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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Samsø Syltefabrik A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Samsø Syltefabrik A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 realistisk alternativ end at gøre dette.
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 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. Fejlinformation 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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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:
•

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 vores 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.

•

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 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.

•

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 bl.a. 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.
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Samsø Syltefabrik A/S producerer og forhandler konserverede fødevarer. Produktionen er baseret primært
på danske råvarer og sælges dels i Danmark, dels på eksportmarkeder.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat et overskud på 2.446 t.kr. mod et underskud sidste år på 3.327 t.kr. Egenkapitalen andrager
70.858 t.kr. pr. 31.12.2016.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Samsø Syltefabrik A/S

7

Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

2016

2015

kr.

kr.

24.079.529

19.633.350

(16.182.148)

(16.383.200)

Af- og nedskrivninger

(3.945.222)

(4.395.043)

Driftsresultat

3.952.159

(1.144.893)

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

6.543
2

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

(764.431)
3.194.271

3

(748.365)

2.445.906

0
(2.629.662)
(3.774.555)

447.735

(3.326.820)

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret

10.000.000

0

Overført resultat

(7.554.094)

(3.326.820)

2.445.906

(3.326.820)

Samsø Syltefabrik A/S

8

Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

2016

2015

kr.

kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

0

0

Goodwill

0

0

0

0

Grunde og bygninger

13.858.806

14.384.219

Produktionsanlæg og maskiner

22.595.992

22.673.961

85.000

0

36.539.798

37.058.180

29.707

29.706

Udskudt skat

2.271.000

3.281.000

Finansielle anlægsaktiver

2.300.707

3.310.706

38.840.505

40.368.886

6.493.564

6.288.415

Fremstillede varer og handelsvarer

28.351.386

32.403.649

Varebeholdninger

34.844.950

38.692.064

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

20.930.996

21.041.241

Andre tilgodehavender

431.217

788.300

Tilgodehavende selskabsskat

585.000

0

21.947.213

21.829.541

39.778

151.045

Omsætningsaktiver

56.831.941

60.672.650

Aktiver

95.672.446

101.041.536

Note

Immaterielle anlægsaktiver

4

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Anlægsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

5
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

kr.

kr.

2.000.000

2.000.000

Overført overskud eller underskud

58.858.398

66.412.492

Forslag til udbytte for regnskabsåret

10.000.000

0

Egenkapital

70.858.398

68.412.492

Bankgæld

14.515.259

21.486.426

Leverandører af varer og tjenesteydelser

3.709.620

3.895.582

Gæld til tilknyttede virksomheder

2.210.068

2.109.000

0

1.018.644

4.379.101

4.119.392

Kortfristede gældsforpligtelser

24.814.048

32.629.044

Gældsforpligtelser

24.814.048

32.629.044

Passiver

95.672.446

101.041.536

Note

Virksomhedskapital

Skyldig selskabsskat
Anden gæld

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

6

Eventualforpligtelser

7
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Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Forslag til

Egenkapital
primo
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

udbytte for

Virksomheds-

overskud eller

regnskabs-

kapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

2.000.000

66.412.492

0

68.412.492

10.000.000

2.445.906

10.000.000

70.858.398

0
2.000.000

(7.554.094)
58.858.398
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Noter
Noter

2016

2015

kr.

kr.

13.267.443

13.252.787

1.726.136

1.059.351

173.912

307.887

1.014.657

1.763.175

16.182.148

16.383.200

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

21

2016

2015

kr.

kr.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

458.824

0

Øvrige finansielle omkostninger

305.607

2.629.662

764.431

2.629.662

2. Andre finansielle omkostninger

2016

2015

kr.

kr.

3. Skat af årets resultat
Ændring af udskudt skat
Effekt af ændrede skattesatser

748.365

(738.000)

0

290.265

748.365

(447.735)

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Goodwill

kr.

kr.

Kostpris primo

1.001.029

152.597

Kostpris ultimo

1.001.029

152.597

Af- og nedskrivninger primo

(1.001.029)

(152.597)

(1.001.029)

(152.597)

4. Immaterielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

0

Samsø Syltefabrik A/S

12

Noter
Materielle
anlægsProduktions-

aktiver

Grunde og

anlæg og

under

bygninger

maskiner

udførelse

kr.

kr.

kr.

19.751.221

49.692.799

0

0

3.341.840

85.000

19.751.221

53.034.639

85.000

5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo

(5.367.002)

(27.018.838)

0

(525.413)

(3.419.809)

0

Af- og nedskrivninger ultimo

(5.892.415)

(30.438.647)

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

13.858.806

22.595.992

85.000

2016

2015

kr.

kr.

1.238.767

1.570.243

Årets afskrivninger

6. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb

7. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med SSF Investment som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede
selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter
for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er bortset fra forholdene beskrevet i afsnittet ændringer i anvendt regnskabspraksis aflagt
efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Selskabet har ændret præsentation af resultatopgørelsen, således man nu anvender den artsopdelte resultatopgørelse, tidligere år har man anvendt den funktionsopdelte resultatopgørelse. Ændringen er lavet for
at ensarte regnskaberne i koncernen.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til
køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med
salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og
gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder.
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 modervirksomheden. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem
de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion
vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer
inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter.
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det
pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og
indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 10 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger

25 år

Produktionsanlæg og maskiner

10 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede kapitalandele, der måles til kostpris. Unoterede
kapitalandele nedskrives til eventuel lavere nettorealisationsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn
samt indirekte produktionsomkostninger.
Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse
af og af- og nedskrivninger på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr
samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

