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NK-Forsyning A/S
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for NK-Forsyning A/S for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af
koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for
koncernens og selskabets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Steen Lindhardt
adm. direktør
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Direktion:

Peter Hougaard
direktør

Bestyrelse:

Niels Jacob True
formand

Daniel Lillerøi
næstformand

Robert Helstrup Hansen

Lars Erik Clausen

Per Sørensen

Helle Jessen

Jesper Marchholdt
Mikkelsen

Kenneth Martin Hansen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i NK-Forsyning A/S
Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for NK-Forsyning A/S for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse
for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet" (herefter benævnt "regnskaberne"). Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for regnskaberne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant;
samt at udarbejde regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskaberne.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
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Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskaberne
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere
kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskaberne, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med regnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 25. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738

Morten Østerkjærhus
statsaut. revisor
mne45930
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr., by

NK-Forsyning A/S
Ærøvej 2, 4700 Næstved

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

28 11 84 65
1. juli 2004
Næstved
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

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

Telefon

55 78 51 50

Bestyrelse

Niels Jacob True, formand
Daniel Lillerøi, Næstformand
Robert Helstrup Hansen
Lars Erik Clausen
Per Sørensen
Helle Jessen
Jesper Marchholdt Mikkelsen
Kenneth Martin Hansen
Bent Bo Blom Larsen

Direktion

Steen Lindhardt, adm. direktør
Peter Hougaard, direktør

Revision
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Koncernoversigt

Hoved- og nøgletal for koncernen
t.kr.

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Finansielle poster
Årets resultat
Balancesum
Investering i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Nøgletal
Overskudsgrad
Bruttomargin
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2020

2019

2018

2017

2016

247.228
185.711
68.646
-159
66.051

233.775
172.879
60.442
939
59.549

105.973
52.055
-59.430
-2.566
45.956

317.011
256.008
154.035
-1.254
45.576

203.814
136.688
38.861
-3.590
35.361

2.333.643
-138.542
1.933.514

2.257.271
-131.975
1.867.463

2.203.615
-119.707
1.807.913

2.243.054
164.596
1.761.957

2.045.642
149.961
1.716.381

26,8 %
75,1 %
82,9 %
3,5 %

24,3 %
74,0 %
82,7 %
3,2 %

-54,7 %
49,1 %
82,0 %
2,6 %

49,0 %
80,8 %
78,6 %
2,6 %

19,6 %
67,1 %
83,9 %
2,1 %

65

65

63

61

59

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
Nettoomsætningen for 2017 og 2018 er påvirket af skattesagen i vandsektoren. Der er indregnet en
opkrævningsret på henholdvis 107.112 t.kr. i 2017 og -107.112 t.kr. i 2018.
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Ledelsesberetning
Koncernens væsentligste aktiviteter
Koncernen ejes 100% af Næstved Kommune og har til formål at drive virksomhed direkte eller gennem
helejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vejlys, vand,
spildevand, el og anden forsyningsvirksomhed og dertil hørende administration, at levere
serviceydelser til sådanne virksomheder samt at drive virksomhed, som har tilknytning til de nævnte
virksomheder.
Moderselskabet NK-Forsyning A/S fungerer som holdingselskab for koncernens egentlige aktiviteter
og ejer dele af koncernens administrationsbygninger.
NKE-Elnet A/S driver netvirksomhed med distribution af el inden for Næstved Kommune.
NK-Spildevand A/S transporterer og renser spildevandet for kunderne i Næstved Kommune.

