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Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Vordingborg Køkkenet
A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er og pengest rømme f or regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or
udviklingen i selskabet s akt ivit et er og økonomiske f orhold, året s result at og f or selskabet s f inansielle
stilling.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Penneo dokumentnøgle: SIOIE-UFJXF-7NJZB-GDXLG-ZCK1D-W25EF

Vordingborg, den 29. april 2021
Direkt ion:

Hjalmar Krist ian Skovholm
Hansen

Best yrelse:

Kim René Got t enborg
Jacobsen
formand

Bent Ramskov Laursen

Vibeke Got t enborg Kajbæk
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Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Vordingborg Køkkenet A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Vordingborg Køkkenet A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfat t er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse, pengest rømsopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er og pengest rømme f or regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.
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Grundlag for konklusion

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020



Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
København, den 29. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Robert Christ ensen
st at saut . revisor
mne16653
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vordingborg Køkkenet A/ S
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Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

Vordingborg Køkkenet A/ S
Langøvej 7, 4760 Vordingborg

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

15 50 23 04
1. sept ember 1991
Vordingborg
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.vordingborg.com
vk@vordingborg.com

Telefon
Telefax

55 37 21 22
55 37 21 04

Best yrelse

Kim René Got t enborg Jacobsen, f ormand
Bent Ramskov Laursen
Vibeke Got t enborg Kajbæk

Direkt ion

Hjalmar Krist ian Skovholm Hansen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36 , Post boks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberet ning

2020

2019

2018

2017

2016

Hovedtal
Net t oomsæt ning
Result at af primær drift
Finansielle poster
Årets resultat

502.435
65.233
-434
50.459

444.803
43.189
55
33.478

407.726
38.992
302
30.627

411.386
37.972
393
29.937

402.171
37.807
469
29.844

Balancesum
Egenkapital

175.041
75.760

138.822
58.301

130.268
54.823

125.978
54.196

115.675
54.059

72.096

54.534

39.503

39.771

36.053

-6.910

-6.934

-4.769

-6.978

-3.078

t.kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Pengest rømme t il invest eringsaktiviteten
Heraf t il invest ering i mat erielle
anlægsakt iver
Pengest rømme f ra finansieringsaktiviteten
Pengestrøm i alt

-9.890

-9.296

-7.897

-9.436

-4.343

-33.000
32.186

-33.467
14.133

-30.000
4.734

-29.800
2.993

-28.300
4.675

Nøgletal
Overskudsgrad
Brut t omargin
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad

13,0
45,7
129,5
43,3

9,7
44,7
117,0
42,0

9,6
44,4
107,8
42,1

9,2
44,7
106,1
43,0

9,4
42,4
156,8
46,7

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

%
%
%
%

187

%
%
%
%

186

%
%
%
%

179

%
%
%
%

181
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Hoved- og nøgletal

%
%
%
%

179
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Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivit et er salg af køkkenelement er med t ilhørende skaff evarer t il køkken, bad
og garderobe.
Produkt ionen af de f orskellige produkt grupper er out sourcet , således at aktivit et en er koncent reret
om salg og dist ribut ion af ovenst ående varegrupper.
Produkt erne afsæt t es primært i Danmark via egne t idssvarende but ikker. Der er ved året s udgang 27
but ikker. I 202 0 har der været st or invest eringsakt ivit et i but iksnet t et . Der er gennemf ørt st ørre eller
mindre renoveringer af flere but ikker.
But ikkerne er alle ejet og drevet i nærværende virksomhed Vordingborg Køkkenet A/ S. Organisationsst rukt uren er således en kapit alkæde. Alle medarbejdere i but ikkerne, lejemål et c. er i nærværende
virksomhed.

