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NK-Vand A/S
Årsrapport 2014

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2014 for NK-Vand A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling.
Der er væsentlig usikkerhed vedrørende den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt
den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne. Der henvises til note 2 herom.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Næstved, den 9. april 2015
Direktion:

Peter Hougaard

Bestyrelse:

Helge Adam Møller
formand

Hanne Merete Møller
næstformand

Flemming Kurt Carlson

Stig Arne Hjort Kristensen

Troels Peter Larsen

John Laurits Lundholm
Lauritzen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i NK-Vand A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for NK-Vand A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. 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, om årsregnskabet er uden 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 vurderingen 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 regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse,
der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt den
hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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.
Aarhus, den 9. april 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Søren Peter Nielsen
statsaut. revisor

Thomas Riis
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr. by

NK-Vand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

32 10 26 54
20. april 2009
Næstved
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.nk-forsyning.dk
nkf@nk-forsyning.dk

Telefon

55 78 51 50

Bestyrelse

Helge Adam Møller, formand
Hanne Merete Møller, næstformand
Flemming Kurt Carlson
Stig Arne Hjort Kristensen
Troels Peter Larsen
John Laurits Lundholm Lauritzen

Direktion

Peter Hougaard

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består i at sikre forsyning af rent vand til Næstved by med opland, samt at renovere
ledningssystemet og etablere nye ledninger.
Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud fra et ”hvile i sig
selv”-princip samt fra 1. januar 2011 reguleret efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav som beskrevet i vandsektorloven.
Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, målerafgifter og forbrugsbidrag. Bestyrelsen fastsætter årligt takster i henhold til prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet og
godkendt af Næstved Kommune.
Usikkerhed ved indregning og måling
Opgørelsen af skat i årsregnskabet har til og med 2013 været baseret på selskabets vurdering af skattemæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de
myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige værdier. Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Selskabet, samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT's afgørelser, hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten.
Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende problemstillingen, og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT’s fordel. De afgjorte sager er anket, idet branchen
er af den opfattelse, at afgørelserne er forkerte både i relation til lovens ordlyd og i relation til intentionerne med vandsektorloven.
I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT’s konkrete anvendelse af værdiansættelsesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansættelse af de skattemæssige indgangsværdier, samt den deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. På baggrund heraf er
den udskudte skat og tilhørende opkrævningsret hos forbrugerne ikke indregnet i årsregnskabet. Der
henvises til note 2 i årsregnskabet. Såfremt sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s
fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet 25,7 mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering.
Betalbar skat for 2014 og tidligere år er opgjort i henhold til SKAT’s afgørelse og indregnet i årsregnskabet under skat. En tilsvarende opkrævningsret hos selskabets kunder er medtaget som en del af
årets omsætning, hvorfor forholdet ikke påvirker selskabets resultat, men dog belaster selskabets kunder med højere priser.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2014 udviser et overskud efter skat på 7.554 t.kr. mod 13.175 t.kr. i 2013. Ændringen
kan primært henføres til lavere indtægter.
Faldet i årets indtægter udgør 2.484 t.kr. og kan primært henføres til lavere indtægter på vandbidrag,
hovedsageligt på grund af lavere takstpriser i 2014 end i 2013.
Selskabets driftsomkostninger er stort set uforandrede i 2014 i forhold til driftsomkostningerne i 2013.
Udover årsregnskabslovens regler er selskabet fortsat underlagt "hvile i sig selv"-princippet, hvor indtægterne over tid skal dække de omkostninger, der er til drift og investeringer ved at drive vand- og
spildevandsvirksomhed.
Forskellene mellem de to opgørelsesmetoder er vist nedenfor.
I "hvile i sig selv"-princippet indgår årets faktiske omkostninger til drift og investeringer samt afdrag på
lån, mens årsregnskabet efter årsregnskabsloven indeholder årets faktiske omkostninger til drift samt
afskrivninger på investeringer.
Årets resultat efter "hvile i sig selv"-princippet viser et overskud på 1,1 mio. kr. Det forventes, at denne
overfinansiering i 2015 vil blive anvendt til delfinansiering af anlægsinvesteringer.
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Ledelsesberetning
Beretning
Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år et prisloft over for henholdsvis vand- og spildevandsområdet i selskabet, som angivet et loft over de samlede indtægter.
"Hvile i sig
selv"princippet

Årsregnskab
2014

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger, drift
Distributionsomkostninger, drift
Afskrivninger, produktion og distribution

29.674
-3.859
-2.915
0

29.674
-3.859
-2.915
-4.061

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger, drift
Afskrivninger, administration

22.900
-6.601
0

18.839
-6.601
-473

Resultat af ordinær primær drift

16.299

11.765

-182

-182

Resultat af primær drift
Finansielle omkostninger

16.117
-500

11.583
-500

Resultat før skat
Skat af årets resultat

15.617
-3.529

11.083
-3.529

0

7.554

t.kr.

