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Renovest A/S
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Renovest A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Løgstør, den 20. april 2020
Direktion:

Morten Aaby Nielsen
direktør

Bestyrelse:

Jens Styrbæk Lauritzen
formand

Rasmus Sven Vetter
næstformand

Per Nyborg

Brian Christensen

Anders Kjær Kristensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Renovest A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Renovest A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet 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.
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 selskabets 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 selskabet, 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, 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, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 selskabets 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.
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Grundlag for konklusion
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Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning


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 selskabets 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet 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.

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.
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 årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 20. april 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts
statsaut. revisor
mne42774
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr., by

Renovest A/S
Stengårdsvej 33, Brårup, 9670 Løgstør

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

37 27 65 88
25. november 2015
Vesthimmerlands
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.vesthimmerlandsforsyning.dk
info@vhforsyning.dk

Telefon

98 68 32 00

Bestyrelse

Jens Styrbæk Lauritzen, formand
Rasmus Sven Vetter, næstformand
Anders Kjær Kristensen
Per Nyborg
Brian Christensen

Direktion

Morten Aaby Nielsen, direktør

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Oplysninger om selskabet
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive renovationsvirksomhed samt dertil knyttede aktiviteter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 0 kr., og virksomhedens balance pr.
31. december 2019 udviser en egenkapital på 11.950.772 kr.
Der er foretaget anlægsinvesteringer for knap 9 mio. kr., og de største anlægsinvesteringer er foretaget
i nye renovationsbiler og en kompaktor til driftsområdet i Oudrup. Der er indgået leasingaftaler til finansiering af disse investeringer.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder med betydning for selskabets finansielle stilling
eller årsrapport for 2019.
Forventet udvikling
I 2020 forventes ligeledes et resultat på 0 kr. Det forventes endvidere, at året resulterer i en mindre
overdækning i størrelsesordenen 50-100 t.kr., som vil reducere den på balancen indregnede underdækning.
Anlægsinvesteringerne forventes i 2020 at udgøre ca. 10,4 mio. kr. Investeringerne er primært til nye
renovationsbiler, en ny gravemaskine, molokker og komprimatorer.
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I 2019 er der især på affaldsområdet set stigende priser på transport af affald, og afsætningspriserne
har varieret meget hen over året, hvilket har medført øgede omkostninger til affaldsbehandling som
helhed. Der er derfor løbende blevet vurderet på afsætningskanaler og behovet for eventuel lagring af
fraktioner med henblik på afsætning ved bedring af afsætningspriserne set fra selskabets side.

Renovest A/S
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2 Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
4 Finansielle omkostninger
Resultat før skat
5 Skat af årets resultat
Årets resultat

2019
kr.

2018
t.kr.

49.657.966
12.500
-43.590.964

49.135
170
-43.476

6.079.502
-6.002.205

5.829
-5.323

77.297
20.634
-97.931

506
32
-92

0
0

446
-446

0

0
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

2019
kr.

2018
t.kr.

279.900

152

279.900

152

2.233.374
33.761.168

1.005
31.969

35.994.542

32.974

36.274.442

33.126

54.945

47

54.945

47

5.293.736
9.429
424.035
388.887
3.143.486

5.823
5
853
451
2.063

9.259.573

9.195

2.142.049

2.812

Omsætningsaktiver i alt

11.456.567

12.054

AKTIVER I ALT

47.731.009

45.180

Note

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
7 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Underdækning
Likvide beholdninger
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2019
kr.

2018
t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
8 Aktiekapital
Overført resultat

1.100.000
10.850.772

1.100
10.851

Egenkapital i alt

11.950.772

11.951

23.952.326

23.275

23.952.326

23.275

4.509.275
5.805.950
809.765
499.788
203.133

3.863
2.467
2.879
336
409

11.827.911

9.954

Gældsforpligtelser i alt

35.780.237

33.229

PASSIVER I ALT

47.731.009

45.180

Note

Gældsforpligtelser
9 Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

1
3
10
11
12
13

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualaktiver
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Aktiekapital

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2019
Overført via resultatdisponering