Virksomhedens result at opgørelse for 2020 udviser et overskud på 50.459 t .kr. mod et overskud på
33.478 t .kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 31. december 202 0 udviser en egenkapit al på
75.760 t .kr. På t idspunkt et f or aflæggelse af årsregnskabet f or 2019 var der som følge af Covid-19
usikkerhed i relation udviklingen i 20 20. Virksomheden kan nu konst at ere, at Covid-19 ikke havde
nogen negat iv ef fekt på selskabet s performance og der er, som følge af bl.a. omsæt ningsst igningen i
forhold t il 2019, realiseret et meget t ilfredsst illende result at for 202 0.
Selskabet har ikke f undet det nødvendigt at modt age de hjælpepakker, som den danske regering velvilligt har st illet t il rådighed. Hverken i f orm af lønt ilskud, t ilskud t il f ast e omkost ninger eller udsæt t else af moms/ afgift er.
Begivenheder efter balancedagen

Der er herudover ikke eft er balancedagen indt ruff et begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens finansielle stilling.
Forventet udvikling

Det er ledelsens f orvent ning på regnskabsaflæggelsest idspunkt et , at omsæt ning og result at bliver på
niveau med 2020 eller en anelse højere.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

10

Nettoomsætning
Produkt ionsomkost ninger

502.435
-272.722

444.803
-245.975

10
10

Bruttoresultat
Dist ribut ionsomkost ninger
Administ rationsomkost ninger

229.713
-142.931
-21.550

198.828
-135.080
-20.558

Resultat af primær drift
Andre drif t sindt ægt er
Andre drif t somkost ninger

65.232
17
-91

43.190
85
-339

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

65.158
500
-934

42.936
659
-604

64.724
-14.265

42.991
-9.513

50.459

33.478

2

3

Resultat før skat
Skat af året s result at
Årets resultat
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Resultatopgørelse

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

4

5

6

t.kr.

2020

2019

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immat erielle anlægsakt iver

425

489

425

489

29.677
121

27.224
39

29.798

27.263

23.671
2.865

26.676
2.840

26.536

29.516

56.759

57.268

138
30.668

110
29.851

30.806

29.961

17.194
6.240
172
149
2.969

13.930
6.178
0
27
2.892

26.724

23.027

60.752

28.566

Omsætningsaktiver i alt

118.282

81.554

AKTIVER I ALT

175.041

138.822

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Indretning af lejede lokaler
Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Deposita, finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer
Fremst illede f ærdigvarer og handelsvarer

7

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Tilgodehavende sambeskat ningsbidrag
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er
Likvide beholdninger
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Balance

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

8

9

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapit al
Overført result at
Foreslået udbyt t e for regnskabsåret
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Modt agne forudbet alinger fra kunder
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Skyldig sambeskat ningsbidrag
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
11
12
13
14

2020

2019

15.000
9.760
51.000

15.000
10.301
33.000

75.760

58.301

7.955

7.336

7.955

7.336

0

3.467

0

3.467

42.858
22.565
0
25.903

28.596
21.384
2.107
17.631

91.326

69.718

91.326

73.185

175.041

138.822

Anvendt regnskabspraksis
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
Nærtstående parter
Result at disponering
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Balance

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse

Note

t.kr.

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået
udbyt t e for
regnskabsåret

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Overført via result at disponering
Udloddet udbytte

15.000
0
0

9.823
478
0

30.000
33.000
-30.000

54.823
33.478
-30.000

14

Egenkapital 1. januar 2020
Overført via result at disponering
Udloddet udbytte

15.000
0
0

10.301
-541
0

33.000
51.000
-33.000

58.301
50.459
-33.000

Egenkapital 31. december 2020

15.000

9.760

51.000

75.760
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Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

15

Året s result at
Reguleringer

50.459
22.290

33.478
16.121

16

Pengest rømme f ra primær drif t før ændring i drif t skapit al
Ændring i drif t skapit al

72.749
13.599

49.599
13.140

86.348
500
-934
-13.818

62.739
659
-604
-8.260

Pengestrømme fra driftsaktivitet

72.096

54.534

Køb af immat erielle anlægsakt iver
Køb af mat erielle anlægsakt iver
Lån t il t ilknyt t ede virksomheder
Køb af finansielle akt iver

0
-9.890
3.005
-25

-494
-9.296
2.970
-114

Pengestrømme til investeringsaktivitet

-6.910

-6.934

Udbet alt udbyt t e
Opt agelse af lån i Fonden f or t ilgodehavende Feriemidler

-33.000
0

-30.000
-3.467

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-33.000

-33.467

Årets pengestrøm
Likvider 1. januar

32.186
28.566

14.133
14.433

Likvider 31 . december

60.752

28.566

Pengest rømme f ra primær drif t
Rent eindbet alinger m.v.
Rent eudbet alinger m.v.
Bet alt selskabsskat
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Pengestrømsopgørelse