Andre driftsomkostninger

Investeringer 2014
Afdrag på lån 2014
Årets resultat, jf. "hvile i sig selv"-princippet

-10.655
-312
1.121

Som et af resultaterne af vores visionsproces, har vi reorganiseret ansvarsområder og arbejdsprocesser
hos både ledelse og medarbejdere. Det har givet en bedre arbejdsgang og mere tilfredse medarbejdere,
hvilket vi håber også vil blive bemærket af vores samarbejdspartnere.
Vi har i 2014 besluttet ikke at satse fuldt ud på fjernaflæste vandmålere hos forbrugerne. Selskabets
økonomi er ikke for nuværende til en investering i den krævede størrelsesorden. Desuden får vi en meget høj procentandel af vores aflæsningskort hjem ved første henvendelse, og hos den lille rest som skal
rykkes eller besøges, bliver udgifterne dækket ind af vores gebyrer. Det er således ikke til at se en rentabel forretning i at skifte til de dyrere fjernaflæste målere.
I 2013 flyttede personalet fra Ærøvej til Ved Fjorden i Ydernæs industriområde. I løbet af 2014 har vi
fået flyttet lager og de sidste ting med, og vi har nu samlet alt på én adresse igen.
Vi har fået gennemført en større opdatering af vores vandledningsnet model, så den nu er ny kalibreret
og udbygget med en sektioneringsmodel. Vi har mange ringforbindelser, som vi ønsker at afbryde med
en mere hensigtsmæssig sektionering. Sektioneringer giver bedre mulighed for at inddæmme eventuelle
forureninger.
Der arbejdes fortsat med at udvide vores system for dokumenteret drikkevands sikkerhed (DDS) og i den
forbindelse er der identificeret områder på vores vandværker, som kræver en ombygning for at fungere
optimalt i forhold til overholdelse af kravene i DDS’en.
Da vi er flyttet til samme adresse, som forsyningens spildevandsafdeling har vi forestået et stort stykke
arbejde med at sektionsopdele området, lagerfaciliteter og kontorbygninger, således at krydskontaminering kan undgås. Vi vurderer selv, at det er lykkedes ret godt, idet personalet fra NK-Spildevand A/S
har accepteret og overholder sektionsopdelingerne. Alt personale på adressen har desuden været igennem det hygiejnekursus som er standarden for medarbejdere i NK-Vand.
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Ledelsesberetning
Beretning
Forskellige tiltag på Hjelmsø Vandværk, bl.a. ny beluftning og indblæsning, har betydet, at vi har kunnet
reducere energiforbruget med 11 %.
Vores projekt med at føre en ledning frem fra Næstved til Brøderup er i god gænge og overholder tidsplanen. Der er dog tilkommet ekstra omkostninger som følge af oprydning af uhensigtsmæssigt udførte
ledninger, som skulle tilsluttes den nye ledning.
Forventninger til fremtiden
En af årsagerne til at fjernaflæste målere er for dyre for os pt. er etableringen af et sendenet. Der er
andre ledningsejere i området, som skal udrulle fjernaflæste målere, og vi vil se, om vi i en form for
samarbejde med dem, kan få dele af vores områder udstyret med fjernaflæste målere til en overkommelig pris.
Vi forventer at skære lidt ned på vores produktionskapacitet i 2015, idet Brøderup Vandværk nedlægges, og vi lukker en vandbehandlingslinje på Hjelmsø Vandværk. Der skulle være potentiale til driftsbesparelser ved disse tiltag.
For at være bedre klædt på til dialogen med miljømyndighederne om vores vandindvinding, er vi ved at
udrulle et større overvågningsprogram af både vores egne boringer samt andre boringer i vores indvindingsområder, der kan give et overblik over grundvandstand og vandkvalitet. De indhentede resultater
kan muligvis også danne grundlag for en indvindingsstrategi, som kan minimere vandbehandlingsomkostningerne.
Som så mange andre er vi til tider udfordret på temperaturen af det drikkevand, der leveres til forbrugerne. Vi har derfor indledt et samarbejde med Næstved Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om at undersøge
muligheden for, via varmepumper at køle drikkevandet og sælge varmen til fjernvarmeværket.
Vi forventer i 2015 at påbegynde nogle af de krævede ombygninger på vandværkerne, som er påkrævet
i forhold til DDS’en.
Der er en ny vandsektorlov undervejs, men der er herfra ingen forventninger om, at de administrative
byrder bliver mindre eller mere gennemskuelige af den grund. I den henseende kommer de næste år
formodentlig til at ligne de foregående.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige begivenheder, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note

t.kr.

