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Birger Christensen A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet

Birger Christensen A/S
Østergade 38
1100 København K
Telefon: 33 11 55 55
Telefax: 33 93 21 35
Hjemsted: København
CVR-nr.: 10 75 01 13
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Adm. dir. Denise Willenbrack Nørgaard

Bestyrelse

Jens Birger Christensen
Tommy Holte
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen
Nils Erik Lindskrog Smith
Thøger Thøgersen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Birger Christensen A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Birger

Christensen A/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. 31.12.19 og resultatet af selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 29. juni 2020

Direktionen

Denise Willenbrack Nørgaard
Adm. dir.

Bestyrelsen

Jens Birger Christensen
Formand

Tommy Holte Mads Pauli Ringkjøbing-
Christiansen

Nils Erik Lindskrog Smith Thøger Thøgersen
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Birger Christensen A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Birger Christensen A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Birger Christensen A/S for regnskabsåret  01.01.19 -

31.12.19, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø-

relse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pen-

gestrømme for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 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 vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er

vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores 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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Birger Christensen A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores 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 revi-

sionspåtegning 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 forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-

tion 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 forår-

saget 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.

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

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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 vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere

vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem

til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Birger Christensen A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner 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, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med

årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at

indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nykøbing F, den 29. juni 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Christian K. Jørgensen Glenn Hartmann

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne9942

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne32173
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Birger Christensen A/S

Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal

Beløb i t.DKK 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat

Resultat af primær drift -1.792 2.232 -417 3.479 2.636
Indeks -68 85 -16 132 100

Finansielle poster i alt 1.302 -1.794 480 -853 -787
Indeks -165 228 -61 108 100

Årets resultat 6 140 207 1.837 1.365
Indeks - 10 15 135 100

Balance

Samlede aktiver 66.114 64.535 64.176 66.156 68.984
Indeks 96 94 93 96 100

Investeringer i materielle anlægsaktiver 994 1.618 873 7.527 132
Indeks 753 1.226 661 5.702 100

Egenkapital 30.086 29.637 30.072 30.615 30.279
Indeks 99 98 99 101 100
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Birger Christensen A/S

Ledelsesberetning

Nøgletal

2019 2018 2017 2016 2015

Rentabilitet

Egenkapitalens forrentning %0,0 %0,5 %0,7 %6,0 %4,6

Bruttomargin %37,9 %37,4 %36,1 %38,4 %43,9

Soliditet

Egenkapitalandel %45,5 %45,9 %46,9 %46,3 %43,9

Definitioner af nøgletal

Egenkapitalens forrentning:
Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Bruttomargin:
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Egenkapitalandel:
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver
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Birger Christensen A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har i 2019 fortsat sin transformation fra 2018, hovedaktiviteten består

fortsat af at Birger Christensen driver detailsalg af egne, domestic samt internationale

mærker inden for luksusmode, pels og accessories, via egne konceptbutikker.

Selskabet har samtidigt investeret i opbygningen af wholesale brandet

ROTATEBirgerchristensen, som er ejet i samarbejde med de 2 store danske influencers

Thora Valdimars og Jeanette Madsen. ROTATEbirgerchristensen blev launched i august

2018 under den danske modeuge og kundeporteføljen består af nogle af verdens største

internationale onlinestores, departmentstores og opinionmakerstores. Selskabet er i

regnskabsåret blevet udskilt i et selvstændigt selskab.

Remainbirgerchristensen selskabets andet womenswears brand blev launched slut 2018 og

dets simple koncept har mange retailers taget til sig og i dag består kundeportefølje af de

allerstørste internationale departmentstores og onlinestores globalt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør mio. DKK 38,2 mio. mod mio. DKK 43,9 mio. kr. sidste år.

Årets resultat udgør t. DKK 6 mod t. DKK 140 sidste år.

Ledelsen finder resultatet for 2019 acceptabelt henset til de investeringer man har foretaget

for at vækste det nye forretningsområde.

Balancen udgør mio. DKK 66,1 pr. 31. december 2019, heraf udgør egenkapitalen mio. DKK

30,1 svarende til en soliditetsgrad på 45,5%.

Forventet udvikling

Selskabet fastholder idegrundlag og strategi for multibrand med forhandling af tidens største

danske og udenlandske mærker i highend fashion og luksussegmentet herunder fortsættelse

af Hermes i Københavns lufthavn. Samtidig forventes fastholdelse af udviklingen af

RemainBirgerchristensen.

