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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for D.M.S. DANSK MÆRKEVARESALG A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hvidovre, den 13. marts 2015
Direktion

Ole Holm-Hansen

Bestyrelse

Flemming Pagaard Jensen
formand

Helle Thorup Rasmussen

Ole Holm-Hansen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i D.M.S. DANSK MÆRKEVARESALG A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for D.M.S. DANSK MÆRKEVARESALG A/S for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed
er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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.
København, den 13. marts 2015
Agenda Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab

Poul Johannessen
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

D.M.S. DANSK MÆRKEVARESALG A/S
Avedøreholmen 78 A
2650 Hvidovre
Telefon:
+4570274600
Telefax:
+4570274601
Hjemmeside: www.dms-as.dk
CVR-nr.:
Regnskabsår:
Stiftet:
Hjemsted:

10 41 85 42
1. januar - 31. december
1. august 1986
Hvidovre

Bestyrelse

Flemming Pagaard Jensen, formand
Helle Thorup Rasmussen
Ole Holm-Hansen

Direktion

Ole Holm-Hansen

Revision

Agenda Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
Ringager 4C
2605 Brøndby

Advokat

Advokatfirma Flink Halling & Overgaard Partnere
Søndergade 44,2
8100 Århus C

Pengeinstitut

Jyske Bank
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er handel med fødevarer og kosmetik.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr. 1.684.184, og selskabets
balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr. 2.359.974.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for D.M.S. DANSK MÆRKEVARESALG A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med
tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af
forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre
driftsindtægter.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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Anvendt regnskabspraksis

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige i det omfang, goodwill vedrører distributionsaktiviteten.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den
andel, der vedrører administrationsaktiviteten.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Finansielle poster
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 af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-10
20

Restværdi
år
0%
år
0%
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Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Leasingkontrakter
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
eventualposter mv.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Aktiver bestemt for salg:
Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil
blive genindvundet gennem et salg frem for gennem fortsat anvendelse, og salget med stor
sandsynlighed gennemføres inden for et år i henhold til en samlet koordineret plan. Der
afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som bestemt
for salg.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en
forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse 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, således at forskellen mellem provenuet
og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)
Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer,
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og
kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger, dog jf. afsnittet "afledte finansielle instrumenter".
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder
betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse,
indregnes i resultatopgørelsen sammen med værdireguleringer vedrørende det sikrede aktiv
eller den sikrede forpligtelse.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien i resultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

kr.

Bruttofortjeneste

14.993.034

11.705.919

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-9.351.911
-2.970.023

-8.182.534
-2.402.208

Resultat af ordinær primær drift

2.671.100

1.121.177

Resultat før finansielle poster

2.671.100

1.121.177

69.239
-543.720

369.871
-477.070

2.196.619

1.013.978

-512.435

-256.784

Årets resultat

1.684.184

757.194

Foreslået udbytte
Overført resultat

400.000
1.284.184

900.000
-142.806

1.684.184

757.194

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1
2

Resultat før skat
Skat af årets resultat

3
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

kr.

886.105
373.394

454.048
230.692

1.259.499

684.740

Deposita

218.254

187.950

Finansielle anlægsaktiver

218.254

187.950

Anlægsaktiver i alt

1.477.753

872.690

Færdigvarer og handelsvarer

5.393.033

3.492.966

Varebeholdninger

5.393.033

3.492.966

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

6.143.708
9.594
80.322
215.801

5.009.982
89.346
0
264.216

Tilgodehavender

6.449.425

5.363.544

533.597

363.428

Omsætningsaktiver i alt

12.376.055

9.219.938

Aktiver i alt

13.853.808

10.092.628

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

Likvide beholdninger

4
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

600.000
1.359.974
400.000

600.000
75.791
900.000

2.359.974

1.575.791

Hensættelse til udskudt skat

217.953

161.022

Hensatte forpligtelser i alt

217.953

161.022

0

83.636

Egenkapital

5

Banker
Langfristede gældsforpligtelser

6

0

83.636

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

6

91.250
5.237.942
1.988.426
1.705.259
2.253
476.457
1.774.294

90.000
2.739.010
2.696.980
1.557.053
0
232.009
957.127

Kortfristede gældsforpligtelser

11.275.881

8.272.179

Gældsforpligtelser i alt

11.275.881

8.355.815

Passiver i alt

13.853.808

10.092.628

Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Medarbejderforhold
Nærtstående parter og ejerforhold

7
8
9
10
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

Egenkapital 1. januar 2014
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat

600.000
0
0

75.790
0
1.284.184

900.000
-900.000
400.000

1.575.790
-900.000
1.684.184

Egenkapital 31. december 2014

600.000

1.359.974

400.000

2.359.974
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Noter til årsrapporten

1

kr.

19.239
50.000

29.969
339.902

69.239

369.871

0
443.128
100.592

13.851
285.010
178.209

543.720

477.070

455.504
56.931

223.300
33.484

512.435

256.784

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger associerede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

3

2013

kr.

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter
Vautakursgevinster

2

2014

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
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Noter til årsrapporten

4

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af
og inventar lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2014
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.510.089
838.970
-752.103

374.574
197.074
0

Kostpris 31. december 2014

1.596.956

571.648

Opskrivninger 1. januar 2014

0

0

Opskrivninger 31. december 2014

0

0

1.056.041
274.050
-619.240

143.882
54.372
0

Ned- og afskrivninger 31. december 2014

710.851

198.254

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014

886.105

373.394

86.304

185.522

Ned- og afskrivninger 1. januar 2014
Årets afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er
omkostningsført under følgende poster:
Af og nedskrivninger, distribution
Af- og nedskrivninger, administration

5

2014

2013

kr.

kr.

257.384
71.038

211.425
136.317

328.422

347.742

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 600 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Noter til årsrapporten

6

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. januar 2014

Banker
Anden gæld, der er optaget
ved udstedelse af obligationer

7

Gæld
31. december
2014

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

173.636

91.250

0

0

0

0

91.250

0

173.636

91.250

91.250

0

Eventualposter m.v.
Forpligtelser på leasingkontrakter på billeasing udgør t.kr. 544

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
JyskeBank har fordringspant i debitorerne stort t.kr. 5.200
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Noter til årsrapporten

9

2014

2013

kr.

kr.

Medarbejderforhold
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring
og andre personaleomkostninger er omkostningsført under
følgende poster:
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

5.033.963
281.622
88.487
0

4.343.511
264.021
79.638
600

5.404.072

4.687.770

3.697.083
1.706.989

3.380.642
1.307.128

5.404.072

4.687.770

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3, er vederlaget til direktionen udeladt.
10 Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af selskabskapitalen:
JOCC Holding ApS, 2635 Ishøj
Eurofox ApS, 8000 Århus C
JHH Invest 1 ApS, 1307 København K
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