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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for NK-Service A/ S for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 201 9 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 201 9.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Steen Lindhardt
adm. direkt ør
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Næst ved, den 19. mart s 2020
Direkt ion:

Pet er Hougaard
direkt ør

Best yrelse:

Niels Jacob True
formand

Daniel Lillerøi
næst formand

Per Sørensen

Lars Erik Clausen

Helle Jessen

Dennis Boye Jensen

Kennet h Mart in Hansen

Jesper Marchholdt
Mikkelsen

Bent Bo Blom Larsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i NK-Service A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or NK-Service A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omf att er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 201 9 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 201 9 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:
u

Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kont rol.

u

Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
u

Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

u

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.

u

Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsent lig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
København, den 19. mart s 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
st at saut . revisor
mne26738

Mort en Øst erkjærhus
st at saut . revisor
mne45930
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Navn
Adresse, post nr., by

NK-Service A/ S
Ærøvej 2, 4700 Næst ved

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

29 19 33 3 9
1. december 200 5
Næst ved
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

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

Telef on

55 78 51 5 0

Best yrelse

Niels Jacob True, f ormand
Daniel Lillerøi, næst f ormand
Per Sørensen
Lars Erik Clausen
Helle Jessen
Dennis Boye Jensen
Kennet h Mart in Hansen
Jesper Marchholdt Mikkelsen
Bent Bo Blom Larsen

Direkt ion

Steen Lindhardt, adm. direkt ør
Pet er Hougaard, direkt ør

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspart nerselskab
Dirch Passers Allé 36 , Post boks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s f ormål er at drive virksomhed med levering af vejlys, service og drif t af vejbelysnings- og
t rafikanlæg og hert il hørende administ ration samt at drive virksomhed med levering af serviceydelser
t il virksomheder inden f or f orsyning, produkt ion, t ransport , handel og levering af vand, el og anden
forsynings virksomhed og hert il hørende administ ration, samt at drive virksomhed som har t ilknyt ning
hertil. Selskabet s virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår. Dog skal afregningen med koncernens vandselskaber ske t il kost pris i henhold t il gældende vandsekt orlov.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens result at opgørelse for 2019 udviser et overskud på 749 t .kr. mod et underskud på 812
t .kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 31. december 201 9 udviser en egenkapit al på 21.421
t .kr.

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for selskabet s økonomiske st illing.
Forventet udvikling

Selskabet s ledelse forvent er et øget aktivit et sniveau for 2020 grundet igangsæt ning af f lere st ørre
projekt er omhandlende udskif t ning af vejbelysning t il LED belysningsarmaturer og flere projekt er med
gadebelysning f or Næst ved Kommune.
Af ledt heraf forvent es et bedre årsresult at for 2020.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

Nettoomsætning
Andre drif t sindt ægt er
Omkost ninger t il råvarer og hjælpematerialer
Andre ekst erne omkost ninger

2019

2018

57.244
71
-9.634
-7.341

45.937
9
-3.165
-6.133

40.340
-39.877
-1.043

36.648
-36.886
-756

-580
1.465
-136

-994
1.389
-231

2
3

Bruttoresultat
Personaleomkost ninger
Af skrivninger på immat erielle og mat erielle anlægsakt iver

4
5

Resultat før finansielle poster
Finansielle indt ægt er
Andre finansielle omkost ninger

6

Resultat før skat
Skat af året s result at

749
0

164
-976

Årets resultat

749

-812

Forslag til resultatdisponering
Overført result at

749

-812

749

-812
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Note
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8

t.kr.

2019

2018

2.742

834

2.742

834

2.258
497
269

1.619
581
167

3.024

2.367

5.766

3.201

3.393

1.841

3.393

1.841

3.821
6.402
45
1.410

1.533
6.739
86
820

11.678

9.178

4.969

4.976

Likvide beholdninger

12.334

16.791

Omsætningsaktiver i alt

32.374

32.786

AKTIVER I ALT

38.140

35.987

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immat erielle anlægsakt iver
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Indret ning af lejede lokaler
Materielle anlægsakt iver under udførelse

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varelager
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er

Værdipapirer og kapitalandele
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Note

9

10

t.kr.

