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Side

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
maj 2018 - 30. april 2019 for Visti Christensen Vognmandsforretning P/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. april 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets
pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vamdrup, den 27. juni 2019
Direktion

Peder Aage Christensen

Bestyrelse

Ole Christensen

Kent Christensen

Peder Aage Christensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Visti Christensen Vognmandsforretning P/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Visti Christensen Vognmandsforretning P/S for regnskabsåret
1. maj 2018 - 30. april 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af selskabet 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
vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 årsregnskabet.
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Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. april 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

· 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 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 årsregnskabet 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
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.
Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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
vor 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Silkeborg, den 27. juni 2019
Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Visti Christensen Vognmandsforretning P/S
Østermarksvej 17
6580 Vamdrup
Telefon:

86872166

E-mail:

mail@vistic.dk

Hjemmeside:

http://www.volumentransport.dk

CVR-nr.:

12 63 44 04

Hjemsted:
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Regnskabsperiode: 1. maj 2018 - 30. april 2019
Stiftet:
1. januar 1989
Regnskabsår:
30. regnskabsår
Kolding Kommune

Bestyrelse

Ole Christensen
Kent Christensen
Peder Aage Christensen

Direktion

Peder Aage Christensen

Revision

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvet 7, 1.
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Sydbank
Søndergade 25
8600 Silkeborg
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Hoved- og nøgletal

Hovedtal
Bruttofortjeneste
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balancesum
Egenkapital
- driftsaktivitet
- investeringsaktivitet
- heraf investering i materielle
anlægsaktiver
- finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
Antal medarbejdere
Nøgletal
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital
Likviditetsgrad

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

12.141
1.624

10.406
1.693

9.231
1.832

7.979
1.767

6.506
1.225

3.874
-921
2.954
93.295
19.669
10.438
-19.456

3.021
-880
2.141
79.858
16.715
8.080
-15.402

3.821
-768
3.053
73.641
14.574
12.274
-11.847

3.827
-871
2.956
65.282
11.521
10.262
-15.457

3.617
-587
3.030
57.580
8.565
11.231
-18.721

-19.490
9.023
5
110

-15.818
5.869
-1.453
104

-11.062
1.026
1.453
104

-14.849
5.195
0
99

-18.954
7.481
-10
88

4,5%
21,1%
16,2%
69,5%

3,9%
20,9%
13,7%
81,7%

5,5%
19,8%
23,4%
88,8%

6,2%
17,6%
29,4%
75,7%

7,2%
14,9%
38,4%
69,5%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
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Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i drift af
vognmandsforretning med volumen-, møbel- og almindelig godstransport.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på kr. 2.953.592, og selskabets
balance pr. 30. april 2019 udviser en egenkapital på kr. 19.668.870.
Der er i årets løb investeret betydeligt i nyt og opdateret driftsmateriel. Investeringerne er
foretaget i tiltro til en fortsat positiv udvikling i markedet og efterspørgslen. Ledelsen forventer et
resultat for næste år på niveau ned det netop realiserede.
Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Året er i al væsentlighed forløbet som forventet. Der er realiseret en øget omsætning, men
samtidig opleves stigende omkostninger.
I lyset heraf vurderes årets resultat som tilfredsstillende.
Særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici
Driftsmæssige risici
Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til konjunkturen i samfundet. Selskabets betydelige
forbrug af diesel medfører en særlig risiko, dog afdækkes prisstigninger på diesel i al
væsentlighed ved udfakturerede dieseltillæg.
Renterisici
Selskabet finansierer sig overvejende ved fast forrentede lån, hvorfor selskabet ikke er følsom
over for væsentlige rentestigninger.
Kreditrisici
Det er ledelsens vurdering, at selskabet råder over tilstrækkelige kreditfaciliteter, ligesom der
opleves en god dialog med de finansielle partnere. Ledelsen vurderer på denne baggrund, at
selskabet ikke er kende tegnet ved særlige kreditrisici.
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Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2019 samt resultatet af selskabets
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2018/19 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Ledelsesberetning

Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse,
reduktion m.v.
Selskabets miljøpåvirkning har ledelsens opmærksomhed. Selskabet investerer som
udgangspunkt langsigtet i lastbiler med nyeste EURO-norm, for derved at minimere
forureningsrisici ved kørsel med selskabets lastbiler.
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Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet 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 Visti Christensen Vognmandsforretning P/S for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
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
Indtægter fra salg af transportydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
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Årsrapporten for 2018/19 er aflagt i kr.