NK-Service A/S beskæftiger sig med administration, kundeservice og anden virksomhed med
tilknytning til forsyningsvirksomhed, herunder driften af gadebelysning og trafikanlæg i Næstved
Kommune. Alle medarbejdere i koncernen er ansat i serviceselskabet.
NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S ledes af en bestyrelse på ni personer, hvoraf seks er udpeget af
Næstved Byråd og tre er valgt af medarbejderne i koncernen. I de to vandselskaber består bestyrelsen
af de samme seks medlemmer udpeget af Næstved Byråd, og to valgt af koncernens forbrugere.
Elnetselskabets bestyrelse består af de samme seks medlemmer udpeget af Næstved Byråd og to
medlemmer indstillet af private forbrugere og erhvervslivet i Næstved. Til den daglige ledelse af
selskaberne har bestyrelsen ansat en direktion bestående af to direktører.
Økonomisk regulering
Som multiforsyningsvirksomhed er koncernen underlagt flere forskellige lovkomplekser, der blandt
andet medvirker til at regulere priserne inden for eldistribution, drikkevand og spildevand.
NKE-Elnet A/S
Selskabets indtægter er underlagt regulering i henhold til bekendtgørelse om indtægtsrammer for
netvirksomhederne. Den nye økonomiske regulering omfatter en 5-årig reguleringsperiode fra 20182022. Der er fortsat en vis usikkerhed i udmøntningen fra myndighederne, hvorfor de økonomiske
konsekvenser ikke kan estimeres endeligt. Således er der for år 2019 og 2020 kun modtaget
foreløbige indtægtsrammer, som kan betyde senere økonomiske stramninger eller frirum.
NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S
Den økonomiske regulering der udspringer af vandsektorlovgivningen, bevirker at selskaberne får
udmeldt økonomiske rammer for den maksimale opkrævningsret, som selskabet må opkræve hos
forbrugerne og virksomheder. Rammerne justeres med udgangspunkt i årlige benchmark,
effektiviseringskrav samt en række andre tillæg/fradrag efter Vandtilsynets godkendelse eller
lovbundne vilkår.
I NK-Vand A/S er der i oktober 2020 udmeldt nye økonomiske rammer for 2021-2022, udvisende et
forholdsmæssigt ens niveau sammenlignet med 2020 rammen og bevirker ikke behov for væsentlige
ændringer. Rammen for 2021 er dog nedjusteret med godt 1.600 t.kr. i forhold til 2020 grundet
negativ effekt af tidligere års skattesag. For 2022 er rammen udmeldt til godt 42.000 t.kr.
For NK-Spildevand A/S modtog selskabet en lettere revideret økonomisk ramme for 2021, som er
6.100 t.kr. lavere end rammen i 2020 og er indregnet i budget 2021. Det var forventeligt grundet
varslet bortfald af historisk underdækning tilbage fra selskabsdannelsen i 2009/2010.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Koncernens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på 66.051 t.kr. mod et overskud på
59.549 t.kr. sidste år, og koncernens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på
1.933.514 t.kr.
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NK-Vand A/S producerer og distribuerer drikkevand til kunderne i Næstved Kommune.
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Ledelsesberetning
Udviklingen skal sammenholdes med ledelsens forventninger til et positivt resultat i regnskabsåret
2020 som beskrevet i årsrapporten for 2019.
Vandsektoren har været igennem et omfattende sagsforløb om den skattemæssige værdiansættelse
af
vandsektorselskabernes anlægsaktiver. Pilotsagerne i sagskomplekset blev afgjort af Højesteret den
18.
november 2018. Datterselskaberne NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S har derfor indregnet
konsekvenserne af pilotsagerne i årsregnskabet og selvangivelsen for 2018, således at årsregnskab
og selvangivelse var retvisende.
I løbet af 2019 har Skattestyrelsen udsendt et styresignal, og der har løbende været drøftelser med
Skattestyrelsen om håndtering af afgørelsen. Styresignalet og drøftelserne med Skattestyrelsen
ændrer
ikke ved indregningen af Højesteretsafgørelsen i selskabernes årsregnskab og selvangivelse for 2018.
Status vedrørende skattesagen er derfor uændret i forhold til årsregnskabet for 2019, og der
afventes
således fortsat endelig håndtering af selskabets konkrete sag. Det forventes, at selskabets sag
hjemvises af Skatteankestyrelsen, hvorefter Skattestyrelsen vil anmode om materiale til brug for nye
skatteopgørelser. Efterfølgende kan Skattestyrelsen afgøre sagen, hvorved sagsforløbet er afsluttet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for koncernens og
virksomhedens finansielle stilling.
Forventet udvikling
Selskabet forventer et overskud i 2021 i niveauet 57.000 - 60.000 t.kr., primært grundet årets
indregning af enkeltstående indtægtsposter og mindre økonomiske rammer for driftsselskaberne.
Da Forsyningstilsynet og Forsyningssekretariatet ikke har færdiggjort de endelige indtægtsrammer for
2021, samt der vil være flere investeringer som kan påvirke rammerne, når der ansøges om tillæg til
nødvendige investeringer, kan det medføre forhøjede rammer i efterfølgende år og følgelig højere
omsætning/takster for at opkræve de foretagne investeringer.
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Selskabets resultat anses for værende tilfredsstillende.
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Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger

247.228
171
-17.247
-44.441

233.775
147
-18.067
-42.976

1.876
0
0
-2.144

2.059
0
0
-2.556

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

185.711
-41.577

172.879
-40.129

-268
-88

-497
-89

-75.317
-2.607

-72.161
-3.731

-380
0

-594
0

66.210

56.858

-736

-1.180

5
6

Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

0
4.544
-4.703

0
5.914
-4.975

65.676
1.141
-30

58.796
1.934
-1

7

Resultat før skat
Skat af årets resultat

66.051
0

57.797
1.752

66.051
0

59.549
0

Årets resultat

66.051

59.549

66.051

59.549

2

3
4

t.kr.
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Koncern
Note

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

8

9

10

t.kr.

2019

2020

2019

2.832

2.742

0

0

2.832

2.742

0

0

65.212
1.987.788
16.724
631
46.664

66.988
1.942.751
15.352
806
30.499

15.198
0
0
0
648

15.578
0
0
0
626

2.117.019

2.056.396

15.846

16.204

0

0

1.869.642

1.803.966

0

0

1.869.642

1.803.966

2.119.851

2.059.138

1.885.488

1.820.170

6.852

3.393

0

0

6.852

3.393

0

0

81.492

67.139

0

0

0
90
628
5.432
3.012

0
105
6.300
6.561
4.123

205
54
467
384
0

535
45
0
681
0

90.654

84.228

1.110

1.261

Værdipapirer

95.774

83.502

47.624

47.034

Likvide beholdninger

20.512

27.010

136

150

213.792

198.133

48.870

48.445

2.333.643

2.257.271

1.934.358

1.868.615

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

11
12

Modervirksomhed

2020

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Underdækning

Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT
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Koncern
Note

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
13 Aktiekapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre
værdis metode
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
14 Langfristede
gældsforpligtelser
Gæld til
realkreditinstitutter
Anden gæld
15 Tilslutningsbidrag
Kortfristede
gældsforpligtelser
14 Kortfristet del af
langfristede
gældsforpligtelser
Gæld til banker
Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Anden gæld
15 Periodeafgrænsningspost
er
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
16
17
18
19
20

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

13.000

13.000

13.000

13.000

0
1.920.514

0
1.854.463

431.502
1.489.012

365.826
1.488.637

1.933.514

1.867.463

1.933.514

1.867.463

224.645
3.637
94.510

230.807
1.390
78.031

0
0
0

0
0
0

322.792

310.228

0

0

14.407
5.455

13.542
6.322

0
0

0
506

28.557
28.918

26.755
32.212

787
57

590
56

0

749

0

0

77.337

79.580

844

1.152

400.129

389.808

844

1.152

2.333.643

2.257.271

1.934.358

1.868.615

Anvendt regnskabspraksis
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualaktiver
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Resultatdisponering
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Koncern
Note

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Koncern
Note

Aktiekapital

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2020
Overført via resultatdisponering

13.000
0

1.854.463
66.051

1.867.463
66.051

Egenkapital 31. december 2020

13.000

1.920.514

1.933.514

t.kr.

Note

t.kr.

Egenkapital
1. januar 2020
20 Overført via resultatdisponering
Resultat i
dattervirksomheder
Egenkapital
31. december 2020

Aktiekapital

Overført resultat

I alt

13.000

365.826

1.488.637

1.867.463

0

0

375

375

0

65.676

0

65.676

13.000

431.502

1.489.012

1.933.514
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Modervirksomhed
Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrømsopgørelse
t.kr.

