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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2015 for Witt Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets og

koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets og

koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 24. maj 2016

Direktion

Allan Witt Kempel
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Witt Invest ApS

Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Witt Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regn-

skabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores

revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-

ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele-

vant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende bil-

lede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter

endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og

koncernregnskabet.

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

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

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

koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets og

koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og koncernregnskabet.

Herning, den 24. maj 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Skjøtt Sørensen

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Witt Invest ApS

Gødstrup Søvej 9

Gødstrup

7400 Herning

CVR-nr.: 10 00 01 57

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Herning

Direktion Allan Witt Kempel

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Platanvej 4

Postboks 399

7400 Herning

Pengeinstitut Jyske Bank

Sølvgade 24

7400 Herning
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Koncernoversigt

Moderselskab

Konsoliderede 
dattervirksomheder

Witt Invest ApS
Danmark
Nom. TDKK 125

Witt Hvidevarer A/S
Danmark
Nom. TDKK 1.000

100%

Witt Sverige AB
Sverige
Nom. TSEK 100

100%

Witt Norge NUF (salgsfilial)
Danmark
Nom. TDKK 1.000

Witt Hvidevarer A/S  filial Finland
Danmark
Nom. TEUR 0

100%

100%

Witt Design ApS
Danmark
Nom. TDKK 125

100%Witt Ejendomme ApS
Danmark
Nom. TDKK 125

Rammefabrikken Kig Ind A/S
Danmark
Nom. TDKK 1.001

Witt UK & Ireland Ltd.
Storbritannien
Nom. TGBP 1

HC Midtjylland ApS
Danmark
Nom. TDKK 201

100%

100%

51,05%

50,3%

Domenico ApS
Danmark
Nom. TDKK 80

100%
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Koncern

2015

TDKK

2014

TDKK

2013

TDKK

2012

TDKK

2011

TDKK

Hovedtal

Resultat

Nettoomsætning 437.477 357.264 357.752 461.904 382.089

Resultat af ordinær primær drift 36.433 26.263 28.220 31.484 28.186

Resultat før finansielle poster 37.178 26.065 28.211 31.484 28.186

Resultat af finansielle poster -2.923 -1.227 -5.384 -1.906 -943

Årets resultat 27.617 19.603 16.185 24.198 20.058

Balance

Balancesum 261.657 224.865 200.219 226.974 194.020

Egenkapital 152.458 126.599 112.820 96.773 67.255

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet 6.072 184 44.405 12.562 -7.104

- investeringsaktivitet -4.610 -7.010 -14.021 -4.362 -14.327

heraf investering i materielle anlægsaktiver -5.084 -10.962 -14.060 -7.474 -14.685

- finansieringsaktivitet -2.988 -8.398 -1.391 -8.541 4.930

Årets forskydning i likvider -1.526 -15.224 28.993 -341 -16.501

Nøgletal i %

Afkastningsgrad %14,2 %11,6 %14,1 %13,9 %14,5

Soliditetsgrad %58,3 %56,3 %56,3 %42,6 %34,7

Forrentning af egenkapital %19,8 %16,4 %15,4 %29,5 %34,7

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og

vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Koncernens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i handel med et bredt sortiment indenfor

hårde hvidevarer, innovative og moderne husholdningsprodukter.

Afsætningen af koncernens produkter sker på de Skandinaviske markeder og Storbritannien. 

Af konkurrencemæssige hensyn oplyser ledelsen ikke nettoomsætningen på de geografiske markeder.

Udvikling i året

Koncernens resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på TDKK 27.617, og koncernens balance pr. 31.

december 2015 udviser en egenkapital på TDKK 152.458.

Koncernens væsentligste aktiver består af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Udviklingen i

varebeholdningernes sammensætning og kuranshed samt boniteten i koncernens kunder vurderes

løbende.

Årets resultat for koncernen har indfriet ledelsens forventninger hertil og anses for tilfredsstillende.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Nettoomsætningen på DKK 437 mio. er forbedret med DKK 80 mio. i forhold til sidste år.

Nettoomsætningen er som forventet i forbindelse med en ændring i agenturer og produktsortiment.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Ledelsen forenter ændrede markedsvilkår og dermed en udfordring for at opretholde koncernens

nuværende nettoomsætning og indtjening for det kommende år.