2019

2018

501
20.920

501
20.171

21.421

20.672

1.390

0

1.390

0

2.823
131
0
12.375

1.353
53
713
13.196

15.329

15.315

Gældsforpligtelser i alt

16.719

15.315

PASSIVER I ALT

38.140

35.987

PASSIVER
Egenkapital
Akt iekapit al
Overført result at
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Skyldig sambeskat ningsbidrag
Anden gæld

1
11
12
13
14

Anvendt regnskabspraksis
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Event ualakt iver
Sikkerhedsst illelser
Nærtst ående parter
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Overført via result at disponering

501
0

20.171
749

20.672
749

Egenkapital 31 . december 2 01 9

501

20.920

21.421
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or NK-Service A/ S for 2019 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser f or klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Koncerninterne virksomhedssammenlægninger

Ved virksomhedssammenslut ninger som køb og salg af kapit alandele, f usioner, spalt ninger, t ilførsel af
akt iver og akt ieombyt ninger m.v. ved delt agelse af virksomheder under modervirksomhedens best emmende indf lydelse anvendes book value-met oden, hvor sammenlægningen anses f or gennemført på
det regnskabsmæssige erhvervelsest idspunkt uden t ilpasning af sammenligningst al. Forskelle mellem
det aft alt e vederlag og den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes direkt e på
egenkapit alen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Indt ægter f ra salg af serviceydelser, indregnes i result at opgørelsen, når overgang af de væsent ligst e
fordele og risici t il køber har fundet st ed, indt ægten kan opgøres pålideligt og bet aling forvent es modt aget .
Net t oomsæt ningen ved levering af vejlys, service og vejbelysningsanlæg indregnes i
result at opgørelsen, når levering og risikoovergang t il køber har f undet st ed. Invest eringsbidrag
indregnes, i t akt med at omkost ninger afholdes. Invest eringsbidrag, der modt ages t il dækning af
anlægsakt iver, indregnes, i t akt med at anlæggene afskrives.
Net t oomsæt ning måles t il dagsværdien af det aft alt e vederlag ekskl. moms og afgift er opkrævet på
vegne af t redjepart. Alle former for afgivne rabat t er indregnes i net t oomsæt ningen.
Andre driftsindtægter

Andre drif t sindt ægt er indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il virksomhedens
hovedakt ivit et er, herunder fortjenest e ved salg af anlægsakt iver.
Råvarer og hjælpematerialer m.v.

Råvarer og hjælpematerialer omfat t er de omkost ninger t il råvarer og hjælpematerialer, der er medgået t il at opnå året s omsæt ning. I post en indgår event uelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de
pågældende lagerbeholdninger.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omf att er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et ,
der er afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il dist ribut ion, salg, reklame, administ ration, lokaler, t ab på debit orer, m.v. I post en indgår endvidere nedskrivninger af t ilgodehavender indregnet
under omsæt ningsakt iver.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il virksomhedens medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket
modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.

11

Penneo dokumentnøgle: 2TKV7-WKEAS-0K7JF-WSOF7-QIPTO-4J7XS

1

NK-Service A/ S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Afskrivninger

Af skrivninger omf att er afskrivninger på immat erielle og mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Erhvervede immat erielle anlægsakt iver

3-5 år

Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Indret ning af lejede lokaler

3-15 år
5 år

For indret ning af lejede lokaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aft aleperioden.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent eindt ægter og -omkost ninger.
Skat

Skat af året s result at omfatt er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.
Virksomheden og de danske dat t ervirksomheder er sambeskat t ede. Selskabsskatt en f ordeles mellem
overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold t il disses skat tepligt ige indkomst (f uld fordeling).
Sambeskat tede selskaber med overskydende skat godt gøres som minimum i henhold t il de gældende
sat ser for rent egodt gørelser af administ rationsselskabet , ligesom sambeskat t ede selskaber med rest skat som maksimum bet aler et t illæg i henhold t il de gældende satser for rent et illæg t il administ rationsselskabet .