Selskabets forventninger til fremtiden bliver påvirket negativt, som følge af Covid-19

udbruddet og de restriktionerne der er pålagt og de tiltag som regeringerne i det meste af

verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet.

Det er forventningen, at situationen normaliseres senere i 2020 i forbindelse med

genåbningen. Selskabet forventer et negativt resultat for 2020.
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Birger Christensen A/S

Ledelsesberetning

Efterfølgende begivenheder

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

årsrapporten ud over  coronavirus (COVID-19)

Der henvises til note 1. Efterfølgende begivenheder for omtale af, hvordan selskabet i 2020 er

påvirket af spredningen af coronavirus (COVID-19).

Egne kapitalandele

Egne kapitalandele består af:

Købs-
/salgspris

DKK Antal

Pålydende
værdi i alt

DKK
Procent af

kapital

Beholdning af egne kapitalandele
pr. 01.01.19 79.750 79.750 %1,77

Årets afgang 443.056 -79.750 -79.750 %-1,77

Beholdning af egne kapitalandele
pr. 31.12.19 0 0 %0,00

Erhvervelsen af egne kapitalandele var sket med henblik på tilpasning af selskabets

ejerstruktur.
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Birger Christensen A/S

Resultatopgørelse

2019 2018

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 38.170.424 43.754.993

Distributionsomkostninger -29.198.600 -31.204.676
Administrationsomkostninger -10.763.420 -10.318.497
Andre driftsomkostninger 0 -286.223

Resultat før finansielle poster -1.791.596 1.945.597

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.824.649 0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -44.288 300.000

3 Andre finansielle indtægter 239.706 597.899
4 Andre finansielle omkostninger -718.365 -2.691.619

Resultat før skat -489.894 151.877

5 Skat af årets resultat 495.865 -12.000

Årets resultat 5.971 139.877

6 Resultatdisponering
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Birger Christensen A/S

Balance

AKTIVER

31.12.19 31.12.18

Note DKK DKK

Indretning af lejede lokaler 7.787.087 9.137.069
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.247.153 893.738

7 Materielle anlægsaktiver i alt 9.034.240 10.030.807

8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.574.649 0
9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.500.000 0
8 Kapitalandele i associerede virksomheder 31.685 0
9 Deposita 4.663.790 4.222.350
9 Andre tilgodehavender 318.056 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 12.088.180 4.222.350

Anlægsaktiver i alt 21.122.420 14.253.157

Råvarer og hjælpematerialer 3.009.507 4.561.283
Varer under fremstilling 11.336 405.073
Fremstillede varer og handelsvarer 27.236.694 30.815.606
Forudbetalinger for varer 2.358.095 1.289.770

Varebeholdninger i alt 32.615.632 37.071.732

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.244.590 4.355.685
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 348.445 348.578
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 18.972 28.142
Tilgodehavende selskabsskat 0 81.786
Andre tilgodehavender 0 413.612

10 Periodeafgrænsningsposter 2.988.797 7.505.357

Tilgodehavender i alt 11.600.804 12.733.160

Likvide beholdninger 774.758 477.061

Omsætningsaktiver i alt 44.991.194 50.281.953

Aktiver i alt 66.113.614 64.535.110
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Birger Christensen A/S

Balance

PASSIVER

31.12.19 31.12.18

Note DKK DKK

11 Selskabskapital 4.500.000 4.500.000
Overført resultat 25.585.991 25.136.964

Egenkapital i alt 30.085.991 29.636.964

12 Hensættelser til udskudt skat 88.965 584.830

Hensatte forpligtelser i alt 88.965 584.830

13 Gæld til tilknyttede virksomheder 2.800.000 0
13 Anden gæld 538.519 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.338.519 0

13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 700.000 388.000
Gæld til øvrige kreditinstitutter 10.988.801 14.972.034
Modtagne forudbetalinger fra kunder 240.000 24.895
Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.604.705 14.686.180
Gæld til tilknyttede virksomheder 975.475 0
Anden gæld 6.091.158 4.242.207

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 32.600.139 34.313.316

Gældsforpligtelser i alt 35.938.658 34.313.316

Passiver i alt 66.113.614 64.535.110

14 Eventualforpligtelser
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
16 Nærtstående parter
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Birger Christensen A/S