1.100.000
0

10.850.772
0

11.950.772
0

Egenkapital 31. december 2019

1.100.000

10.850.772

11.950.772
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kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Renovest A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Regulatorisk over-/underdækning
Overstiger de hos kunderne opkrævede beløb omkostningerne ved de respektive affaldsordninger, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos kunderne opkrævede beløb lavere end omkostningerne ved de respektive affaldsordninger,
indregnes forskellen under tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet.
Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.
Den indregnede over-/underdækning i balancen er udtryk for akkumuleret over-/underdækning opstået
i perioden, hvor ordningen har været administreret af Renovest A/S, ligesom over-/underdækningen
alene vedrører de ordninger, hvor Renovest A/S varetager både driften og opkrævningen af indtægterne hos kunderne.
Over-/underdækning vedrørende øvrige affaldsordninger er registreret i kommunens bogholderi.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning består af indtægter ved indsamling og behandling af affald og indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.
Nettoomsætning korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

5 år

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10-40 år
3-10 år
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Grunde afskrives ikke.
Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende
satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
For egenproducerede aktiver omfatter kostprisen løn- og materialeomkostninger m.v., der direkte er
medgået til produktionen samt en andel af de produktionsomkostninger, der indirekte kan henføres hertil.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af
dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes
leasingkontraktens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt
leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavnede sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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1

Renovest A/S
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og
jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.

2

2018
t.kr.

2.160.644
40.053.783
5.676.749
320.881
364.990
1.080.919

2.029
40.677
5.207
322
419
481

49.657.966

49.135

28
97.903

28
64

97.931

92

0

446

0

446

Nettoomsætning
Gebyr fra erhverv
Indtægt fra Vesthimmerlands Kommune
Genbrugssalg
Diverse indtægter
Affaldsafgift
Årets over-/underdækning

3

2019
kr.

Personaleomkostninger
Virksomheden har ingen ansatte

4

5

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
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Periodeafgrænsningsposter

Renovest A/S
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

kr.

Kostpris 1. januar 2019
Tilgange
Afgange

157.000
158.885
-459

Kostpris 31. december 2019

315.426

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Afskrivninger

5.000
30.526

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

35.526

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

7

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

I alt

Kostpris 1. januar 2019
Tilgange

1.361.424
1.397.977

48.478.457
7.594.671

49.839.881
8.992.648

Kostpris 31. december 2019

2.759.401

56.073.128

58.832.529

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Afskrivninger

356.407
169.620

16.509.684
5.802.276

16.866.091
5.971.896

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

526.027

22.311.960

22.837.987

2.233.374

33.761.168

35.994.542

kr.

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019

8

279.900

Aktiekapital
Virksomhedens aktiekapital har uændret været 1.100.000 de seneste 3 år.

9

Langfristede gældsforpligtelser
kr.

Leasingforpligtelser

Gæld i alt
31/12 2019

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

28.461.601

4.509.275

23.952.326

6.295

28.461.601

4.509.275

23.952.326

6.295
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Renovest A/S
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser
Renovest A/S har indgået en erhvervslejekontrakt med Oudrup Deponi I/S vedrørende lejemål på
Stensgårdsvej 33, 7690 Løgstør. Lejemålet er uopsigeligt i en periode på 20 år fra 1. januar 2016 til 1.
januar 2036, hvorefter lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel. Renovest A/S har ved opsigelse
af lejemålet en forpligtelse på i alt 3.228 t.kr. vedrørende husleje.
Renovest A/S er yderligere i henhold til lejekontrakten forpligtet til at betale 40% af spildevandsafgiften
i Oudrup Deponi I/S i tillæg til den faste leje så længe lejemålet består. Spildevandsafgiften er i 2019
opgjort til 192 t.kr.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernvirksomheder og hæfter ubegrænset og solidarisk med
koncernvirksomhederne for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen.
11 Eventualaktiver
Selskabet har pr. 31. december 2019 et udskudt skattaktiv på 640 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i
balancen, da det er uvist i hvilket omfang skatteaktivet vil blive udnyttet de kommende år.
12 Sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2019.
13 Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Løgstør
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Renovest A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
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