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes
for at opnå årets nettoomsætning.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i
årets løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. herunder indregnes omkostninger til
salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Virksomheden er en skattetransparent enhed, hvorfor der ikke indregnes skat i regnskabet.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 10 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er
tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.
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Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte
kan henføres til udviklingsaktiviteter.
Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af-og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Produktionsbygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
15-25 år
0-10 år

Restværdi
50-60 %
0-10 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver.
Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi
af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
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Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 7 år.

Anvendt regnskabspraksis

Alle øvrige leasingkontrakter er 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.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne
er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien 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. Værdien fastsættes
under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

12

Penneo dokumentnøgle: EGTSE-NUAFQ-7AKPZ-SPVW7-EZD6Q-DMEJQ

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger i selskabets årsregnskab omfatter tvungen binding af
regnskabsmæssig værdi af udviklingsomkostninger.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser 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, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne
betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets
eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse
og slutning.
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Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes
frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.
Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af
egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver x 100
Kortfristet gæld
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Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Note

Bruttofortjeneste

2018/2019

2017/2018

kr.

kr.

12.140.819

10.406.452

-164.921
-10.351.723

-33.347
-8.680.208

Resultat af ordinær primær drift

1.624.175

1.692.897

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

2.586.326
-336.375

1.607.759
-279.875

Resultat før finansielle poster

3.874.126

3.020.781

-920.534

-879.754

2.953.592

2.141.027

-428.830
3.382.422

-428.830
2.569.857

2.953.592

2.141.027

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver
Overført resultat

15

Penneo dokumentnøgle: EGTSE-NUAFQ-7AKPZ-SPVW7-EZD6Q-DMEJQ

Resultatopgørelse 1. maj 2018 - 30. april 2019

Balance pr. 30. april 2019

Note

2018/19

2017/18

kr.

kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Goodwill

1.893.999
0

2.322.829
1.142.356

1.893.999

3.465.185

7.227.418
43.093.796
15.721.118

4.227.995
38.891.356
9.027.525

66.042.332

52.146.876

67.936.331

55.612.061

Råvarer og hjælpematerialer

252.160

318.945

Varebeholdninger

252.160

318.945

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

23.833.448
276.312
991.289

22.872.973
131.149
922.984

Tilgodehavender

25.101.049

23.927.106

5.077

0

Omsætningsaktiver i alt

25.358.286

24.246.051

Aktiver i alt

93.294.617

79.858.112

Immaterielle anlægsaktiver

1

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger

2
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Aktiver

Balance pr. 30. april 2019

Note

2018/19

2017/18

kr.

kr.

Virksomhedskapital
Reserve for opskrivninger
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Egenkapital

3

Leasingforpligtelser

510.000
2.089.851
1.893.999
15.175.020

510.000
2.089.851
2.322.829
11.792.598

19.668.870

16.715.278

37.142.809

33.451.794

Langfristede gældsforpligtelser

4

37.142.809

33.451.794

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

4

5.143.110
7.934.301
7.904.148
15.402.843
98.536

4.286.177
3.458.919
7.332.905
14.543.411
69.628

Kortfristede gældsforpligtelser

36.482.938

29.691.040

Gældsforpligtelser i alt

73.625.747

63.142.834

Passiver i alt

93.294.617

79.858.112

Medarbejderforhold
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter og ejerforhold

5
6
7
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Passiver

Egenkapitalopgørelse

Reserve for
opskrivninger

Reserve for
udviklingso
mkostninger

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. maj 2018
Årets resultat

510.000
0

2.089.851
0

2.322.829
-428.830

11.792.598
3.382.422

16.715.278
2.953.592

Egenkapital 30. april 2019

510.000

2.089.851

1.893.999

15.175.020

19.668.870

Virksomhedskapital

Reserve for
opskrivninger

Reserve for
udviklingso
mkostninger

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. maj 2017
Årets resultat

510.000
0

2.089.851
0

2.751.659
-428.830

9.222.741
2.569.857

14.574.251
2.141.027

Egenkapital 30. april 2018

510.000

2.089.851

2.322.829

11.792.598

16.715.278
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Virksomhedskapital

Note
Årets resultat
Reguleringer
Ændring i driftskapital

2018/2019

2017/2018

kr.

kr.