2020

2019

66.051
77.145

59.549
70.066

143.196
-23.262

129.615
-5.665

Pengestrømme fra primær drift
Finansielle indtægter, modtaget
Finansielle omkostninger, betalt

119.934
4.544
-4.703

123.950
5.914
-4.975

Pengestrømme fra driftsaktivitet

119.775

124.889

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Årets tilslutninger

-350
-138.542
0
19.221

-2.339
-131.975
130
14.280

Pengestrømme til investeringsaktivitet

-119.671

-119.904

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Optagelse af langfristet gæld

-11.545
5.810

-11.201
0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-5.735

-11.201

Årets pengestrøm
Likvider 1. januar

-5.631
20.688

-6.216
26.904

23 Likvider 31. december

15.057

20.688

Årets resultat
21 Reguleringer
Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital
22 Ændring i driftskapital
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Koncern
Note

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for NK-Forsyning A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.
Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27.
december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet
krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Koncernregnskabet
Bestemmende indflydelse
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de dattervirksomheder, hvori modervirksomheden har bestemmende indflydelse (kontrol).
Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds finansielle og driftsmæssige
beslutninger. Derudover stilles der krav om muligheden for at opnå et økonomisk afkast af investeringen.
Ved vurderingen af, om modervirksomheden besidder bestemmende indflydelse, tages ligeledes
hensyn til de facto-kontrol.
Eksistensen af potentielle stemmerettigheder, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres til yderligere stemmerettigheder, tages med i vurderingen af, om en virksomhed kan opnå beføjelsen til at styre
en anden virksomheds finansielle og driftsmæssige beslutninger.
Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirksomhedens og de enkelte
dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for
koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter
samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede
virksomheder.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til
køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget.
Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning samt regulering af opkrævningsretten vedrørende udskudt skat.
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for levering af vand eller el,
indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end indtægtsrammen for levering af vand eller el,
indregnes forskellen som en underdækning, hvis forskellen forventes opkrævet.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.
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NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Råvarer og hjælpematerialer m.v.
Råvarer og hjælpematerialer omfatter de omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, der er medgået til at opnå årets omsætning.
I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter omkostninger til fremføring af strøm, der
afholdes for at opnå årets nettoomsætning samt omkostninger til vedligeholdelse af forsyningsnettet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Afskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Tilslutningsbidrag

15-50 år
15-100 år
3-10 år
5-10 år
40-45 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre
driftsomkostninger.
Grunde afskrives ikke.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Skat
Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske
dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i
konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle
betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
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NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet
anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt
skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der
kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter opkrævningsrettigheder, der måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for opkrævningsrettigheder er
15 år.
Opkrævningsrettigheder nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Erhvervede licenser:
Erhvervede licenser består af udviklingsprojekter, herunder ERP-system. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og honorar, der direkte og indirekte kan henføres til
udviklingsprojekter. Afskrivningsperioden er 3 år.
Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Produktions-, distributions- og fællesanlæg i vandselskaber er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en
skønnet dagsværdi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standard anskaffelses- og
genanskaffelsespriser (standardværdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og
levetidskatalog. Visse af anlægsaktiverne er værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens
ansøgning om særskilt godkendelse af værdiansættelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og
levetidskatalog.
På baggrund af vand- og spildevandsselskabernes budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold, er der i åbningsbalancen foretaget en skønsmæssig korrektion af
anlægs-aktiverne svarende til forskellen mellem det, som selskabet er berettiget til at opkræve på
baggrund af afskrivninger på de beregnede standardværdier, og det som selskabet forventer at
opkræve til dækning af de fremtidige investeringer. De fremtidige takster er fastsat ud fra en
forventning til kommende års investeringer.
Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver
indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
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NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle anlægsaktiver
Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi. Betalte
selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse om
økonomiske rammer for vandselskaber § 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer
selska-bets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone. Den
udskudte skat svarer til en forventet skattebetaling på sigt og dermed til en opkrævningsret hos
selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre
værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ
goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er
uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en
underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte
forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af
årsrapporten for NK-Forsyning A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under
koncernregnskabet.
Kapitalandele i dattervirksomheder, der måles til regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om
nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer på værdiforringelse.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.
Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS
39.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der
foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.
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NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer består af børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdipapirer omfatter kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide
beholdninger.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Selskabsskat
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 betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af
den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I
finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Tilslutningsbidrag vedrørende ledningsanlæg indtægtsføres over 45 år, svarende til den forventede
brugstid på distributionsnet m.v.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.
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NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld.
Nøgletal
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Resultat af primær drift
Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster reguleret for
andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger
Driftsresultat (EBIT) x 100
Nettoomsætning

Bruttomargin

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning

Årets resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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1

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Koncern
t.kr.