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Vordingborg Køkkenet A/ S for 202 0 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser f or mellemst ore klasse C-virksomheder.
Virksomheden har med virkning f or regnskabsåret 2020 implement eret ændringslov nr. 1716 af 27.
december 2018 t il årsregnskabsloven. Implement eringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis f or indregning og måling af akt iver og forpligt elser. Årsregnskabet er aflagt
ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t .kr.).
Valutaomregning

Transaktioner i f remmed valut a omregnes t il danske kroner eft er t ransaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære aktiver og forpligt elser i f remmed valut a omregnes t il
danske kroner eft er balancedagens valut akurs. Realiserede og urealiserede valut akursgevinst er og
-t ab indregnes i result at opgørelsen under finansielle indt ægt er og omkost ninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Indt ægter f ra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i net t oomsæt ningen på t idspunkt et f or
levering og risikoens overgang, såfremt indt ægten kan opgøres pålideligt og forvent es modt aget .
Net t oomsæt ning måles eft er fradrag af alle former f or afgivne rabat t er. Ligeledes f rat rækkes moms
og afgift er m.v. opkrævet på vegne af t redjemand.
Produktionsomkostninger

Produkt ionsomkost ninger omfat t er omkost ninger, der afholdes for at opnå året s net t oomsæt ning.
Herunder indgår direkt e og indirekt e omkost ninger t il råvarer og hjælpematerialer, omkost ninger t il
produkt ionspersonale, leje og leasing samt afskrivninger på produkt ionsanlæg.
Distributionsomkostninger

I dist ribut ionsomkost ninger indregnes omkost ninger, der er afholdt t il salg og dist ribut ion i året s løb.
Herunder indregnes omkost ninger t il salgspersonale, reklame- og udst illingsomkost ninger samt afskrivninger på akt iver, som er knyt t et t il salg og dist ribut ion af virksomhedens varer.
Administrationsomkostninger

I administ rat ionsomkost ninger indregnes omkost ninger, der er afholdt i året t il ledelse og administ rat ion af selskabet , herunder omkost ninger t il administ rativt personale, ledelsen, kont orlokaler og kont oromkost ninger samt afskrivninger på akt iver, som benyt t es i administ rationen.
Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre drif t sindt ægt er og -omkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il
virksomhedens hovedaktivit et er, herunder fortjenest e og t ab ved salg af anlægsakt iver.
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Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inkl. f eriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring mv. t il selskabet s medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket modt agne
godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Afskrivninger

Af - og nedskrivninger omf att er af- og nedskrivninger af immaterielle og mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivninger indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis dist ribut ions- og administ rat ionsomkost ninger.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Erhvervede immat erielle anlægsakt iver

10 år

Erhvervede immat erielle anlægsakt iver vurderes at have værdi f or selskabet i 10 år, da de vil indgå i
selskabet s drif t i 10 år.
Af skrivningsgrundlaget opgøres under hensynt agen t il aktivet s rest værdi og reduceres med event uelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og rest værdien fast sæt t es på anskaffelsest idspunkt et og revurderes årligt . Overst iger rest værdien akt ivet s regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest værdien indregnes virkningen f or afskrivninger fremadret t et som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kost prisen på et samlet mat erielt anlægsaktiv opdeles i separat e best anddele, der afskrives hver for
sig, hvis brugst iden på de enkelt e best anddele er f orskellige.
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Indretning af lejede lokaler

5-10 år
5-10 år

Af skrivningsgrundlaget opgøres under hensynt agen t il aktivet s rest værdi ef t er afslut t et brugst id og
reduceres med event uelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og rest værdien fast sæt t es på anskaffelsest idspunkt et og revurderes årligt . Overst iger rest værdien akt ivet s regnskabsmæssige værdi,
ophører afskrivning.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent eindt ægter og -omkost ninger samt t illæg og godt gørelse under acontoskatteordningen m.v.
Skat

Skat af året s result at omfatt er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t ransakt ioner indregnet i egenkapit alen.
Den akt uelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskat ningsbidrag mellem de sambeskatt ede selskaber i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst er. I t ilknyt ning hertil modt ager selskaber
med skat temæssigt underskud sambeskatningsbidrag f ra selskaber, der har kunnet anvende disse
underskud t il nedsæt t else af eget skat t emæssigt overskud (fuld f ordeling).
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Sambeskat tede selskaber med overskydende skat godt gøres som minimum i henhold t il de gældende
sat ser for rent egodt gørelser af administ rationsselskabet , ligesom sambeskat t ede selskaber med rest skat som maksimum bet aler et t illæg i henhold t il de gældende satser for rent et illæg t il administ rationsselskabet .

