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SELSKABSOPLYSNINGER
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LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011-12 inkl. ledelses-
beretningen for Rønne Varme 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 Varme A/S 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Rønne Varme 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 varmeforsyningsanlæg samt at distribuere varme i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende varmeforsyningslov. Selskabet har endvidere til formål at levere ser-
viceydelser, der står i naturlig forbindelse med varmeforsyning. 

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 
en lille overdækning på 6.362 kr., der overføres til balancen, således at den samlede overdækning nu 
er 7.337.525 kr. 

Året har været præget af at både BOFA og Østkraft Produktion A/S har gennemført omfattende reno-
veringsarbejder. Disse renoveringsarbejder har medført, at det har været nødvendigt at supplere med 
varme produceret på Rønne Varme’s reserve- og spidslastcentral.
En del af de ekstra omkostninger, der er opstået som følge af at det har været nødvendigt at supplere 
med varme produceret på reserve- og spidslastcentralen, var indregnet i budgettet. 

Der er investeret i alt 1.136 tkr.
Der er sket en mindre udvidelse af forsyningsområdet på Sydhavnen og på Snorrebakken, hvor det 
nye plejecenter også er tilsluttet fjernvarmen. 

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

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2012-13 
De udarbejdede og vedtagne budgetter for 2012-13 viser et forventet nulresultat.

Arbejdet med at undersøge mulighederne for et supplement af fjernvarme uden anvendelse af fossile 
brændsler fortsætter, idet der i samarbejde med Østkraft Produktion A/S er igangsat en undersøgelse 
af muligheden for at udnytte geotermisk varme til fjernvarmeproduktion. Der er i budgettet for 2012-13 
indregnet en henlæggelse til en fremtidig investering. 

På grundlag af de udarbejdede langtidsbudgetter forventer vi en fortsat positiv udvikling i de kom-
mende år.

Resultatdisponering
Årets resultat for Rønne Varme A/S på 6 tkr. foreslås overført til konto for overdækning. Der er nu en 
overdækning på tkr. 7.338. 
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Hoved- og nøgletal

Tkr. 2011-12  2010-11  2009-10 

Hovedtal  
Årets nettoomsætning 88.642 86.874 89.746
Bruttoresultat 24.154 24.425 31.241
Resultat af ordinær primær drift 5.250 7.158 11.549
Resultat af finansielle poster -5.250 -7.158 -10.894
Resultat af ekstraordinære poster 0 0 -655
Årets resultat 0 0 0

Balancesum 220.151 226.998 253.678
Investeringer i materielle anlægsaktiver -1.136 -687 -1.417
Egenkapital 5.000 5.000 5.000

Nøgletal
Bruttomargin 27,25% 28,12% 34,81%
Overskudsgrad 5,92% 8,24% 12,87%
Afkastningsgrad 0,00% 0,00% 0,26%
Soliditetsgrad 2,27% 2,20% 1,97%
Forrentning af egenkapital 0,00% 0,00% 13,11%
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Rønne Varme A/S er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse C. 

Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Der er sket ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af over- og underdækninger i 
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 vedrørende regnskabsmæssig be-
handling af regulatoriske forhold i forsyningsvirksomheder. 

Ændringen har betydet, at årets over-/underdækning nu indregnes under nettoomsætningen. Der er 
som følge af ændringen sket tilpasning af sammenligningstal. Der er udelukkende tale om en ændring 
i præsentationen, hvorfor ændringen ikke har effekt på resultat, aktivsum, egenkapital eller skat. 

Bortset herfra er årsregnskabet aflagt efter samme principper 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 varme 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 varme. I 
posten indgår også omkostninger til reparation og vedligeholdelse af ledningsnettet samt afskrivnin-
ger vedrørende netaktiver. 

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder regnskabsårets afholdte udgifter af primær karakter til admi-
nistration, ejendomme og arealer m.v. 