I lighed med tidligere år fokuserer ledelsen til stadighed på udvikling af nye koncepter og en udvidelse af

produktsortimentet med fokus på kundernes latente behov, hvilket hidtil har vist sig at være lønsomt i et

stadigt udfordrende marked.
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Ledelsesberetning

Samfundsansvar

Koncernen har ikke en nedskrevet politik for samfundsansvar. Ledelsen er opmærksom på udfordringerne,

der ligger i forhold til samfundsansvar og arbejder kontinuerligt med forbedringer på området.

Koncernen opererer på flere markeder og det er ledelsens hensigt at arbejde i overensstemmelse med de

lokale love og regler.

Bestyrelsesvalg

Selskabet har ikke politikker for regulering af kønsfordelingen i bestyrelsen. Den nuværende fordeling af

bestyrelsen er sammensat af mænd.

Begivenheder efter balancedagen

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

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern Moderselskab

Note 2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

Nettoomsætning 437.477 357.264 0 0

Andre driftsindtægter 745 125 0 0

Omkostninger til råvarer og

hjælpematerialer -327.706 -271.615 0 0

Andre eksterne omkostninger -19.526 -13.285 -60 -75

Bruttoresultat 90.990 72.489 -60 -75

Personaleomkostninger -49.781 -42.313 0 0

Af- og nedskrivninger af materielle

anlægsaktiver 1 -4.031 -3.788 0 0

Andre driftsomkostninger 0 -323 0 0

Resultat før finansielle poster 37.178 26.065 -60 -75

Indtægter af kapitalandele i

dattervirksomheder 2 0 0 25.214 21.217

Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder 3 0 -4 0 -4

Finansielle indtægter 4 1.358 1.637 4.516 172

Finansielle omkostninger 5 -4.281 -2.860 -2.270 -1.687

Resultat før skat 34.255 24.838 27.400 19.623

Skat af årets resultat 6 -7.424 -6.678 217 -20

Resultat før minoritetsinteresser 26.831 18.160 27.617 19.603

Minoritetsinteressers andel af

dattervirksomheders resultat 786 1.443 0 0

Årets resultat 27.617 19.603 27.617 19.603
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Resultatdisponering

Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

Forslag til resultatdisponering  

Betalt ekstraordinært udbytte 0 5.500

Foreslået udbytte 2.500 1.500

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 14.956 22.394

Overført resultat 10.161 -9.791

27.617 19.603
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

Grunde og bygninger 57.788 56.900 0 0

Produktionsanlæg og maskiner 1.463 1.636 0 0

Driftsmateriel og inventar 3.742 4.200 0 0

Materielle anlægsaktiver 7 62.993 62.736 0 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomhe-

der 8 0 0 173.566 141.281

Kapitalandele i associerede

virksomheder 9 0 186 0 186

Andre værdipapirer 25 34 0 0

Andre tilgodehavender 12 0 0 0

Finansielle anlægsaktiver 37 220 173.566 141.467

Anlægsaktiver 63.030 62.956 173.566 141.467

Varebeholdninger 10 93.308 88.663 0 0

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser 78.217 51.346 25 13

Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 0 0 22 16

Andre tilgodehavender 11.228 1.934 1 1

Udskudt skatteaktiv 12 2.447 1.380 0 0

Selskabsskat 0 0 7.668 6.977

Periodeafgrænsningsposter 861 3.461 0 0

Tilgodehavender 92.753 58.121 7.716 7.007

Likvide beholdninger 12.566 15.125 0 11

Omsætningsaktiver 198.627 161.909 7.716 7.018

Aktiver 261.657 224.865 181.282 148.485
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Balance 31. december

Passiver  

Koncern Moderselskab

Note 2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

Selskabskapital 125 125 125 125

Reserve for opskrivninger 7.578 7.578 7.578 7.578

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 140.424 125.468

Overført resultat 142.255 117.396 1.831 -8.072

Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.500 1.500 2.500 1.500

Egenkapital 11 152.458 126.599 152.458 126.599

Minoritetsinteresser -134 -4.756 0 0

Hensættelser vedrørende

kapitalandele i tilknyttede

virksomheder 1.653 4.179 241 0

Andre hensættelser 13 16.360 16.838 0 0

Hensatte forpligtelser 18.013 21.017 241 0

Gæld til realkreditinstitutter 22.313 23.570 0 0

Langfristet gæld 14 22.313 23.570 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 250 0 0

