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Virksomhedsoplysninger
Vir ksomhedsoplysninger

Virksomhed
Danish Crown Beef Company A/S

Danmarksgade 22

7400 Herning

CVR-nr.: 18642697

Hjemsted: Herning

Regnskabsår: 01.10.2014 - 30.09.2015

Telefon: 89192400

Likvidator
Rasmus Højbo Schjoldager

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Værkmestergade 2

8000 Aarhus
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning

Likvidator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015 for

Danish Crown Beef Company A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 30.09.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2014 -

30.09.2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler.

Vi indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 15.12.2015

Likvidator

Rasmus Højbo Schjoldager
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til kapitalejerne i Danish Crown Beef Company A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Danish Crown Beef Company A/S for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015, der om-

fatter 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 årsregn-

skabsloven. 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.

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 års-

regnskabet 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 ud-

forme 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.

30.09.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2014 - 30.09.2015 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at årsregnskabet ikke er aflagt under forudsætning om fortsat

drift. Vi henviser til oplysningerne i note 1 samt ledelsens beretning, hvoraf det fremgår, at selskabets aktiviteter ved

udgangen af regnskabsåret er nedlukket og overført til moderselskabet. Indregning og måling af selskabets aktiver og

forpligtelser er tilpasset i overensstemmelse hermed.
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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 til-

læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet.

Aarhus, den 15.12.2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Rosquist Andersen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er opskæring af og handel med oksekød. Aktiviteten blev sidste år overført til moderselska-

bet, hvorefter selskabet har været uden aktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Sidste år overførte selskabet aktiviteten til moderselskabet i forbindelse med moderselskabets opførelse af nye

slagterifaciliteter. De resterende aktiver er i indeværende år afhændet.

Selskabet forventes likvideret i 2015/16, hvorfor årsregnskabet ikke aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser er tilpasset hertil.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. An-

vendelse af virksomhedens regnskabspraksis er dog baseret på den antagelse, at virksomheden ikke vil fortsæt-

te sin drift, hvilket bl.a. har medført, at virksomhedens aktiver måles til nettorealisationsværdi, og at der ved

indregning og måling af virksomhedens forpligtelser er taget hensyn til, at aftaler mv. kan blive tabsgivende

som følgende af virksomhedens ophør, og at forpligtelser vil kunne forfalde før tid.

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 øko-

nomiske 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 forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg-

nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen

på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materi-

elle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed

valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risiko-

overgang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbin-

delse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
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Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætnin-

gen. I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale

samt afskrivninger.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgs-

kampagner, herunder omkostninger til salg- og distributionspersonale og reklameomkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet

herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af omkostninger, herunder renteindtægter fra tilgodehavende hos tilknyttede

virksomheder, nettokursgevinster vedrørende transaktioner i fremmed valuta mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende transaktioner i fremmed

valuta 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den

aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige

indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles i

udgangspunktet til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Som følge af det forventede ophør af aktiviteter er selskabets materielle anlægsaktiver nedskrevet til forventet

nettorealisationsværdi efter udløb af driftsperioden.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg-

nes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang

salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

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 skattefor-

pligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger 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 og bankindeståender.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperi-

oden.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2014/15
Resultatopgørelse for 2014/15

Note
2014/15

kr.
2013/14

kr.

Nettoomsætning 0 26.614.324

Produktionsomkostninger 2, 3 221.670 (23.161.398)

Bruttoresultat 221.670 3.452.926

Distributionsomkostninger 141.630 (811.491)

Administrationsomkostninger 2 (59.468) (3.238.378)

Driftsresultat 303.832 (596.943)

Andre finansielle indtægter 4 60.260 52.688

Andre finansielle omkostninger (5.729) 19.278

Resultat af ordinære aktiviteter før skat 358.363 (524.977)

Skat af ordinært resultat 5 85.266 192.294

Årets resultat 443.629 (332.683)

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 443.629 (332.683)

443.629 (332.683)



Danish Crown Beef Company A/S 11

Balance pr. 30.09.2015

Balance pr. 30.09.2015

Note
2014/15

kr.
2013/14

kr.