Over- og underdækninger 
Selskabets drift skal i henhold til varmeforsyningsloven hvile i sig selv. Det medfører, at eventuelle 
under- eller overskud skal opkræves, henholdsvis tilbageføres til forbrugerne ved indregning i efter-
følgende års priser. Rønne Varme A/S har overtaget en underdækning opstået før år 2000 fra RVV 
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a.m.b.a. Energitilsynet har på grund af beløbets størrelse givet tilladelse til at denne underdækning 
kan afvikles over en periode på 20 år. Der er i årene efter år 2000 akkumuleret en overdækning, så-
ledes at den oprindelige underdækning i løbet af regnskabsåret 2010-11 var afviklet fuldt ud og at der 
i stedet for var en overdækning på 7.331 tkr. I regnskabsåret 2011-12 var der en lille overdækning, 
således at den akkumulerede overdækning nu er 7.338 tkr.

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  30 år 
Ledningsnet  30 år 
Teknik/produktionsanlæg 20-25 år 
Biler  6 år 
Driftsmateriel og inventar 5 år 
EDB hardware/software 3 år 

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. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der op-
står mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen 
som en finansiel post. 

Gæld i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for gældens opståen indregnes 
i resultatopgørelsen som en finansiel post. 

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 
samt ændring i driftskapital. 

Pengestrømme til investeringsaktivitet
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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 og afdrag på rentebæren-
de gæld. 

Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger 
og Nøgletal 2010”. 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Bruttoresultat x 100Bruttomargin
Nettoomsætning

Resultat af primær drift x 100Overskudsgrad
Nettoomsætning

Resultat af primær drift x 100
Afkastningsgrad Gennemsnitlige samlede akti-

ver 

Egenkapital ultimo x 100Soliditetsgrad
Passiver i alt ultimo 

Resultat af primær drift x 100
Forrentning af egenkapital Gennemsnitlig investeret kapi-

tal



Rønne Varme A/S
Resultatopgørelse 1. maj 2011 til 30. april 2012

2011-12 2010-11
Note Kr. Tkr.

2 Nettoomsætning 88.648.748 86.874
Produktionsomkostninger -64.494.455 -62.449

Bruttoresultat 24.154.293 24.425

Distributionsomkostninger -15.069.478 -12.639
Administrationsomkostninger -3.835.219 -4.628

Resultat før finansielle poster 5.249.595 7.158

Finansielle indtægter 176.313 16
Finansielle udgifter -5.425.908 -7.174

Årets resultat 0 0
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Rønne Varme A/S
Balance

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

AKTIVER

Anlægsaktiver

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 12.325.565 12.914

Produktionsanlæg 31.058.597 35.347

Ledningsnet 164.033.186 172.683

Transportmidler, inventar og EDB 50.366 82

 207.467.714 221.026

Anlægsaktiver i alt 207.467.714 221.026

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger 364.446 261

Tilgodehavender

3 Underdækning  0 0

Debitorer 1.023.649 1.176

Andre tilgodehavender 10.190.887 4.534

Tilgodehavende moms og afgifter 1.103.229 0

Mellemregning RVV a.m.b.a. 0 0

12.682.212 5.710

Likvide beholdninger 943 1

Omsætningsaktiver i alt 12.683.155 5.972

AKTIVER I ALT 220.150.869 226.998
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Rønne Varme A/S
Balance

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

PASSIVER

4 Egenkapital

Selskabskapital 5.000.000 5.000

Egenkapital 30. april 5.000.000 5.000

Gældsforpligtelser

5 Langfristede gældsforpligtelser

Lån Danske Bank 2.854.152 5.528

Lån Kommunekredit (Euro) 62.092.990 67.019

Lån Kommunekredit 77.185.673 87.562

142.132.815 160.109

Kortfristede gældsforpligtelser

3 Overdækning 7.337.525 7.331

Kortfristet andel af langfristet gæld 17.823.584 30.932

Leverandør- og omkostningsgæld 11.480.066 12.047

Skyldig moms og afgifter 0 1.154

Mellemregning RVV a.m.b.a. 36.376.880 10.425

Anden gæld 0 0

73.018.055 61.888

Gældsforpligtelser i alt 215.150.869 221.998

PASSIVER I ALT 220.150.869 226.998

6 Medarbejderforhold

7 Eventualposter

8 Pantsætninger og sikkerhedstillelser

9 Nærtstående parter
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Rønne Varme A/S
Pengestrømsopgørelse

2011-12 2010-11
Kr. TKr.