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsakt iver omfat t er pat ent er, ret t igheder og licenser.
Andre immaterielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug.
Fortjenest e og t ab ved salg af mat erielle anlægsakt iver indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger. Fortjenest e og t ab opgøres som forskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et .
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Immat erielle og mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse. Såfremt
der er indikationer på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est for hvert enkelt akt iv henholdsvis
hver gruppe af akt iver, der genererer uafhængige pengest rømme. Akt iverne nedskrives t il genindvindingsværdien, som udgør den højest e værdi af kapit alværdien og net t osalgsprisen (genindvindingspris),
såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af akt iver fordeles således, at der f ørst nedskrives på goodwill og deref t er forholdsmæssigt på de øvrige akt iver.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år. Nedskrivninger på goodwill t ilbagef øres ikke.
Varebeholdninger

Varebeholdninger måles t il kost pris på grundlag af FIFO-princippet eller t il net t orealisat ionsværdien,
hvis denne er lavere.
Kost prisen f or råvarer og hjælpematerialer omfat t er købspris med t illæg af hjemt agelsesomkost ninger
og andre omkost ninger direkt e f orbundet med købet .
Handelsvarer måles t il kost pris, hvilket omf att er købspris med t illæg af hjemt agelsesomkost ninger og
andre omkost ninger direkt e f orbundet med købet .
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, der sædvanligvis svarer t il nominel værdi. Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab baseret på en objekt iv indikat ion på, at et t ilgodehavende er
værdiforringet . Nedskrivning f oret ages t il net t orealisat ionsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Likvider

Likvider omfat t er kont ant e beholdninger og bankindest åender.
Egenkapital
Foreslået udbytte

Foreslået udbyt t e indregnes som en f orpligt else på t idspunkt et f or vedt agelse på den ordinære generalf orsamling (deklareringst idspunkt et ). Udbyt t e, som forvent es udbet alt f or året , vises som en særskilt post under egenkapit alen.
Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under t ilgodehavender
hos t ilknyt t ede virksomheder som beregnet skat af året s f orvent ede skat t epligt ige indkomst , reguleret
for skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e acont oskat t er.
Hensæt t else t il udskudt skat beregnes eft er den balanceorient erede gældsmet ode af alle midlertidige
forskelle mellem regnskabsmæssige og skatt emæssige værdier af akt iver og forpligt elser, bort set f ra
midlertidige f orskelle som opst år på anskaffelsest idspunkt et f or aktiver og forpligt elser, og som hverken påvirker result at et eller den skat tepligt ige indkomst , samt midlert idige f orskelle på skat temæssigt
ikke-afskrivningsberet t iget goodwill.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e sakt t eaktiver
indregnes med den værdi som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme juridikt ion.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Nøgletal

De i hoved- og nøglet alsoversigt en anførte nøglet al er beregnet således:
Result at før finansielle post er reguleret f or
andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger

Overskudsgrad
Brut t omargin

2

3

4

Drift sresult at (EBIT) x 10 0
Net t oomsæt ning
Brut t oresult at x 100
Net t oomsæt ning

Likvidit et sgrad

Omsæt ningsakt iver x 100
Kort frist et gæld

Solidit et sgrad

Egenkapit al ult imo x 100
Passiver i alt , ult imo

t.kr.

2020

2019

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder

500

659

500

659

13.646
619

9.467
46

14.265

9.513

Skat af årets resultat
Beregnet skat af året s skat tepligt ige indkomst
Året s regulering af udskudt skat

Immaterielle anlægsaktiver

t.kr.