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Selskabskapital
Overført
resultat

Egenkapital
i alt

Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 - 31.12.19

Saldo pr. 01.01.19 4.500.000 25.136.964 29.636.964
Salg af egne kapitalandele 0 443.056 443.056
Forslag til resultatdisponering 0 5.971 5.971

Saldo pr. 31.12.19 4.500.000 25.585.991 30.085.991
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Birger Christensen A/S

Pengestrømsopgørelse

2019 2018

Note DKK DKK

Årets resultat 5.971 139.877

17 Reguleringer 117.359 4.016.156
Forskydning i driftskapital

Varebeholdninger 4.456.100 -6.995.327
Tilgodehavender 1.290.570 -5.110.840
Leverandører af varer og tjenesteydelser -1.367.329 415.447
Andre driftsafledte gældsforpligtelser 3.085.385 1.924.540

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 7.588.056 -5.610.147

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 239.706 597.899
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -718.365 -2.691.619
Betalt selskabsskat 81.786 -37.998

Pengestrømme fra driften 7.191.183 -7.741.865

Køb af materielle anlægsaktiver -994.332 -1.617.776
Salg af materielle anlægsaktiver 0 1.741.339
Køb af finansielle anlægsaktiver -6.009.496 -122.827
Salg af finansielle anlægsaktiver 0 1.550.851

Pengestrømme fra investeringer -7.003.828 1.551.587

Køb af egne kapitalandele 0 -574.915
Salg af egne kapitalandele 443.056 0
Afdrag af gæld til kreditinstitutter -388.000 -2.136.000
Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder 3.500.000 0
Optagelse af langfristede gældsforpligtelser i øvrigt 538.519 0

Pengestrømme fra finansiering 4.093.575 -2.710.915

Årets samlede pengestrømme 4.280.930 -8.901.193

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 477.061 782.459
Værdipapirer uden væsentlig kursrisiko ved årets

begyndelse 0 8.180.348
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets

begyndelse -14.972.034 -14.556.587

Likvide beholdninger ved årets slutning -10.214.043 -14.494.973
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Birger Christensen A/S

Pengestrømsopgørelse

2019 2018

Note DKK DKK

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger 774.758 477.061
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter -10.988.801 -14.972.034

I alt -10.214.043 -14.494.973
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Birger Christensen A/S

Noter

1. Efterfølgende begivenheder

Selskabets drift og likviditet har i marts, april og maj 2020 været negativt påvirket af

spredningen af coronavirus (COVID-19), da aktiviteten i butikken på Strøget har været

væsentlig reduceret og butikken i Kastrup Lufthavn har været tvangslukket. Det er endnu

uvist, hvordan det igangværende udbrud af coronavirus vil påvirke omsætningen i 2020.

Ledelsen har derfor påbegyndt en tilpasning af selskabets markedsføringsaktiviteter og

andre omkostninger samt en undersøgelse af omfanget af relevante støtteordninger. Det er

ledelsens forventning, at situationen normaliseres senere på året, og at selskabet ikke vil

have behov for tilførsel af kapital.

2019 2018
DKK DKK

2. Medarbejderforhold

Lønninger 13.858.489 15.786.134
Pensioner 761.308 666.416
Andre omkostninger til social sikring 277.828 237.806
Andre personaleomkostninger 1.071.041 924.745

I alt 15.968.666 17.615.101

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 41 36

Vederlag til ledelsen:

Vederlag til direktion 2.108.286 2.411.129

Vederlag til bestyrelse 2.061.837 1.570.247
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Birger Christensen A/S

Noter

2019 2018
DKK DKK

3. Finansielle indtægter

Renter, tilknyttede virksomheder 210.000 0

Renteindtægter i øvrigt 865 29.840
Øvrige finansielle indtægter 28.841 568.059

Øvrige finansielle indtægter 29.706 597.899

I alt 239.706 597.899

4. Finansielle omkostninger

Renter, tilknyttede virksomheder 157.500 60.845

Renteomkostninger i øvrigt 557.198 806.976
Øvrige finansielle omkostninger 3.667 1.823.798

Øvrige finansielle omkostninger i alt 560.865 2.630.774

I alt 718.365 2.691.619

5. Skat af årets resultat

Årets regulering af udskudt skat -495.865 175.130
Regulering af skat fra tidligere år 0 -163.130