Grunde og bygninger 0 1.836.440

Materielle anlægsaktiver 6 0 1.836.440

Udskudt skat 7 2.215.075 2.498.000

Finansielle anlægsaktiver 2.215.075 2.498.000

Anlægsaktiver 2.215.075 4.334.440

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 837.229

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.495.764

Andre tilgodehavender 0 18.217

Periodeafgrænsningsposter 0 30.148

Tilgodehavender 0 2.381.358

Likvide beholdninger 4.493.479 1.177.625

Omsætningsaktiver 4.493.479 3.558.983

Aktiver 6.708.554 7.893.423
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Balance pr. 30.09.2015

Note
2014/15

kr.
2013/14

kr.

Virksomhedskapital 8 2.700.000 2.700.000

Overført overskud eller underskud 3.998.554 3.554.925

Egenkapital 6.698.554 6.254.925

Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 394.386

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 43.125

Anden gæld 0 1.200.987

Kortfristede gældsforpligtelser 10.000 1.638.498

Gældsforpligtelser 10.000 1.638.498

Passiver 6.708.554 7.893.423

Going concern 1

Eventualforpligtelser 9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

Ejerforhold 11

Koncernforhold 12
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Egenkapitalopgørelse for 2014/15
Egenkapitalopgørelse for 2014 /15

Virksomheds-
kapital

kr.

Overført
overskud eller

underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo 2.700.000 3.554.925 6.254.925

Årets resultat 0 443.629 443.629

Egenkapital ultimo 2.700.000 3.998.554 6.698.554
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Noter
Noter

1. Going concern
###

Sidste år overførte selskabet aktiviteten til moderselskabet i forbindelse med moderselskabets opførelse af nye

slagterifaciliteter. De resterende aktiver er i indeværende år afhændet.

Selskabet forventes likvideret i 2015/16, hvorved årsregnskabet ikke aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser er tilpasset hertil.

2014/15
kr.

2013/14
kr.

2. Personaleomkostninger
Gager og løn 108.832 16.685.374

Pensioner 0 1.193.513

Andre omkostninger til social sikring 7.377 648.253

116.209 18.527.140

2014/15
kr.

2013/14
kr.

3. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 0 650.709

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (505.576) (74.089)

(505.576) 576.620

2014/15
kr.

2013/14
kr.

4. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 25.951 52.688

Øvrige finansielle indtægter 34.309 0

60.260 52.688

2014/15
kr.

2013/14
kr.

5. Skat af ordinært resultat
Ændring af udskudt skat (47.675) (115.430)

Regulering vedrørende tidligere år (37.591) (76.864)

(85.266) (192.294)
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Noter

Grunde og
bygninger

kr.

6. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 19.816.275

Afgange (19.816.275)

Kostpris ultimo 0

Af- og nedskrivninger primo (17.979.835)

Tilbageførsel ved afgange 17.979.835

Af- og nedskrivninger ultimo 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

2014/15
kr.

2013/14
kr.

7. Udskudt skat
Materielle anlægsaktiver 0 2.288.400

Tilgodehavender 0 (121.000)

Fremførbare skattemæssige underskud 2.225.562 330.600

2.225.562 2.498.000

8. Virksomhedskapital
###

Virksomhedskapitalen består af aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer af virksomhedskapitalen inden for de seneste 5 år.

9. Eventualforpligtelser
###

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Danish Crown A/S som administrationsselskab. Selskabet

hæfter derfor fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for indkomst-

skatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle for-

pligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
###

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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Noter

11. Ejerforhold
###

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller

pålydende værdi:

Danish Crown A/S, Marsvej 43, 8960 Randers SØ.

12. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8960 Randers SØ


