber ophævet. Det betyder blandt andet, at Aalborg Varme, Aalborg Renovation og Aalborg Kloak og
Nordjyllandsværket, der tidligere har haft pligt til at udarbejde grønne regnskaber, fremover kun skal indberette PRTR-data via virk.dk for de forurenende stoffer, hvor udledningen overstiger tærskelværdierne i
PRTR-forordningens bilag 2.
Som følge af ovennævnte og organisationsændringerne i Miljø- og Energiforvaltningen, herunder dannelse
af energikoncernen, skal der i 2017 tages stilling til form og indhold af den fremtidige registrering, indberetning og kommunikation af relevante miljø- og energidata for Miljø- og Energiforvaltningens forskellige virksomheder og afdelinger.
Årsrapporter udarbejdet i henhold til Årsregnskabsloven
I henhold til lovgivningen er det et krav, at der udarbejdes årsrapporter i henhold til Årsregnskabsloven for
naturgasaktiviteterne Naturgas Net under Aalborg Gas.
Efter omdannelsen af Aalborg Gas, Bygas og Aalborg Gas, Naturgas Salg til aktieselskaber med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016, samt omdannelse af Aalborg Varme til Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, alle under Aalborg Energi Holding A/S, behandles årsrapporterne for 2016 i de respektive bestyrelser og generalforsamlinger.
Modsat de kommunale regnskaber skal årsrapporter, der udarbejdes i henhold til Årsregnskabslovens regler,
være revideret af den eksterne revision inden ”bestyrelsesbehandling”. Revisionsprotokollater forelægges
derfor Miljø- og Energiudvalget – som den umiddelbare bestyrelse for de nævnte regnskabsområder – til
godkendelse sammen med årsrapporterne.
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Bilag:
Miljø- og Energiforvaltningen - Indledende sider Kommunal økonomisk regnskab 2016.docx
Udkast til årsberetning - del af Aalborg Kommunes samlede beretning 2016
Miljø- og Energiforvaltningen - Foreløbige og endelige anlægsregnskaber 2016
Energi og Renovation - Kommunal økonomisk regnskab 2016
Aalborg Gas - Kommunal økonomisk regnskab 2016
Aalborg Naturgas Net - Årsrapport 2016
Aalborg Naturgas Net - Revisionprotokollat 2016
Aalborg Varme - Kommunal økonomisk regnskab 2016
Aalborg Renovation - Kommunalt økonomisk regnskab 2016
Aalborg Renovation - Årsrapport 2016
Aalborg Renovation - Revisionsprotokollat 2016
Aalborg Renovation - Grønt regnskab 2016
Energicenter Aalborg - Kommunal økonomisk Regnskab 2016
Parkeringskontrol - Kommunal økonomisk regnskab 2016
Miljø - kommunal økonomisk regnskab 2016
Miljø - Grønt regnskab 2016
Miljø- og Energiplanlægning - Kommunal økonomisk regnskab 2016
Miljø- og Energiplanlægning - Grønt Regnskab 2016
Administration og Service - Kommunal økonomisk regnskab 2016
AK Indkøb - Specialregnskab for 2016
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