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SELSKABSOPLYSNINGER 
 
 
Rønne Vand A/S. 
Sandemandsvej 1 A, 3700 Rønne 
 
Telefon  56 91 04 04 
 
E-mail rvv@rvv.dk 
Hjemmeside www.rvv.dk 
 
CVR nr. 32 94 33 57 
 
Stiftet 2009-05-01 
 
Hjemsted Rønne 
 
 
Bestyrelse 
Ingolf Lind-Holm (formand) 
 
Leif Bruno Hansen (næstformand) 
 
Kai Platz 
 
Joan Prahl Skovgaard 
 
Ebbe Frank 
 
Svend Erik Pedersen 
 
Kim Farsøe (medarbejderrepræsentant) 
 
 
Direktion 
Direktør Erik Steen Andersen 
 
 
Revisor 
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Bank 
Danske Bank A/S 
 
 
Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes den 20/8-2012. 
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LEDELSENS PÅTEGNING 
 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011-12 inkl. ledelses-
beretningen for Rønne Vand A/S. 
 
Årsrapporten er aflagt efter gældende årsregnskabslov. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selska-
bets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Rønne, den 20. august 2012 
 
Direktionen: 
 
 
 
_____________________________ 
Erik Steen Andersen 
 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Ingolf Lind-Holm  Leif Bruno Hansen 
(formand)  (næstformand) 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Kai Platz  Joan Prahl Skovgaard 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Ebbe Frank  Svend Erik Pedersen 
 
 
 
_______________________________  
Kim Farsøe 
(medarbejderrepræsentant) 
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til kapitalejerne i Rønne Vand A/S 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Vand A/S for regnskabsåret 1. maj 2011 – 30. april 2012, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, penge-
strømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinfor-
mation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
dering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledel-
sens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens skøn er rimelige samt den samlede præ-
sentation af årsregnskabet. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. maj 2011 – 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderli-
gere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores 
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
 
 

Rønne, den          2012 
 

Rønne Revision 
 
 
 
 

Tonny Kofoed Erik Hansen 
Registreret revisor   Registreret revisor  

Medlem af FSR - danske revisorer Medlem af FSR - danske revisorer 
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LEDELSESBERETNING 
 

Formål 
Selskabets formål er at drive vandforsyningsanlæg samt at distribuere vand i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivning. Selskabet har endvidere til formål at levere 
serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vandforsyning. 
 

Ejerforhold 
Selskabet er et aktieselskab. Samtlige aktier er ejet af RVV a.m.b.a. 
 

Udviklingen i regnskabsåret 2011-12 
Det er selskabets 3. regnskabsår efter udskillelsen fra moderselskabet RVV a.m.b.a. Resultatet viser 
et mindre overskud på 27.792 kr. 
 
Efter at have været uændret gennem mange år blev statsafgiften for ledningsført vand med virkning 
fra 1. januar 2012 forhøjet fra 5 kr. til 5,23 kr. pr. m3. Samtidig indførtes en afgift for drikkevandsbe-
skyttelse på 0,67 kr. pr. opkrævet m3. Alle beløb tillægges moms ved opkrævning hos kunden. 
 
Der har ikke været forhold, der giver anledning til usikkerhed ved indregning i årsrapporten. 
 
Hændelser efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter ledelsens vurdering ikke indtruffet væsentlige hændelser, der påvirker vurderingen af års-
rapporten. 
 
Den forventede udvikling i regnskabsåret 2012-13 
De udarbejdede og vedtagne budgetter for 2012-13 viser et forventet nulresultat. Det forventes ikke at 
udmeldelse af prisloft og krævede effektiviseringer som følge af den nye vandsektorlov vil påvirke 
selskabet i væsentlig grad. 
 
På grundlag af de udarbejdede langtidsbudgetter forventer vi en fortsat positiv udvikling i de kom-
mende år.   
 
