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Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 21/8-2013.
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LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012-13 inkl. ledelsesberetningen 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 selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 21. august 2013
Direktionen:

_____________________________
Erik Steen Andersen

Bestyrelse:

______________________________
Ingolf Lind-Holm
(formand)

_______________________________
Svend Erik Petersen
(næstformand)

_______________________________
Leif Bruno Hansen

________________________________
Kai Platz

_______________________________
Joan Prahl

________________________________
Ebbe Frank

_______________________________
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 2012 – 30. april 2013,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 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 fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens skøn er rimelige samt den samlede præsentation 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. maj 2012 – 30. april 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 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

2013

Rønne Revision

Tonny Kofoed
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer

Erik Hansen
Registreret revisor
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 2012-13
Det er selskabets 4. regnskabsår efter udskillelsen fra moderselskabet RVV a.m.b.a. Resultatet viser
et mindre overskud på 117.039 kr.
Selskabets ene vandværk, Gøngeherred Vandværk, har været under reparation en del af året og vil
også være det i en del af regnskabsåret 2013-14. Gøngeherred Vandværk leverer ikke vand til forbrugerne i den periode, hvor reparationsarbejdet er i gang, men da selskabets øvrige 2 vandværker
uden problemer kan levere den mængde vand, der er behov for, vil forbrugerne ikke komme til at
mærke noget til reparationen.
Usikkerhed om indregning og måling i årsrapporten er omtalt i note 4 til årsregnskabet, hvortil der
henvises.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er efter ledelsens vurdering ikke indtruffet væsentlige hændelser, der påvirker vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2013-14
De udarbejdede og vedtagne budgetter for 2013-14 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 kommende år.

Resultatdisponering
Årets resultat for Rønne Vand A/S 117 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 regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 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 virksomheden, 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 forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 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 nettoomsætning samt afskrivninger vedrørende produktionsanlæg.
Distributionsomkostninger.
Distributionsomkostningerne indeholder omkostninger, der kan henføres til distribution af vand. I posten indgår også omkostninger til reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet samt afskrivninger
vedrørende netaktiver.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder regnskabsårets afholdte udgifter af primær karakter til administration, 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 i årsregnskabet lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede
brugstider er:
7

Bygninger
Ledningsnet
Teknik/produktionsanlæg
Indvindingsanlæg
Biler
Driftsmateriel og inventar
EDB hardware/software

50 år
30 år
20-25 år
10 år
6 år
5 år
3 år

Aktiver med en anskaffelsessum under 50 tkr. pr. enhed udgiftsføres i årsregnskabet 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.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder
Selskabsskat og udskudt skat
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 for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 25%.

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
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet 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 virksomheder 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 selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt gæld til tilknyttede virksomheder.
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Rønne Vand A/S
Resultatopgørelse 1. maj 2012 - 30. april 2013
2012-13
Kr.

Note
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

2011-12
Tkr.

9.833.868
-2.366.312

9.856
-2.349

7.467.556

7.507

-3.702.034
-3.614.026

-3.621
-3.799

Resultat før finansielle poster

151.496

87

Finansielle omkostninger

-34.457

-59

Årets resultat før skat

117.039

28

0

0

Årets resultat

117.039

28

Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat

117.039

28

Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

2 Skat af årets resultat
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Rønne Vand A/S
Balance
30/4-2013
Kr.

Note

30/4-2012
Tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
1 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger

926.054

951

Produktionsanlæg

8.663.662

9.818

Distributionsanlæg

6.693.131

6.635

235.960

190

16.518.807

17.594

16.518.807

17.594

234.222

266

253.003

130

1.535.358

1.533

1.788.361

1.662

822

1

2.023.405

1.929

18.542.212

19.523

Andre anlæg, driftsmidler og inventar

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varebeholdninger

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT
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Rønne Vand A/S
Balance
30/4-2013
Kr.

Note

30/4-2012
Tkr.

PASSIVER
3 Egenkapital
Selskabskapital

5.000.000

5.000

0

10.791

Overført resultat

10.752.508

-156

Egenkapital 30. april

15.752.508

15.635

Leverandører af varer og tjenesteydelser

451.281

427

Anden gæld

231.503

215

2.106.920

3.246

2.789.704

3.888

2.789.704

3.888

18.542.212

19.523

Overkurs ved emission

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Gæld til tilknyttede virksomheder

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

4 Eventualposter og usikkerhed om indregning og måling
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
6 Nærtstående parter
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Rønne Vand A/S
Pengestrømsopgørelse
2012-13
Kr.
Resultat

2011-12
TKr.

117.039

28

Afskrivninger og andre ikke kontante bevægelser

1.670.138

1.723

Selvfinansiering fra driften

1.787.177

1.751

31.471

205

-123.230

7

Andre tilgodehavender

-2.684

-1.481

Leverandørgæld

24.157

-78

Anden gæld

16.780

-647

Pengestrøm fra driftsaktivitet

1.733.671

-243

Køb af materielle anlægsaktiver

-595.087

-1.270

Salg af materielle anlægsaktiver

0

0

-595.087

-1.270

1.138.584

-1.513

Likvider primo

-3.244.682

-1.732

Likvider ultimo

-2.106.098

-3.245

Ændringer i:
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Årets pengestrøm fra drift og investering
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Rønne Vand A/S
Noter
2012-13
Note
1

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Anskaffelsessum 1. maj

Produktionsanlæg

Distributionsanlæg

Andre anlæg, driftsmaterialer og inventar

I alt

1.231.702

22.608.740

9.189.025

2.474.684

35.504.151

Årets tilgang

0

116.109

370.721

108.257

595.087

Årets afgang/ udgåede aktiver

0

0

0

0

0

1.231.702

22.724.849

9.559.746

2.582.941

36.099.238

281.014

12.790.490

2.554.242

2.284.547

17.910.293

0

0

0

0

0

24.634

1.270.697

312.373

62.434

1.670.138

Afskrivninger 30. april

305.648

14.061.187

2.866.615

2.346.981

19.580.431

Regnskabsmæssig værdi
30. april

926.054

8.663.662

6.693.131

235.960

16.518.807

Anskaffelsessum 30. april

Afskrivninger 1. maj
Afskrivninger på solgte/udgåede aktiver
Årets afskrivninger

Afskrivning af materielle anlægsaktiver
Fordeles således i årsregnskabet:
Produktionsomkostninger

1.357.765

Distributionsomkostninger

312.373
1.670.138
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Rønne Vand A/S
Noter
2012-13
Note
2 Skat af årets resultat
Skat af skattepligtig indkomst
Ændring i udskudt skat
Skat af årets resultat

0
0
0

3 Egenkapital

Saldo 1. maj 2012
Overført resultat, jf. resultatdisponering
Overført af overkurs
Saldo 30. april 2013

Aktiekapital
5.000.000
0
0
5.000.000

Overkurs ved
emission
10.791.468
0
-10.791.468
0

Overført
resultat
-155.999
117.039
10.791.468
10.752.508

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

I alt
15.635.469
117.039
0
15.752.508

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 myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiver, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier 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 Landsskatteretten. 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 opgørelser. 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 afgivet kaution for kr. 35 mill. for moderselskabets bankengagement, hvor der på statusdagen
er trukket kr. 31,5 mill. Kautionen forventes ikke at blive aktuel.
Der er ikke herudover 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 omkostningsdækkende basis. Der har i regnskabsåret 2012-13 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 stemmerne 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 Regionskommune, CVR-nr. 25 22 78 32
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