Gæld til realkreditinstitutter 14 1.434 1.413 0 0

Kreditinstitutter 18.748 19.781 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 31.722 27.563 0 0

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 24.914 19.303

Gæld til selskabsdeltagere og

ledelse 861 361 861 361

Selskabsskat 3.335 2.129 2.752 2.167

Anden gæld 12.907 6.938 56 55

Kortfristet gæld 69.007 58.435 28.583 21.886

Gældsforpligtelser 91.320 82.005 28.583 21.886

Passiver 261.657 224.865 181.282 148.485
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Balance 31. december

Passiver

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 15

Honorar til generalforsamlingsvalgt

revisor 16

Nærtstående parter og ejerforhold 17
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern

Note 2015

TDKK

2014

TDKK

Årets resultat 27.617 19.603

Reguleringer 18 12.318 11.444

Ændring i driftskapital 19 -28.372 -24.401

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 11.563 6.646

Renteindbetalinger og lignende 5.131 1.637

Renteudbetalinger og lignende -3.267 -2.821

Pengestrømme fra ordinær drift 13.427 5.462

Ekstraordinære indbetalinger 0 -23

Betalt selskabsskat -7.355 -5.255

Pengestrømme fra driftsaktivitet 6.072 184

Køb af materielle anlægsaktiver -5.084 -10.962

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. -9 -3

Salg af materielle anlægsaktiver 483 3.955

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -4.610 -7.010

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter -1.238 -1.518

Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt -250 0

Minoritetsinteresser 0 120

Betalt udbytte -1.500 -7.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2.988 -8.398

Ændring i likvider -1.526 -15.224

Likvider 1. januar -4.656 10.568

Likvider 31. december -6.182 -4.656

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 12.566 15.125

Kassekredit -18.748 -19.781

Likvider 31. december -6.182 -4.656

14



Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

1 Af- og nedskrivninger af

materielle anlægsaktiver

Afskrivninger af materielle anlægs-

aktiver 3.917 3.788 0 0

Nedskrivninger af materielle anlægs-

aktiver 114 0 0 0

4.031 3.788 0 0

Der specificeres således:

Bygninger 2.262 2.033 0 0

Produktionsanlæg og maskiner 258 481 0 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.189 1.106 0 0

Biler 208 168 0 0

Øvrige nedskrivninger 1 114 0 0 0

4.031 3.788 0 0

2 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Andel af overskud i dattervirksomheder 32.408 22.687

Andel af underskud i dattervirksomheder -1.791 -1.470

Nedskrivning af udbytteretter og minoriteters andel af gældskonvertering -5.403 0

25.214 21.217

3 Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder

Andel af underskud i associerede

virksomheder 0 -4 0 -4

0 -4 0 -4
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

4 Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede

virksomheder 0 0 332 291

Renteindtægter fra associerede

virksomheder 0 0 0 -119

Andre finansielle indtægter 1.358 1.637 4.184 0

1.358 1.637 4.516 172

5 Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger tilknyttede

virksomheder 0 0 506 212

Andre finansielle omkostninger 4.281 2.860 1.764 1.475

4.281 2.860 2.270 1.687

6 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 8.575 7.016 -59 -34

Årets udskudte skat -1.056 -392 0 0

Regulering af skat vedrørende tidligere

år -95 54 -158 54

7.424 6.678 -217 20
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Noter til årsregnskabet

7 Materielle anlægsaktiver

Koncern

Grunde og byg-

ninger

Produktionsan-

læg og maski-

ner

Driftsmateriel

og inventar

TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 68.552 9.041 10.144

Valutakursregulering 0 0 -307

Tilgang i årets løb 3.152 88 1.844

Afgang i årets løb 0 -30 -1.378

Kostpris 31. december 71.704 9.099 10.303

Ned- og afskrivninger 1. januar 11.652 7.405 5.944

Valutakursregulering 0 0 -167

Årets nedskrivninger 0 0 114

Årets afskrivninger 2.264 258 1.707

Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver 0 -27 -142

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 -895

Ned- og afskrivninger 31. december 13.916 7.636 6.561

Regnskabsmæssig værdi 31. december 57.788 1.463 3.742

Afskrives over 15-50 år 5-10 år 3-5 år

17



Noter til årsregnskabet

Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar 10.818 10.818

Tilgang i årets løb 10.962 0

Kostpris 31. december 21.780 10.818

Værdireguleringer 1. januar 125.469 103.074

Valutakursregulering 125 -91

Årets resultat 30.616 21.218

Årets regulering af sikringsinstrumenter til dagværdi -383 1.268

Regulering i forbindelse med gældskonvertering -5.403 0

Værdireguleringer 31. december 150.424 125.469

Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender 1.121 4.994

Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser 241 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 173.566 141.281