2020

2019

2020

2019

27.425
28.000
163.267
11.358
16.603
575

23.747
29.877
154.907
13.309
10.990
945

0
0
0
0
0
1.876

0
0
0
0
0
2.059

247.228

233.775

1.876

2.059

Nettoomsætning
Elforsyning, inkl. underdækning
Vandforsyning, inkl. over/-underdækning
Spildevand, inkl. over/-underdækning
Vejlysaktivitet
Anlæg opført for egen regning
Øvrig omsætning

Koncern
t.kr.

3

Personaleomkostninger

Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

40.565
919
93

38.832
1.260
37

0
0
88

0
0
89

41.577

40.129

88

89

65

65

0

0

2.955
335

2.689
335

0
0

0
0

3.290

3.024

0

0

Vederlag til virksomhedens ledelse udgør:
Direktion
Bestyrelse

Koncern
t.kr.

4

Afskrivninger på immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

740
74.577

644
71.517

0
380

213
381

75.317

72.161

380

594
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2

Modervirksomhed

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

t.kr.

5

6

Finansielle indtægter
Kursregulering af værdipapirer
Aktieudbytte
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til
tilknyttede virksomheder
Kursregulering af værdipapirer
Andre finansielle omkostninger

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

820
1.206
2.518

2.134
1.168
2.612

493
647
1

1.281
652
1

4.544

5.914

1.141

1.934

0
50
4.653

0
7
4.968

0
0
30

1
0
0

4.703

4.975

30

1

Koncern
t.kr.

7

8

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

0

-1.752

0

0

0

-1.752

0

0

Immaterielle anlægsaktiver
Koncern

t.kr.

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020
Tilgange
Overført

6.940
350
480

Kostpris 31. december 2020

7.770

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger

4.198
740

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

4.938

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

2.832

Afskrives over

3-15 år
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Koncern

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Materielle anlægsaktiver
Koncern

t.kr.

ProduktionsGrunde og
anlæg og
bygninger
maskiner

Andre
anlæg,
driftsmateri Indretning af
el og
lejede
inventar
lokaler

Materielle
anlægsaktiv
er under
udførelse

I alt

Kostpris 1. januar 2020
Tilgange
Afgange
Overført

153.841
27
0
437

4.362.842
0
-8.651
117.375

35.907
278
-1.056
3.780

2.654
0
0
0

30.499
138.237
0
-122.072

4.585.743
138.542
-9.707
-480

Kostpris 31. december 2020

154.305

4.471.566

38.909

2.654

46.664

4.714.098

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger
Tilbageførsel af akkumulerede af- og
nedskrivninger på afhændede aktiver

86.853
2.240

2.420.091
69.476

20.555
2.686

1.848
175

0
0

2.529.347
74.577

0

-5.789

-1.056

0

0

-6.845

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

89.093

2.483.778

22.185

2.023

0

2.597.079

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2020

65.212

1.987.788

16.724

631

46.664

2.117.019

Modervirksomhed
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

Kostpris 1. januar 2020
Tilgange

19.236
0

317
0

626
22

20.179
22

Kostpris 31. december 2020

19.236

317

648

20.201

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger

3.658
380

317
0

0
0

3.975
380

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

4.038

317

0

4.355

15.198

0

648

15.846

t.kr.

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020
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9

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
10 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Kostpris 1. januar 2020
Kostpris 31. december 2020
Værdireguleringer 1. januar 2020
Årets resultat
Værdireguleringer 31. december 2020

Modervirksomhed
Navn

Dattervirksomheder
NK-Service
NKE-Elnet
NKSpildevand
NK-Vand A/S

Retsform

Hjemsted

Ejerandel

Egenkapital
t.kr.

Resultat
t.kr.

A/S
A/S

Næstved
Næstved

100,00 %
100,00 %

24.486
102.589

3.065
3.844

A/S
A/S

Næstved
Næstved

100,00 %
100,00 %

1.487.949
254.617

54.905
3.862

11 Periodeafgrænsningsposter
Koncern
Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende
år.
Koncern
t.kr.

12 Årets over-/underdækning
NK-Spildevand A/S
(Tømningsordning)
NK-Vand A/S

Modervirksomhed

2020

2019

2020

2019

3.077
-65

4.183
-60

0
0

0
0

3.012

4.123

0

0

13.000

13.000

13.000

13.000

13 Aktiekapital
Aktiekapitalen er fordelt således:
A-aktier, 13.000 stk. a nom. 1.000,00 kr.

Modervirksomhedens aktiekapital har uændret været 13.000 t.kr. de seneste 5 år.
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Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
14 Langfristede gældsforpligtelser
Koncern
t.kr.