2.953.592
8.052.715
349.540

2.141.027
9.207.739
-2.388.776

11.355.847

8.959.990

0
-917.648

-39
-880.220

10.438.199

8.079.731

Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

-19.489.797
33.346

-15.817.738
415.542

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-19.456.451

-15.402.196

-4.522.053
4.475.382
9.070.000

-4.899.483
3.458.919
7.310.000

9.023.329

5.869.436

5.077

-1.453.029

0

1.453.029

5.077

0

Likvide beholdninger

5.077

0

Likvider 30. april 2019

5.077

0

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Nedbringelse af leasingforpligtelser
Optagelse af gæld til kreditinstitutter
Indgåelse af leasingforpligtelser
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
Likvider 1. maj 2018
Likvider 30. april 2019

8
9

Likvider specificeres således:
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Pengestrømsopgørelse 1. maj 2018 - 30. april 2019

Noter

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter
Kostpris 1. maj 2018
Afgang i årets løb

3.001.810
0

22.847.138
-22.847.138

Kostpris 30. april 2019

3.001.810

0

678.981
428.830
0

21.704.782
1.142.356
-22.847.138

Af- og nedskrivninger 30. april 2019

1.107.811

0

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2019

1.893.999

0

Af- og nedskrivninger 1. maj 2018
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

2

Goodwill

Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Materielle anAndre anlæg, lægsaktiver
driftsmateriel under udførelse
og inventar

Kostpris 1. maj 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Overførsler i årets løb

9.922.885
3.219.282
0
0

98.639.679
506.923
-1.399.200
9.069.999

9.027.525
18.982.875
0
-12.289.282

Kostpris 30. april 2019

13.142.167

106.817.401

15.721.118

Opskrivninger 1. maj 2018

2.089.851

0

0

Opskrivninger 30. april 2019

2.089.851

0

0
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1

Noter

Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Materielle anAndre anlæg, lægsaktiver
driftsmateriel under udførelog inventar
se

Grunde og
bygninger

Ned- og afskrivninger 1. maj 2018
Årets afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger på afhændede
aktiver

7.784.742
219.858

59.748.322
5.374.483

0
0

0

-1.399.200

0

Ned- og afskrivninger 30. april 2019

8.004.600

63.723.605

0

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2019

7.227.418

43.093.796

15.721.118

0

41.868.915

0

5.137.567

0

0

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver
Regnskabsmæssig værdi af materielle
anlægsaktiver, som ville have været
indregnet, hvis opskrivning ikke havde været
foretaget

3

Egenkapital
Virksomhedskapitalen består af 510 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

4

Langfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser

Gæld
1. maj 2018

Gæld
30. april 2019

37.737.971

42.285.919

5.143.110

15.928.404

37.737.971

42.285.919

5.143.110

15.928.404

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år
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2

5

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:
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2018/2019

2017/2018

kr.

kr.

65.434.401
6.025.410
1.041.530
342.770

58.203.167
5.601.425
937.894
354.618

72.844.111

65.097.104

64.778.773
8.065.338

58.537.531
6.559.573

72.844.111

65.097.104

110

104

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3, er vederlaget til direktionen udeladt.
6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har udstedt skadesløsbrev for i alt kr. 10 mio. kr. i grunde og bygninger, som er
indregnet til 7,2 mio. kr. Heraf er deponeret 10 mio. kr. til sikkerhed for bankgæld.
Produktionsanlæg, driftsmateriel m.v., hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30/4 2019 udgør
t.kr 41.869, jf. note , materielle anlægsaktiver, er hovedsageligt finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelsen er pr. 30/4 2019 opgjort til t.kr. 42.286.

7

Nærtstående parter og ejerforhold
Øvrige nærtstående parter
VC KOP ApS (Komplementar), Østermarksvej 17, 6580 Vamdrup
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Noter

Noter

7

Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)
Transaktioner
Komplementaren VC KOP ApS yder garantistillelse på selskabets vegne og modtager
vederlag herfor. Endvidere har komplementaren tillige ydet kredit til selskabet, hvilket er
behørigt forrentet.

8

Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle omkostninger
Af- og nedskrivninger

9

2018/2019

2017/2018

kr.

kr.

920.534
7.132.181

879.754
8.327.985

8.052.715

9.207.739

66.785
-1.173.943
1.456.698

26.119
-622.290
-1.792.605

349.540

-2.388.776

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører m.v.
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Herudover har der ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner og normalt
ledelsesvederlag været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende
medarbejdere, væsentlige aktionærer, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.
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