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Immat erielle akt iver omfat t er omfat t er t ilknyt t ede erhvervede immat erielle ret t igheder.
Erhvervede immat erielle ret t igheder måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede afskrivninger.
Immat erielle ret t igheder m.v. nedskrives t il genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver

Andre akt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug. For egenfremst illede aktiver omfat t er kost prisen direkt e og
indirekt e omkost ninger t il mat erialer, komponent er, underleverandører og lønninger.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugst id.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år.
Varebeholdninger

Varebeholdninger måles t il kost pris eft er FIFO-met oden. Er net t orealisationsværdien lavere end kost prisen, nedskrives t il denne lavere værdi. Net t orealisationsværdien f or varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkost ninger og omkost ninger, der afholdes f or at effekt uere
salget , og f ast sæt t es under hensynt agen t il omsæt t elighed, ukurans og udvikling i forvent et salgspris.
Kost prisen f or råvarer og hjælpematerialer omfat t er købspris med t illæg af hjemt agelsesomkost ninger.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende eller en portef ølje af t ilgodehavender er værdif orringet . Hvis der
foreligger en objekt iv indikat ion på, at et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke f oreligger en objekt iv indikat ion på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på port ef øljeniveau for objekt iv indikat ion f or værdif orringelse. Port eføljerne baseres
primært på debit orernes hjemst ed og kredit vurdering i overensst emmelse med virksomhedens risikost yringspolit ik. De objekt ive indikat orer, som anvendes f or port ef øljer, er fast sat baseret på hist oriske
t abserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsst illelser. Som diskont eringssats anvendes den eff ekt ive rent e for det enkelt e t ilgodehavende eller port ef ølje.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapit alandele, der best år af børsnot erede akt ier og obligat ioner, måles t il dagsværdi
(børskurs) på balancedagen.
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Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger.
Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.
Udskudt skat måles eft er den balanceorient erede gældsmet ode af alle midlertidige f orskelle mellem
regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af aktiver og forpligt elser. I de t ilf ælde, hvor opgørelse af
skatt eværdien kan f oret ages eft er forskellige beskat ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af
den af ledelsen planlagt e anvendelse af akt ivet , henholdsvis afvikling af f orpligt elsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved låneopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger. I ef t erfølgende perioder måles de finansielle f orpligt elser t il amort iseret kost pris, svarende t il den kapit aliserede værdi ved anvendelse af den eff ekt ive rent e, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i result at opgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
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t.kr.

2

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkost ninger t il social sikring
Andre personaleomkost ninger

Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede

3

4

5

6

7

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af skrivninger på immat erielle anlægsakt iver
Af skrivninger på mat erielle anlægsakt iver

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder
Akt ieudbyt t e
Andre finansielle indt ægt er

Andre finansielle omkostninger
Dagsværdireguleringer af værdipapirer
Andre finansielle omkost ninger

Skat af årets resultat
Året s regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende t idligere år

2019

2018

38.662
1.178
37

36.001
816
69

39.877

36.886

65

60

431
612

328
428

1.043

756

42
74
1.349

32
93
1.264

1.465

1.389

7
129

54
177

136

231

0
0

36
940

0

976

Immaterielle anlægsaktiver

t.kr.

Kost pris 1. januar 2019
Tilgange
Af gange
Kost pris 31. december 201 9

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

5.023
2.339
-1.667
5.695

Af - og nedskrivninger 1. januar 2019
Af skrivninger
Af - og nedskrivninger af afhændede akt iver

4.189
431
-1.667

Af - og nedskrivninger 31. december 201 9

2.953

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 01 9

2.742
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Noter
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

Kost pris 1. januar 2019
Tilgange
Af gange
Overført

3.880
948
-136
167

2.130
52
0
0

167
269
0
-167

6.177
1.269
-136
0

Kost pris 31. december 201 9

4.859

2.182

269

7.310

2.261
476

1.549
136

0
0

3.810
612

-136

0

0

-136

2.601

1.685

0

4.286

2.258

497

269

3.024

2019

2018

501

501

501

501

t.kr.