I alt -495.865 12.000

6. Resultatdisponering

Overført resultat 5.971 139.877
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Birger Christensen A/S

Noter

7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Indretning af
lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.01.19 18.393.248 2.813.867
Tilgang i året 214.607 779.725
Afgang i året -385.312 0

Kostpris pr. 31.12.19 18.222.543 3.593.592

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.19 -9.256.179 -1.920.129
Afskrivninger i året -1.564.589 -426.310
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 385.312 0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.19 -10.435.456 -2.346.439

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19 7.787.087 1.247.153

8. Kapitalandele

Beløb i DKK

Kapitalandele i
tilknyttede

virksomheder

Kapitalandele i
associerede

virksomheder

Kostpris pr. 01.01.19 0 2.571.965
Tilgang i året 1.750.000 0

Kostpris pr. 31.12.19 1.750.000 2.571.965

Årets resultat fra kapitalandele 1.824.649 0

Opskrivninger pr. 31.12.19 1.824.649 0

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.19 0 -2.571.965
Tilbageførsel af nedskrivninger fra tidligere år 0 31.685

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.19 0 -2.540.280

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19 3.574.649 31.685

20



 

 

 

Birger Christensen A/S

Noter

8. Kapitalandele  -  fortsat  -

Navn og hjemsted: Ejerandel
Indregnet værdi

DKK

Dattervirksomheder:

Rotate Birger Christensen A/S, København %70 3.574.649

Associerede virksomheder:

Birger Christensen China Holding ApS, København %60 31.685

9. Finansielle anlægsaktiver i øvrigt

Beløb i DKK

Tilgodehaven-
der hos tilknyt-

tede virksom-
heder Deposita

Andre tilgode-
havender

Kostpris pr. 01.01.19 0 4.222.350 0
Tilgang i året 3.500.000 441.440 318.056

Kostpris pr. 31.12.19 3.500.000 4.663.790 318.056

31.12.19 31.12.18
DKK DKK

10. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte forsikringer 0 84.588
Forudbetalte huslejer 0 3.996.402
Forudbetalte licencer, messer m.m. 929.302 1.131.253
Forudbetalte kollektionsomkostninger 2.059.495 2.293.114

I alt 2.988.797 7.505.357
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11. Selskabskapital

Selskabskapitalen består af:

Antal

Pålydende
værdi i alt

DKK

Kapitalandele 4.500 4.500.000

31.12.19 31.12.18
DKK DKK

12. Udskudt skat

Udskudt skat pr. 01.01.19 584.830 409.700
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen -495.865 175.130

Udskudt skat pr. 31.12.19 88.965 584.830

13. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.19

Gæld i alt
31.12.18

Gæld til øvrige kreditinstitutter 0 0 0 388.000
Gæld til tilknyttede virksomheder 700.000 0 3.500.000 0
Anden gæld 0 0 538.519 0

I alt 700.000 0 4.038.519 388.000
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14. Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået leje- og leasingkontrakter med en restløbetid på op til 34 måneder og

en samlet foirpligtelse på i alt t.DKK 20.112. 

Kautionsforpligtelser

Selskabet har stillet selvskyldner kaution for tilknyttede virksomheders gæld til kredit-

institutter. Kautionen er ulimiteret. Tilknyttede virksomheders gæld til omfattede

kreditinstitutter udgør på balancedagen t.DKK 3.499.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og

ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,

royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede kendte skatteforpligtelse

for de sambeskattede selskaber udgør t.DKK 0 på balancedage. Hæftelsen omfatter

derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens

af ændringer til sambeskatningsindkomsten mv.

Der er gennem kreditinstitut stillet betalingsgaranti på t.DKK 738 overført udlejer.

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 14.000, der giver pant i driftsinventar og -

materiel med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 9.526 samt lejerettigheder, hvis

regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 0. Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for

engagement med kreditinstitutter.