 
Resultatdisponering 
Årets resultat for Rønne Vand A/S 28 tkr. foreslås fremført til næste år. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Årsrapporten for Rønne Vand A/S er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse B med tilvalg af pengestrømsopgørelse. Årsregnskabet er aflagt efter samme regn-
skabspraksis som sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregu-
leringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvi-
dere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-
de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virk-
somheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregn-
skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
 
Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning 
Omsætning af varer og tjenesteydelser medtages på leveringstidspunktet. Omsætningen af vand er 
opgjort som målt forbrug. 
 
Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets netto-
omsætning samt afskrivninger vedrørende produktionsanlæg. 
 
Distributionsomkostninger. 
Distributionsomkostningerne indeholder omkostninger, der kan henføres til distribution af vand. I po-
sten indgår også omkostninger til reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet samt afskrivninger 
vedrørende netaktiver. 
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger indeholder regnskabsårets afholdte udgifter af primær karakter til admi-
nistration, ejendomme og arealer m.v. 
 
 
Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller 
brugsværdi, hvor denne er lavere af grunde, der ikke antages at være forbigående. 
Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: 
 
Bygninger  50 år 
Ledningsnet  30 år 
Teknik/produktionsanlæg 20-25 år 
Indvindingsanlæg  10 år 
Biler  6 år 
Driftsmateriel og inventar 5 år 
EDB hardware/software 3 år 
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Aktiver med en anskaffelsessum under 50 tkr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. 
 
Anlægsaktiver overtaget i forbindelse med etableringen af selskabet indgår til de vurderede værdier 
ved etableringen. Afskrivningerne følger de almindelige levetider, da der ved værdiansættelsen er 
taget højde for den allerede forløbne tid i forhold til de oprindelige anskaffelsestidspunkter. 
 
Lagerbeholdninger 
Lagerbeholdninger måles til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forven-
tede tab. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles 
gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for 
variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi 
 
 
Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og 
ændring i driftskapital. 
 
Pengestrømme til investeringsaktivitet 
Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomhe-
der og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse og sammensætning af selska-
bets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebæ-
rende gæld.  



Rønne Vand A/S
Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. april 2012

2011-12 2010-11
Note Kr. Tkr.

Nettoomsætning 9.856.495 9.574
Produktionsomkostninger -2.348.760 -2.335

Bruttoresultat 7.507.735 7.240

Distributionsomkostninger -3.621.432 -3.235
Administrationsomkostninger -3.799.042 -4.120

Resultat før finansielle poster 87.261 -115

Finansielle omkostninger -59.469 -28

Årets resultat før skat 27.792 -143

2 Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 27.792 -143

Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat 27.792 -143
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Rønne Vand A/S  

Balance
30/4-2012 30/4-2011

Note Kr. Tkr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 950.688 975

Produktionsanlæg 9.818.250 11.195

Ledningsnet 6.634.783 5.664

Transportmidler 108.629 166

Inventar og EDB 81.508 47

17.593.858 18.047

Anlægsaktiver i alt 17.593.858 18.047

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger 265.693 471

Tilgodehavender

Debitorer 129.773 137

Andre tilgodehavender 1.532.674 52

1.662.447 189

Likvide beholdninger 822 1

Omsætningsaktiver i alt 1.928.962 661

AKTIVER I ALT 19.522.820 18.708
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Rønne Vand A/S
Balance

30/4-2012 30/4-2011
Note Kr. Tkr.

PASSIVER

3 Egenkapital

Selskabskapital 5.000.000 5.000

Overkurs 10.791.468 10.791

Overført resultat -155.999 -184

Egenkapital 30. april 15.635.469 15.608

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandør- og omkostningsgæld 427.124 505

Skyldig moms og afgifter 214.723 862

Mellemregning RVV a.m.b.a. 3.245.504 1.733

3.887.351 3.100

Gældsforpligtelser i alt 3.887.351 3.100

PASSIVER I ALT 19.522.820 18.708

 
4 Eventualposter og usikkerhed om indregning og måling

 
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

6 Nærtstående parter
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Rønne Vand A/S
Pengestrømsopgørelse

2011-12 2010-11
Kr. TKr.