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

Kost pris 1. januar 2020

2.392

Kost pris 31. december 202 0

2.392

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Året s afskrivninger

1.903
64

Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

1.967

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

425
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Result at af primær drif t

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Tilgang i året s løb
Af gang i året s løb

85.614
10.673
-2.647

207
104
0

85.821
10.777
-2.647

Kost pris 31. december 202 0

93.640

311

93.951

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Året s afskrivninger
Året s af- og nedskrivninger på afhændede akt iv

58.390
7.333
-1.760

168
22
0

58.558
7.355
-1.760

Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

63.963

190

64.153

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

29.677

121

29.798

Tilgodehavender
hos tilknyttede
virksomheder

Deposita,
finansielle
anlægsaktiver

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Tilgang i året s løb
Af gang i året s løb

26.676
0
-3.005

2.840
25
0

29.516
25
-3.005

Kost pris 31. december 202 0

23.671

2.865

26.536

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

23.671

2.865

26.536

t.kr.

6

Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

7

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er omfat t er periodisering af omkost ninger, så som husleje og f orsikringer,
der vedrører ef t erfølgende år.
t.kr.

8

2020

2019

15.000

15.000

15.000

15.000

Selskabskapital

Selskabskapit alen er fordelt således:
A-akt ier, 15 st k. a nom. 1.000.000,00 kr.

18

Penneo dokumentnøgle: SIOIE-UFJXF-7NJZB-GDXLG-ZCK1D-W25EF

5

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t.kr.

9

2020

2019

Udskudt skat 1. januar
Året s regulering

7.336
619

7.290
46

Udskudt skat 31. december

7.955

7.336

Udskudt skat

t.kr.

1 0 Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkost ninger

2020

2019

96.956
6.479
1.824
1.783

90.068
7.171
1.959
1.731

107.042

100.929

4.375
87.601
15.066

4.240
81.883
14.806

107.042

100.929

187

186

Personaleomkost ninger indregnes således i årsregnskabet :
Produkt ion
Dist ribut ion
Administ ration

Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede

Vederlag t il selskabet s direkt ion og best yrelse udgør samlet 4.877 t .kr. (2019: 4.064 t .kr.).
1 1 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser

Virksomheden har indgået aft ale om leje af f orret ningslokaler. Lejef orpligt elserne udgør 45.794 t .kr.
pr. 31. december 202 0 (48.831 t .kr. pr. 31. december 201 9).
Virksomheden er sambeskatt et med moderselskabet VK Holding A/ S som administ rationsselskab og
hæft er solidarisk med øvrige sambeskat t ede selskaber f or bet aling af selskabsskat .
1 2 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinst it ut t er er der afgivet virksomhedspant på 5.000 t .kr. i
simple fordringer, varelagre, køret øjer, drft smateriel og drivmidler.
Til sikkerhed for lejeforpligt elser er der st illet sikkerhed for 8.651 t .kr.
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Udskudt skat kan primært henf øres t il f orskelle i regnskabs- og skatt emæssige værdier på udst illingskøkkener (varelager) og drift smidler.

Vordingborg Køkkenet A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1 3 Nærtstående parter

Vordingborg Køkkenet A/ S' nært st ående part er omf att er følgende:
Bestemmende indflydelse
Nærtstående part

Bopæl/ Hjemsted

Grundlag for
bestemmende indflydelse

VK Holding 2018 ApS
VK Holding A/ S

Vordingborg
Vordingborg

Kapit albesiddelse
Stemmeret t igheder

Modervirksomhed

Hjemsted

Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab

VK Holding A/ S

Vordingborg

CVR.dk

Transaktioner med nærtstående parter

Virksomheden oplyser kun om t ransaktioner med nært st ående part er, der ikke er gennemført på normale markedsvilkår, jf . lovens § 98 c, st k. 7.
Alle t ransakt ioner er gennemf ørt på normale markedsvilkår.

t.kr.

1 4 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbyt t e indregnet under egenkapit alen
Overført result at

1 5 Reguleringer
Af - og nedskrivninger
Avance/ t ab ved afhændelse af anlægsakt iver
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af året s result at
Øvrige reguleringer

1 6 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i t ilgodehavender
Ændring i leverandørgæld m.v.

2020

2019

51.000
-541

33.000
478

50.459

33.478

7.419
95
-500
934
14.265
77

6.607
16
-659
604
9.709
-156

22.290

16.121

-845
-3.697
18.141

-2.896
514
15.522

13.599

13.140
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