Til sikkerhed for bankgæld til  kreditinstitutter på t.DKK 10.989 samt betalingsgaranti har

selskabet afgivet virksomhedspant. Virksomhedspantet omfatter pr. 31.12.19 følgende

aktiver til regnskabsmæssig værdi:

•  Indretning af lejede lokaler, t.DKK 8.279

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar t.DKK 1.247

• Varebeholdninger t.DKK 32.616

• Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.DKK 8.245

Aktier i tilknyttet virksomhed er stillet til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter.
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16. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse Grundlag for indflydelse

Birger Christensen General Trading Company A/S,
København

Ejer

Denise Willenbrack Nørgaard Ledelse
Jens Birger Christensen Ledelse
Tommy Holte Ledelse
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen Ledelse
Nils Erik Lindskrog Smith Ledelse
Thøger Thøgersen Ledelse

Der oplyses ikke om transaktioner med nærtstående parter, da alle transaktioner er gennem-

ført på normale markedsvilkår.

Vederlag til ledelsen fremgår af note 2. Medarbejderforhold.

Selskabet indgår i koncernregnskabet for modervirksomheden Birger Christensen General

Trading Company A/S, Guldborgsund.

2019 2018
DKK DKK

17. Reguleringer til pengestrømsopgørelse

Andre driftsindtægter 0 443.429
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver 1.990.899 2.053.230
Andre driftsomkostninger 0 -286.223
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -1.824.649 0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 44.288 -300.000
Finansielle indtægter -239.706 -597.899
Finansielle omkostninger 718.365 2.691.619
Skat af årets resultat -495.865 12.000
Øvrige reguleringer -75.973 0

I alt 117.359 4.016.156
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18. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksom-

heder i regnskabsklasse C med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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 nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

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.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings-

dagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsfor-

pligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-

kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets

eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport  indregnes i resultatop-

gørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og

andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske

valutakurser.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgø-

relsen over leasingperioden.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og produktionsomkostninger samt andre drifts-

indtægter.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-

gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan op-

gøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres

ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Produktionsomkostninger

I produktionsomkostninger indregnes omkostninger, der direkte eller indirekte afholdes for at

opnå årets nettoomsætning, herunder råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt leasing

af og af- og nedskrivninger på anlægsaktiver, som anvendes i produktionsprocessen.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til distribution af varer solgt i året samt

gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes løn og gager til salgspersonale, rekla-

me- og udstillingsomkostninger m.v. samt leasing af og af- og nedskrivninger på anlægsakti-

ver, som anvendes i distributions- og salgsaktiviteten.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og ad-

ministration, herunder løn og gager til det administrative personale og ledelse samt omkost-

ninger til kontorlokaler, kontoromkostninger, tab på debitorer m.v. samt leasing af og af- og

nedskrivninger på anlægsaktiver, der anvendes til administrative forhold.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og

materielle anlægsaktiver.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over

aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Indretning af lejede lokaler 5-10 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet

brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.

Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i

afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksom-

hedens aktiviteter, herunder omkostninger ved udlejningsaktivitet og tab ved salg af im-

materielle og materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

For kapitalandele i  dattervirksomheder og associerede virksomheder, der måles efter indre

værdis metode, indregnes andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter

eliminering af urealiserede interne gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og

nedskrivning af goodwill. For associerede virksomheder elimineres interne gevinster og tab

alene forholdsmæssigt.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder omfatter

ligeledes gevinster og tab ved salg af kapitalandele.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valu-

takursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta m.v.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil

modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksom-

heder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt over-

skud. 

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt andre anlæg,

driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i

kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter

indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige

andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter modervirksomhedens

regnskabspraksis, reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt ge-

vinster og tab ved transaktioner med de pågældende virksomheder.

Gevinster eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder op-

gøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af netto-

aktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til

salg eller afvikling. Gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under indtægter af kapi-

talandele.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisa-

tionsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med til-

læg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling opgøres som værdien af di-

rekte medgåede materialer og løn. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke

i kostprisen.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende

selskabets indgåede lejeaftaler.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indreg-

nes under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det om-

fang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes

direkte i egenkapitalen under overført resultat.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat

under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indreg-

nes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskriv-

ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksom-

hedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller

skattepligtig indkomst.  I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter for-

skellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af frem-

tidig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og

låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden

på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tids-

punktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.
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18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drif-

ten, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter,

betalte selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-

somheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og

materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i selskabets aktiekapital og omkostninger

forbundet hermed og køb og salg af egne kapitalandele samt finansiering fra udbetalt udbyt-

te til ejerne, samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og

kortfristet gæld til kreditinstitutter.
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