Resultat 27.792 -143

Afskrivninger og andre ikke kontante bevægelser 1.723.375 1.708

Selvfinansiering fra driften 1.751.167 1.565

Ændringer i:

Varebeholdninger 205.439 2

Tilgodehavender fra salg 7.053 -106

Andre tilgodehavender -1.480.551 185

Leverandørgæld -78.375 145

Skyldige moms og afgifter -647.359 89

Anden gæld 0 0

Pengestrøm fra driftsaktivitet -242.626 1.879

Køb af materielle anlægsaktiver -1.269.970 -1.890

Salg af materielle anlægsaktiver 0 0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.269.970 -1.890

Årets pengestrøm fra drift og investering -1.512.596 -11

Likvider og mellemregning primo -1.732.086 -1.721

Likvider og mellemregning ultimo -3.244.682 -1.732
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Rønne Vand A/S
Noter
2011-12

Note

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og Produktions- Lednings- Transport- Inventar
bygninger anlæg net midler og EDB I alt

 

Anskaffelsessum 1. maj 1.309.098 22.608.740 7.953.340 524.806 2.070.686 34.466.670

Årets tilgang 0 0 1.235.685 0 34.285 1.269.970

Årets afgang/ udgåede aktiver -77.396 0 0 -4.936 -150.157 -232.489

Anskaffelsessum 30. april 1.231.702 22.608.740 9.189.025 519.870 1.954.814 35.504.151

Afskrivninger 1. maj 333.776 11.413.766 2.289.131 359.271 2.023.463 16.419.407

Afskrivninger på solgte/udgåede aktiver -77.396 0 0 -4.936 -150.157 -232.489

Årets afskrivninger 24.634 1.376.724 265.111 56.906 0 1.723.375

Afskrivninger 30. april 281.014 12.790.490 2.554.242 411.241 1.873.306 17.910.293

Regnskabsmæssig værdi
30. april 950.688 9.818.250 6.634.783 108.629 81.508 17.593.858

 

13



Rønne Vand A/S
Noter
2011-12

Note

2 Skat af årets resultat  
Skat af skattepligtig indkomst 0
Ændring i udskudt skat 0
Skat af årets resultat 0

3 Egenkapital

Aktiekapital
Overkurs ved 
stiftelse

Overført 
resultat I alt

Saldo 1. maj 2011 5.000.000 10.791.468 -183.791 15.607.677
Overført resultat, jf. resultatdisponering 0 27.792 27.792
Saldo 30. april 2012 5.000.000 10.791.468 -155.999 15.635.469

Aktiekapital
Aktiekapitalen er fordelt således:
100 aktier af nom. 50.000 kr. 5.000.000

5.000.000

4 Eventualposter og usikkerhed om indregning og måling
Udskudt skat:
Selskabet har som skattemæssige indgangsværdier anvendt de myndighedsfastsatte standardpriser.
Som regnskabsmæssige værdier er anvendt historiske kostpriser, med fradrag af afskrivninger, som
er væsentligt lavere. Skat har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndigheds-
fastsatte standardpriser for anlægsaktiver, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangs-
værdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har Skat beskrevet
i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. De nævnte afgørelser er alle påklaget til Landsskatte-
retten. Opgjort på baggrund af Skats vejledning er de skattemæssige værdier på anlægsaktiverne
lavere end de af selskabet anvendte. Der er således usikkerhed om selskabets skattemæssige op-
gørelser. Selskabet har som følge af denne usikkerhed samt en generel usikkerhed omkring værdien
af den udskudte skat, valgt ikke at indregne det udskudte skatteaktiv.
Ledelsen vurderer dog, at det er sandsynligt at sagerne vil falde ud til selskabernes fordel.

5 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.

6 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse
RVV a.m.b.a., hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Rønne Varme A/S, tilknyttet virksomhed

Transaktioner
Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkost-
ningsdækkende basis. Der har i regnskabsåret 2011-12 været samhandel med RVV a.m.b.a. 
og Rønne Varme A/S.

Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stem-
merne eller minimum 5% af kapitalen:
RVV a.m.b.a., Bornholms Regionskommune

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet RVV a.m.b.a., Bornholms Regionskom-
mune, CVR-nr. 25 22 78 32
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