2014

2013

29.674

32.158

29.674
-13.481

32.158
-14.964

Bruttoresultat
6 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

16.193
-4.610

17.194
-4.585

Resultat af primær drift
3 Finansielle indtægter
4 Finansielle omkostninger

11.583
0
-500

12.609
118
-903

Resultat før skat
5 Skat af årets resultat

11.083
-3.529

11.824
1.351

Årets resultat

7.554

13.175

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

7.554

13.175

7.554

13.175

Omsætning
Nettoomsætning
Eksterne omkostninger
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg og tilslutningsbidrag
Andre anlæg
Igangværende investeringer
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

2014

2013

10.218
196.404
589
8.409

10.759
193.028
1.186
4.602

215.620

209.575

215.620

209.575

12.998
995

30.043
1.010

13.993

31.053

9.169

3.352

23.162

34.405

238.782

243.980
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

t.kr.

2014

2013

PASSIVER
7 Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

5.000
212.677

5.000
205.123

Egenkapital i alt

217.677

210.123

10.175

10.498

10.175

10.498

324
1.241
1.776
1.653
1.876
4.060
0

312
3.012
933
0
0
11.427
7.675

10.930

23.359

21.105

33.857

238.782

243.980

Gældsforpligtelser
8 Langfristede gældsforpligtelser
KommuneKredit
Kortfristede gældsforpligtelser
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Sambeskatningsbidrag
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
1
2
9
10
11

Anvendt regnskabspraksis
Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Pengestrømsopgørelse
Note

t.kr.

2014

2013

7.554
4.110
4.620

13.175
3.759
-7.933

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster
Renteindtægter, betalt
Renteomkostninger, betalt

16.284
0
500

9.001
-118
903

Pengestrøm fra ordinær drift
Betalt selskabsskat

16.784
0

9.786
0

Pengestrøm fra driftsaktivitet

16.784

9.786

Køb af materielle anlægsaktiver
Aktivering af tilslutningsbidrag
Afskrivning tilslutningsbidrag

-11.390
791
-56

-7.228
270
0

Pengestrøm til investeringsaktivitet

-10.655

-6.958

Låneoptagelse
Afdrag på langfristet gæld

0
-312

0
-300

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

-312

-300

Årets pengestrøm
Likvider, primo

5.817
3.352

2.528
824

Likvider, ultimo

9.169

3.352

Årets resultat
12 Reguleringer
13 Ændring i driftskapital
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for NK-Vand A/S for perioden 1. januar – 31. december 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af pengestrømsopgørelse.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg og distribution af vand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter. I nettoomsætningen reguleres en eventuel overdækning og en eventuel underdækning.
Tilslutningsbidrag periodiseres og indregnes i nettoomsætningen over en periode på 45 år.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner samt øvrige personaleomkostninger
til selskabets ansatte.
Eksterne omkostninger
Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning og transport af drikkevand, drift
og vedligeholdelse af vandværker, ledningsnet, pumper samt administrationsomkostninger m.v.
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktivitet.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.
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.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde er værdiansat til kostpris.
Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, vandværker, tekniske anlæg m.v.
Distributionsanlæg udgøres af netaktiver, pumpestationer, stikledninger m.v.
Værdiansættelsen af bygninger og tekniske anlæg er baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12.
juni 2011. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæg. Værdiansættelsen
er derfor som udgangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser, som udtryk for
en estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en nedskrivningstest, hvorved værdiansættelsen af aktiverne revurderes ud fra
den samlede værdi af selskabet baseret på dets forventede fremtidige pengestrømme.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
I forbindelse med opgørelsen af anlægsaktiverne til åbningsbalancen pr. 1. januar 2009 er der for flere
aktivgrupper anvendt anslåede nedskrevne genanskaffelsespriser.
Materielle anlægsaktiver anskaffet efter stiftelsen måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Netaktiver
Pumpestationer
Øvrige tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr
Transportmidler
It
Inventar
Tilslutningsbidrag

20-50 år
60-100 år
20 år
20-30 år
10-15 år
5-10 år
5-8 år
3 år
3-5 år
45 år

Der afskrives ikke på grunde.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der normalt opgøres til nominel værdi. Der nedskrives til
imødegåelse af forventede tab efter en generel samt individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende perioder.
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, indeholder periodiserede vandindtægter vedrørende efterfølgende perioder.
Over-/underdækning
Overstiger prisloftet for vandforsyningen de hos forbrugerne opkrævede beløb indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende (underdækning).
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for vandforsyningen, indregnes forskellen i
balancen som en forpligtelse (overdækning).
Årets regulering af over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
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Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrøm 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 eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende
gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld.
2

Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier
Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT har
lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet
DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det
er SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end
de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT's afgørelser,
hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten. Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende problemstillingen og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT’s
fordel. Afgørelserne er anket, idet branchen er af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med
lovens ordlyd samt intentionerne med vandsektorloven.
I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT’s konkrete anvendelse af værdiansættelsesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansættelse af de skattemæssige indgangsværdier, samt den deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. Såfremt sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet
25,7 mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering.
Betalbare indkomstskatter er i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber en omkostning, der
kan tillægges vandselskabets priser krone for krone. En evt. udskudt skat vil derfor blive til en opkrævningsret hos selskabets kunder på det tidspunkt, hvor den bliver til en betalbar skat. Den udskudte skat
modsvares derfor i nominel værdi af en opkrævningsret.
På baggrund heraf samt den betydelige usikkerhed, der er omkring de faktiske beløbsstørrelser, er den
udskudte skatteforpligtelse og tilhørende opkrævningsret hos kunderne ikke indregnet.
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Noter
t.kr.

3

4

5

6

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til bank
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige renteomkostninger

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Regulering vedrørende tidligere år, ændret sambeskatning

2014

2013

0

118

0

118

418
0
82

431
361
111

500

903

1.653
1.876

-1.351
0

3.529

-1.351

Materielle anlægsaktiver
Grunde og

Tekniske

bygninger

anlæg

Andre anlæg

investeringer

bidrag

I alt

Kostpris 1. januar 2014
Reklassifikation
Tilgang
Afgang
Overført i året

30.616
34.304
0
0
96

417.679
-36.818
0
0
7.472

5.079
3.139
15
-433
0

4.602
0
11.375
0
-7.568

-2.121
0
-791
0
0

455.855
625
10.599
-433
0

Kostpris 31. december
2014

65.016

388.333

7.800

8.409

-2.912

466.646

16.440
34.304

207.051
-36.818

1.532
3.139

0
0

0
0

225.023
625

50.744

170.233

4.671

0

0

225.648

3.417
637

15.551
3.361

2.361
612

0
0

-72
-56

21.257
4.554

0

0

-433

0

0

-433

4.054

18.912

2.540

0

-128

25.378

10.218

199.188

589

8.409

-2.784

215.620

t.kr.

Nedskrivning 1. januar
2014
Reklassifikation
Nedskrivning 31. december 2014
Afskrivninger 1. januar
2014
Afskrivninger
Akk. afskrivninger tilbageført
Afskrivninger 31. december 2014
Regnskabsmæssig
værdi 31. december
2014

Igangværende

Tilslutnings-

16

NK-Vand A/S
Årsrapport 2014

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
t.kr.

2014

2013

637
3.361
612

637
3.322
626

4.610

4.585

Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

Saldo 1. januar 2014
Overført, jf. resultatdisponering

5.000
0

205.123
7.554

210.123
7.554

Saldo 31. december 2014

5.000

212.677

217.677

Grunde og bygninger
Tekniske anlæg
Andre anlæg

7

Egenkapital
t.kr.

Da NK-Vand A/S er underlagt "hvile i sig selv"-bestemmelserne i vandsektorloven kan overført overskud
ikke udloddes til aktionærerne.
8

Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

KommuneKredit

9

Gæld i alt 31.
december

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Efter 5 år

10.498

324

10.175

8.355

10.498

324

10.175

8.355

Eventualposter m.v.
NK-Vand A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser samt forhold
vedrørende indgåede entrepriseaftaler.
Der henvises til note 2, som beskriver den usikkerhed, der er omkring den beløbsmæssige størrelse af
den udskudte skatteforpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets
materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.
Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter
selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab, NKForsyning A/S, CVR-nr. 28 11 84 65. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Der påhviler ikke selskabet yderligere eventualforpligtelser.

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
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Noter
11

Nærtstående parter
NK-Vand A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter NK-Forsyning A/S, der er hovedaktionær. NK-Vand A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter NK-Vand A/S' bestyrelse og direktion.
Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende
basis. Der har i 2014 været samhandel med NK-Service A/S.
Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
NK-Forsyning A/S
Ærøvej 2
4700 Næstved
NK-Vand A/S indgår i koncernregnskabet for NK-Forsyning A/S.
t.kr.

12

13

Pengestrømsopgørelse – reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt

2014

2013

0
-500
4.610

118
-903
4.544

4.110

3.759

17.061
-12.441

-4.250
-3.683

4.620

-7.933
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