Gæld til realkreditinstitutter
Anden gæld
Tilslutningsbidrag

Gæld i alt
31/12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

236.507
3.637
97.055

11.862
0
2.545

224.645
3.637
94.510

175.264
0
52.241

337.199

14.407

322.792

227.505

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende
regnskabsår.
16 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
NK-Forsyning A/S har pr. 31. december 2020 stillet kaution for datterselskaberne NKE-Elnet A/S, NKVand A/S, NK-Spildevand A/S og NK-Service A/S.
17 Eventualaktiver
Koncern
NK-Forsyning A/S har pr. 31. december 2020 ikke-indregnede udskudte skatteaktiver på i alt 546 t.kr.
Koncernen har pr. 31. december 2020 samlet ikke-indregnede udskudte skatteaktiver på i alt
399.122 t.kr., der kan henføres til koncernens datterselskaber NK-Spildevand A/S (380.094 t.kr.),
NK-Vand A/S (17.616 t.kr.), NK-Service (866 t.kr.) og NK-Forsyning A/S som oplyst ovenfor.
Koncernen har pr. 31. december 2020 ikke-indregnede underdækninger på i alt 1.241 t.kr., der kan
henføres til koncernens datterselskaber, NK-Vand A/S (193 t.kr.) og NKE-Elnet A/S (1.048 t.kr.).
Underdækningerne er ikke indregnet i selskabsregnskaberne, idet bestyrelsen endnu ikke har truffet
beslutning om, i hvilket omfang de ønskes opkrævet.
18 Sikkerhedsstillelser
Koncern
Koncernen hæfter for datterselskabernes bankgæld. Koncernen har stillet pant med sikkerhed i NKForsyning A/S’ beholdning af værdipapirer, der pr. 31. december 2020 udgør 47.624 t.kr.
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter i NK-Spildevand A/S på 13.862 t.kr., er der afgivet pant i
grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 14.971 t.kr.
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15 Periodeafgrænsningsposter

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
19 Nærtstående parter
Koncern
Transaktioner med nærtstående parter
Koncernens nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter NK-Forsyning A/Skoncernen.
Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller
omkostningsdækkende
basis (gældende for koncernens vandselskaber, NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S).

Bestemmende indflydelse
Nærtstående part

Bopæl/Hjemsted

Grundlag for
bestemmende indflydelse

NK-Vand A/S
NK-Spildevand A/S
NKE-Elnet A/S
NK-Service A/S

Næstved
Næstved
Næstved
Næstved

Kapitalbesiddelse
Kapitalbesiddelse
Kapitalbesiddelse
Kapitalbesiddelse

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:
Navn

Bopæl/Hjemsted

Næstved Kommune

Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Modervirksomhed

t.kr.

20 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat

2020

2019

65.676
375

58.796
753

66.051

59.549
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Modervirksomhed

NK-Forsyning A/S
Årsrapport 2020

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

t.kr.

21 Reguleringer
Af- og nedskrivninger
Tab ved afhændelse af aktiver
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets tilslutningsbidrag i driften
Skat af årets resultat
Årets over-/underdækning
Betalte skatter netto

22 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører og anden gæld
Ændringer i værdipapirbeholdninger

23 Likvider, ultimo
Likvide beholdninger ifølge balancen
Kortfristet gæld til banker

2020

2019

75.317
2.862
-4.544
4.703
-2.304
0
1.111
0

72.161
3.661
-5.914
4.975
-1.931
-1.752
-1.277
143

77.145

70.066

-3.459
-7.537
6
-12.272

-1.328
5.729
-6.969
-3.097

-23.262

-5.665

20.512
-5.455

27.010
-6.322

15.057

20.688
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Koncern

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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Direktion
På vegne af: NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S
Serienummer: CVR:28118465-RID:20933940
IP: 94.18.xxx.xxx
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Direktion
På vegne af: NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S
Serienummer: CVR:32102611-RID:1284367901574
IP: 80.62.xxx.xxx
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Bestyrelse
På vegne af: NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S
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