Af - og nedskrivninger
1. januar 2019
Af skrivninger
Tilbagef ørsel af nedskrivninger
fra en t idligere periode
Af - og nedskrivninger
31. december 201 9
Regnskabsmæssig værdi
31 . december 2 01 9

t.kr.

9

Aktiekapital

Akt iekapit alen er fordelt således:
Akt ier, 501 st k. a nom. 1.000,00 kr.

Akt iekapit alen har udviklet sig således de seneste 5 år:
t.kr.

Saldo primo
Kapit alforhøjelse

2019

2018

2017

2016

2015

501
0

500
1

500
0

500
0

500
0

501

501

500

500

500

10 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfrist ede gældsforpligt elser f orfalder 0 kr. senere end 5 år fra balancedagen.
11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskatt et med modervirksomheden NK-Forsyning A/ S som administ rationsselskab og
hæft er solidarisk med øvrige sambeskat t ede selskaber f or bet aling af selskabsskat .
12 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 201 9 ikke indregnede udskudt e skat t eaktiver på i alt 1.574 t .kr.
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Noter
13 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke st illet pant eller anden sikkerhed i akt iver pr. 31. december 2019.
14 Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

NK-Forsyning A/ S

Ærøvej 2, Næst ved

Samhandel med nært st ående part er er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkost ningsdækkende basis. Der har i 2019 været samhandel med NK-Vand A/ S, NK-Spildevand A/ S, NKE-Elnet A/ S og
NK-Forsyning A/ S.
Ejerforhold

Følgende kapit alejere er not eret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 %af st emmerne eller
minimum 5 % af aktiekapit alen:
Navn

Bopæl/ Hjemsted

NK-Forsyning A/ S

Næst ved
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Transaktioner med nærtstående parter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Steen Lindhardt

Peter Hougaard

Direktion
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: CVR:29193339-RID:34021500
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-03-23 16:37:51Z

Direktion
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: CVR:32102611-RID:1284367901574
IP: 5.103.xxx.xxx
2020-03-23 20:11:19Z

Bent Bo Blom Larsen

Lars Erik Clausen

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-256105544356
IP: 94.18.xxx.xxx
2020-03-24 07:01:33Z

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-022659887454
IP: 87.49.xxx.xxx
2020-03-24 09:08:10Z

Per Sørensen

Kenneth Martin Hansen

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-734175275124
IP: 2.107.xxx.xxx
2020-03-24 09:17:03Z

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-118955323590
IP: 94.18.xxx.xxx
2020-03-24 09:19:32Z

Jesper Marchholdt Mikkelsen

Daniel Lillerøi

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-734467069965
IP: 2.106.xxx.xxx
2020-03-24 15:28:51Z

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-961784301399
IP: 87.49.xxx.xxx
2020-03-25 06:38:25Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: 2TKV7-WKEAS-0K7JF-WSOF7-QIPTO-4J7XS

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Niels Jacob True

Dennis Boye Jensen

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9802-2002-2-252875043658
IP: 185.15.xxx.xxx
2020-03-25 08:39:46Z

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-427249301777
IP: 94.145.xxx.xxx
2020-03-26 14:07:06Z

Helle Jessen

Morten Oesterkjaerhus

Bestyrelse
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-204546325617
IP: 2.105.xxx.xxx
2020-03-27 07:16:34Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:62657568
IP: 62.107.xxx.xxx
2020-03-27 07:26:44Z

Michael N. C. Nielsen

Steen Lindhardt

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:1278656398902
IP: 188.177.xxx.xxx
2020-03-27 09:08:51Z

Dirigent
På vegne af: NK-Service A/S
Serienummer: CVR:29193339-RID:34021500
IP: 94.18.xxx.xxx
2020-05-01 06:55:12Z
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