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I/S Reno-Nord - Årsrapport 2017
Hermed forelægges 2017-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 sammenligningsgrundlag.
I hovedtræk viser resultatopgørelsen for I/S Reno-Nord følgende:
Resultatopgørelse for I/S Reno-Nord

1.000 kr.

Regnskab 2017
310.915
196.501
114.414

Regnskab 2016
285.723
194.340
91.383

- Faste kapacitetsomkostninger
- Afskrivninger
Resultat af primær drift

18.658
55.396
40.360

27.134
52.569
11.680

+/- Nettorenter
Årets resultat

16.637
23.723

18.366
-6.686

Nøgletal:
Dækningsgrad
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Egenkapitalens forrentning
Soliditetsgrad

36,8%
13,0%
19,8%
3,6%

32,0%
4,1%
14,7%
-

Omsætning
- Produktionsomkostninger
Dækningsbidrag

Af I/S Reno-Nords samlede resultatopgørelse for 2017 fremgår, at årets resultat er 23,7 mio. kr. mod et
budgetteret resultat på 1,7 mio. kr. Forbedringen i forhold til det budgetterede resultat kan primært
henføres til et forøget salg af el og fjernvarme fra affaldsenergianlægget i Aalborg, samt stigende
aktivitet på deponianlægget. Ledelsen betegner årets resultat som værende tilfredsstillende.
Selskabets revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
Dog har revisor, uden at det har påvirket revisors konklusion på regnskabet, henledt opmærksomhede
på interessentskabets manglende overholdelse af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 omkring
regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder. Heraf fremgår, at egenkapitalen ikke må indeholde
overskud fra ”hvile i sig selv” virksomhed, hvilket er tilfældet i I/S Reno-Nord, da det ifølge
interessentskabet ikke har været muligt, at foretage en adskillelse af den frie egenkapital og den del af

egenkapitalen, der på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via ændring i taksterne. Som følge heraf
fremhæver revisor i revisionspåtegningen, at den i regnskabet medtagne egenkapital ikke nødvendigvis
er et udtryk for den fri egenkapital i I/S Reno-Nord.
Balance (1.000 kr.)
Materielle anlægsaktiver
Samlede aktiver
Egenkapital

31.12.2017
319.915
550.085
19.647

31.12.2016
372.127
607.527
-23.051

De materielle anlægsaktiver er i 2017 afskrevet med 55,4 mio. kr., mens årets nyinvesteringer udgør
40,0 mio. kr.
Af den samlede negative egenkapital (svarende til selskabets indre værdi) udgør Aalborg Kommunes
andel – beregnet ud fra folketallet 65,0 % eller 12,8 mio. kr. pr. 31. december 2017 mod -14,9 mio.kr. pr.
31. december 2016.
Fremtiden
I henhold til ledelsesberetningen forventes resultatet for 2018, at ligge på niveau med det i 2017
realiserede resultat.
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