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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2016
- 31.05.2017 for Marius Mortensens Eftf. A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.05.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.06.2016 - 31.05.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Nykøbing F., den 28.07.2017
Direktion

Jes Jonigk

Bestyrelse

Jørgen Jørgensen

Jes Jonigk

(formand)

Bente Irene Jørgensen

Kenneth Michael Grunow

Jens Kjeldgaard Mortensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejerne i Marius Mortensens Eftf. A/S
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Marius Mortensens Eftf. A/S for regnskabsåret
01.06.2016 - 31.05.2017, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.06.2016 - 31.05.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Nykøbing F., den 28.07.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Glenn Hartmann

Henrik Roed Hansen

statsautoriseret revisor

registreret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Selskabet driver
vin- og tobakshandel, samt delikatesse- og brugskunstforretning.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i 2016/17, trods et konkurrencepræget marked, realiseret et stigende aktivitetsniveau og dermed en stigende omsætning. Hertil har selskabet haft tilfredsstillende omkostningsstyring.

Til trods for den positive udvikling i omsætningen konstateres det samlede årsresultat negativt med 338 t.kr.
Året har været præget af realisering af dele af varelageret til nedsatte priser samt i øvrigt tilpasning af
strategi i vareudbud og produktgrupper til det aktuelle marked. Tilpasningen har medført ekstraordinære
nedskrivninger på lagerbeholdninger i størrelsesordenen 200 t.kr.
For året 2017/18 forventes et tilfredsstillende positivt resultat.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016/17
Resultatop gøre lse for 2016/ 17

Note

Bruttofortjeneste

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

2.212.913

2.536

Personaleomkostninger

1

(2.443.910)

(2.312)

Af- og nedskrivninger

2

(62.641)

(66)

Driftsresultat

(293.638)

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

3

158

35.000

0

2

0

(171.593)

(177)

(430.229)

(19)

91.947

6

(338.282)

(13)

(338.282)

(13)

(338.282)

(13)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.05.2017
Balan ce pr. 31.05. 201 7

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

2.116.182

2.170

0

9

2.116.182

2.179

212.478

0

212.478

0

Anlægsaktiver

2.328.660

2.179

Fremstillede varer og handelsvarer

2.701.217

3.142

Varebeholdninger

2.701.217

3.142

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

287.354

321

Andre tilgodehavender

160.490

173

38.568

45

Tilgodehavender

486.412

539

Likvide beholdninger

116.806

46

Omsætningsaktiver

3.304.435

3.727

Aktiver

5.633.095

5.906

Note

Grunde og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

4

Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

Periodeafgrænsningsposter

5
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Balance pr. 31.05.2017

Virksomhedskapital

2016/17

2015/16

Note

kr.

t.kr.

6

500.000

500

507.000

508

Reserve for opskrivninger
Overført overskud eller underskud

(272.270)

Egenkapital

734.730

1.074

59.122

151

59.122

151

Gæld til realkreditinstitutter

950.060

1.017

Bankgæld

140.445

53

Udskudt skat

7

Hensatte forpligtelser

66

Langfristede gældsforpligtelser

8

1.090.505

1.070

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

8

148.000

140

1.602.085

1.531

80.241

43

1.453.792

1.557

464.620

340

Kortfristede gældsforpligtelser

3.748.738

3.611

Gældsforpligtelser

4.839.243

4.681

Passiver

5.633.095

5.906

Bankgæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9
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Egenkapitalopgørelse for 2016/17
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16/17

Egenkapital
primo
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Reserve for

Overført

Virksomheds-

opskriv-

overskud eller

kapital

ninger

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

500.000

507.000

66.012

1.073.012

0

0

(338.282)

(338.282)

500.000

507.000

(272.270)

734.730
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Noter
Noter

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

2.021.153

1.928

Pensioner

215.988

193

Andre omkostninger til social sikring

101.761

92

Andre personaleomkostninger

105.008

99

2.443.910

2.312

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

62.641

66

62.641

66

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

3. Skat af årets resultat
Ændring af udskudt skat

(91.947)

Effekt af ændrede skattesatser

0
(91.947)

(25)
19
(6)

Indretning
Grunde og

af lejede

bygninger

lokaler

kr.

kr.

Kostpris primo

2.012.168

117.768

Kostpris ultimo

2.012.168

117.768

Opskrivninger primo

650.000

0

Opskrivninger ultimo

650.000

0

Af- og nedskrivninger primo

(492.177)

(108.936)

(53.809)

(8.832)

(545.986)

(117.768)

4. Materielle anlægsaktiver

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

2.116.182

0

Regnskabsmæssig værdi, hvis aktiver ikke var opskrevet

1.588.267

-
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Noter
Andre
værdipapirer og
kapitalandele
kr.
5. Finansielle anlægsaktiver
Tilgange

221.000

Kostpris ultimo

221.000

Dagsværdireguleringer

(8.522)

Nedskrivninger ultimo

(8.522)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

212.478

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

Aktier

2

100000

200.000

Aktier

2

83000

166.000

Aktier

2

67000

134.000

6. Virksomhedskapital

6

500.000

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

215.437

213

7. Udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Tilgodehavender
Fremførbare skattemæssige underskud

(8.800)

(2)

(147.515)

(60)

59.122

151
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Noter
Forfald inden

Forfald inden

for 12

for 12

Forfald efter

måneder

måneder

12 måneder

Restgæld

2016/17

2015/16

2016/17

efter 5 år

kr.

t.kr.

kr.

kr.

53.000

35

950.060

770.000

95.000

105

140.445

0

148.000

140

1.090.505

770.000

8. Langfristede
gældsforpligtelser
Gæld til
realkreditinstitutter
Bankgæld

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommene Frisegade 18D og Frisegade 4A.
Til sikkerhed for bankgæld er deponeret:
•

Ejerpantebrev nom. 500.000 kr. i ejendommen Frisegade 4A

•

Ejerpantebrev nom. 200.000 kr. i ejendommen Frisegade 18D

•

Virksomhedspant i fordringer og varelager, 1.200.000 kr.
2015/16

2014/15

kr.

t.kr.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme

2.116.182

2.170

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte fordringer og varelager

2.988.571

3.463
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i
forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
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Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver omfatter afkast i form af renter, udbytte o.l. af finansielle
anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer samt
godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra banken, prioritetslån og renter fra kreditorer, nettokurstab vedrørende værdipapirer samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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
Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Indretning af lejede lokaler, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

50 år
5 år
10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele under finansielle anlægsaktiver omfatter unoterede aktier, der måles
til dagsværdi på balancedagen. Der foretages nedskrivninger til eventuel lavere nettorealisationsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles til nominel restgæld.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

