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Likvidatorernes påtegning

Likvidatorerne har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30.

september 2019 for F GROUP A/S under frivillig likvidation.

Selskabet er trådt i likvidation. Efterfølgende resultatopgørelse og balance er derfor udarbejdet med

henblik på likvidation og ikke med henblik på fortsat drift.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018/19.

Likvidatorernes beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 26. februar 2020

Direktion      

Advokat Pernille Bigaard

Likvidator

Advokat Ole Elverdam Borch

Likvidator
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i F GROUP A/S under frivillig likvidation

Konklusion

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

sielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober

2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for F GROUP A/S under frivillig likvidation for regnskabsåret 1. oktober

2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-

under anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. 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 vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse

regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på omtalen af regnskabspraksis i note 6, hvoraf det fremgår, at regnskabet

ikke aflægges under forudsætning om fortsat drift, og at indregning, måling og præsentation sker under

hensyntagen hertil.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Udtalelse om likvidatorernes beretning

Likvidatorerne er ansvarlig for likvidatorernes beretning.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke likvidatorernes beretning, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om likvidatorernes beretning.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse likvidatorernes beretning og i den

forbindelse overveje, om likvidatorernes beretning er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om likvidatorernes beretning indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at likvidatorernes beretning er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i likvidatorernes beretning.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Likvidators ansvar for regnskabet

Likvidatorerne har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Likvidatorerne har endvidere ansvaret for den interne kontrol,

som likvidatorerne anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er likvidatorerne ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre likvidatorerne enten har til hensigt at

likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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 brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

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 regnskabet, 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, 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 likvidatorerne, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som likvidatorerne har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet 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 place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 26. februar 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor

mne30221
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Selskabsoplysninger

Selskabet F GROUP A/S under frivillig likvidation

Amerika Plads 37

c/o Plesner

2100 København Ø

CVR-nr.: 14 24 72 38

Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september

Hjemstedskommune: København

Likvidatorer Advokat Pernille Bigaard

Advokat Ole Elverdam Borch

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44

2900  Hellerup
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Likvidatorernes beretning

Afvikling af hovedaktiviteten

F Group A/S har drevet den landsdækkende elektronikkæde FONA samt service værkstedet Elektronik-

centret.

F Group A/S anmeldte 1. februar 2016 rekonstruktion ved Sø- og Handelsrettens skifteret og under

rekonstruktionen afviklede selskabet sine forretninger og serviceværkstedet. Det skete dels ved lukninger,

dels ved virksomhedsoverdragelse af selve virksomheden FONA og 10 butikker. De medarbejdere, der ikke

blev virksomhedsoverdraget, blev opsagt.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et resultat på TDKK 0, og selskabets balance pr. 30.

september 2019 udviser en egenkapital på TDKK 0.

Efter den foran beskrevne afståelse og afvikling af aktiviteter var gennemført indgav F Group A/S forslag

om rekonstruktion i form af en tvangsakkord til skifteretten. Forslaget blev behandlet og vedtaget på et

kreditormøde i skifteretten den 29. september 2016. Tvangsakkorden indebar, at selskabets aktiver gøres i

likvider og herefter fordeles i konkursordenen, således at der forlods sker betaling af omkostninger med

fortrinsstilling efter konkurslovens § 94 eller i henhold til særlige sikkerheder; herefter betaling af

forpligtelser der påtages efter tvangsakkordens stadfæstelse. Hvad der er tilbage herefter fordeles

forholdsmæssigt imellem de usikrede fordringshavere F Group A/S havde ved rekonstruktionens

anmeldelse den 1. februar 2016 (simple krav).

Årsrapporten reflekterer likvidators skøn over hvilke frie aktiver, der endeligt vil kunne fordeles respektive

størrelsen af den simple gæld, som kommer til at tage del i denne fordeling.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. oktober  - 30. september

Note 2018/19

TDKK

2017/18

TDKK

Andre driftsindtægter 1.431 3.945

Andre eksterne omkostninger -100 -7.638

Bruttoresultat 1.331 -3.693

Personaleomkostninger 2 -150 -150

Resultat før finansielle poster 1.181 -3.843

Finansielle indtægter 3 -840 -14.790

Finansielle omkostninger -341 -555

Resultat før skat 0 -19.188

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 0 -19.188

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Overført resultat 0 -19.188

0 -19.188
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Balance 30. september

Note 2018/19

TDKK

2017/18

TDKK

Aktiver

Andre tilgodehavender 382 1.480

Tilgodehavender 382 1.480

Likvide beholdninger 4 46.248 72.275

Omsætningsaktiver 46.630 73.755

Aktiver 46.630 73.755

Passiver  

Selskabskapital 100.000 100.000

Overført resultat -100.000 -100.000

Egenkapital 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 44.077 69.404

Anden gæld 2.553 4.351

Kortfristede gældsforpligtelser 46.630 73.755

Gældsforpligtelser 46.630 73.755

Passiver 46.630 73.755

Usikkerhed ved indregning og måling 1

Anvendt regnskabspraksis 6
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført

resultat I alt

TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. oktober 100.000 -100.000 0

Årets resultat 0 0 0

Egenkapital 30. september 100.000 -100.000 0

Selskabskapitalen er opdelt således:

1 stk. aktie a TDKK 60.000

1 stk. aktie a TDKK 40.000
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Noter til årsregnskabet

1 Usikkerhed ved indregning og måling

Det er likvidators vurdering af dividenden udgør ca. 56 procent, hvorfor kreditorer er indregnet til denne

procentsats. Vurderingen bygger på opnåelse af skattekvittance og kan efterfølgende påvirkes af andre

omstændigheder, hvorfor der er usikkerhed om denne indregning.

2018/19

TDKK

2017/18

TDKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 150 150

150 150

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 0 0

3 Finansielle indtægter

Yderligere udlodning til selskabets kreditorer -843 -17.525

Andre finansielle indtægter 3 2.735

-840 -14.790

4 Likvide beholdninger

Likvide beholdninger 46.248 72.275

46.248 72.275

Selskabets likvider på TDKK 46.248 indestår på klientkonto hos likvidatorerne

5 Restdividende til kreditorerne

Dividendeberettigede kreditorer 263.752 263.630

Nedskrivning, 44 % (2017-18: 44 %) -114.802 -115.645

148.950 147.985

Udbetalt aconto dividende 40 % (2017-18: 30 %) -104.873 -78.581

44.077 69.404

10



Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for F GROUP A/S under frivillig likvidation for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de undtagelser der

følger af at regnskabet ikke er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Som konsekvens af, at regnskabet ikke er aflagt under forudsætning om fortsat drift, er de almindelige

regler om periodisering tilpasset.

Aktiver og forpligtelser er som følge af likvidationen medregnet til forventede realisationsværdier og

likvidationsomkostninger er afsat som gældsforpligtelser.

Omkostninger ved rekonstruktion indgår i resultatopgørelsen med de beløb, der er afholdt. Herudover er

den anvendte regnskabspraksis uændret.

Årsregnskab for 2018/19 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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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Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 til-

godehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

ninger.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til likvidation, administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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