Overdækning 6.362 14.130

Afskrivninger og andre ikke kontante bevægelser 14.694.254 14.665

Selvfinansiering fra driften 14.700.616 28.795

Ændringer i:

Lagerbeholdninger -103.441 17

Tilgodehavender fra salg 152.575 240

Andre tilgodehavender -6.760.583 -2.140

Leverandørgæld -566.623 -17.449

Skyldige moms og afgifter -1.153.624 1.154

Anden gæld 0 0

Pengestrøm fra driftsaktivitet 6.268.919 10.617

Køb af materielle anlægsaktiver -1.135.872 -687

Salg af materielle anlægsaktiver 0 0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.135.872 -687

Optagelse af anlægslån 0 75.094

Afdrag på anlægslån -31.085.124 -103.235

Pengestrøm fra finansiering -31.085.124 -28.141

Årets pengestrøm fra drift, investering  og finansiering -25.952.077 -18.211

Likvid beholdning og mellemregning primo -10.423.859 7.787

Likvider og mellemregning, ultimo -36.375.937 -10.424
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Rønne Varme 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 18.548.280 114.017.994 290.050.684 325.360 2.136.570 425.078.888

Årets tilgang 13.328 73.200 1.049.345 0 0 1.135.872

Årets afgang/ udgåede aktiver 0 0 0 0 0 0

Anskaffelsessum 30. april 18.561.608 114.091.194 291.100.028 325.360 2.136.570 426.214.760

Afskrivninger 1. maj 5.634.113 78.671.064 117.367.385 308.080 2.072.148 204.052.790

Afskrivninger på solgte/udgåede aktiver 0 0 0 0 0 0

Årets afskrivninger 601.929 4.361.532 9.699.456 17.280 14.056 14.694.253

Afskrivninger 30. april 6.236.042 83.032.596 127.066.841 325.360 2.086.204 218.747.043

Regnskabsmæssig værdi
30. april 12.325.566 31.058.598 164.033.187 0 50.366 207.467.717
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Rønne Varme A/S
Noter
2011-12

Note
30/4-2012 30/4-2011

2 Nettoomsætning Kr. Tkr.
Variable bidrag 59.463.559 72.264
Faste bidrag 29.191.551 28.740
Årets over- / underdækning -6.362 -14.130

88.648.748 86.874

30/4-2012 30/4-2011
3 Underdækning / overdækning Kr. Tkr.

Over- / underdækning primo -7.331.163 6.799
Årets overførsel -6.362 14.130
Overdækning ultimo -7.337.525 -7.331

4 Egenkapital
Aktiekapital Overført resultat I alt

Saldo 30. april 2011 5.000.000  0 5.000.000
Overført resultat, jf. resultatdisponering 0 0
Saldo 30. april 2012 5.000.000

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

5.000.000 

5 Kreditinstitutter 2011-12 2010-11
Tkr. Tkr.

Efter 5 år 81.645 93.396
Mellem 1 og 5 år 60.487 66.713
Langfristet gæld 142.133 160.109
Inden for 1 år 17.824 30.932

159.956 191.041

6 Medarbejderforhold
Selskabet lejer medarbejdere gennem moderselskabet RVV a.m.b.a. og har således
ingen ansatte.

7 Eventualposter m.v.
Der er ingen væsentlige eventualposter

8 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.
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Rønne Varme A/S
Noter
2011-12

Note

9 Nærtstående parter og ejerforhold

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

Øvrige nærtstående parter
Rønne Vand 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 Vand 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

 17