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således: 

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

Witt Hvidevarer A/S Herning      1.000.000 %100

Witt Design ApS Herning         125.000 %100

Witt Ejendomme ApS Herning         125.000 %100

Rammefabrikken Kig Ind A/S Herning      1.001.000 %51,05

HC Midtjylland ApS Herning 201.000 %50,3

Witt UK & Ireland Ltd. UK 9.000 %100
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

9 Kapitalandele i associerede

virksomheder

Kostpris 1. januar 250 250 250 250

Afgang i årets løb -250 0 -250 0

Kostpris 31. december 0 250 0 250

Værdireguleringer 1. januar -63 -60 -63 -60

Årets afgang 63 0 63 0

Årets resultat 0 -4 0 -4

Værdireguleringer 31. december 0 -64 0 -64

Regnskabsmæssig værdi 31.

december 0 186 0 186

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

GoEnergy A/S Herning 500.000 %0

Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

10 Varebeholdninger

Færdigvarer og handelsvarer 93.214 88.663 0 0

Forudbetaling for varer 94 0 0 0

93.308 88.663 0 0
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Noter til årsregnskabet

11 Egenkapital

Koncern

Selskabs-

kapital

Reserve for

opskrivninger

Reserve for

nettoopskriv-

ning efter

den indre

værdis meto-

de

Overført

resultat

Foreslået ud-

bytte for regn-

skabsåret I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 125 7.578 0 117.396 1.500 126.599

Valutakursregulering 0 0 0 125 0 125

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 0 -1.500 -1.500

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi primo 0 0 0 -486 0 -486

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi ultimo 0 0 0 174 0 174

Skat af årets regulering af

sikringsinstrumenter 0 0 0 -71 0 -71

Årets resultat 0 0 0 25.117 2.500 27.617

Egenkapital 31. december 125 7.578 0 142.255 2.500 152.458

20



Noter til årsregnskabet

11 Egenkapital (fortsat)

Moderselskab

Selskabs-

kapital

Reserve for

opskrivninger

Reserve for

nettoopskriv-

ning efter

den indre

værdis meto-

de

Overført

resultat

Foreslået ud-

bytte for regn-

skabsåret I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 125 7.578 125.468 -8.072 1.500 126.599

Valutakursregulering 0 0 0 125 0 125

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 0 -1.500 -1.500

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi primo 0 0 0 -486 0 -486

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi ultimo 0 0 0 174 0 174

Skat af årets regulering af

sikringsinstrumenter 0 0 0 -71 0 -71

Årets resultat 0 0 14.956 10.161 2.500 27.617

Egenkapital 31. december 125 7.578 140.424 1.831 2.500 152.458

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt TDKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

12 Hensættelse til udskudt skat

Materielle anlægsaktiver -1.472 -1.258 0 0

Varebeholdninger -550 -440 0 0

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelse 0 -1 0 0

Låneomkostninger -141 -146 0 0

Skattemæssigt underskud til

fremførsel -394 -658 0 0

Overført til udskudt skatteaktiv 2.557 2.503 0 0

0 0 0 0

Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv 2.557 2.503 0 0

Nedskrivning til vurderet værdi -110 -1.123 0 0

Regnskabsmæssig værdi 2.447 1.380 0 0

13 Andre hensættelser

Koncernen giver garanti på visse produkter og forpligter sig derved til at reparere eller erstatte varer, som ikke

er tilfredsstillende. Der er indregnet andre hensatte forpligtelser til forventede garantikrav på grundlag af

tidligere erfaringer vedrørende niveauet for reparationer og returvarer.

Andre hensættelser 16.360 16.838 0 0

16.360 16.838 0 0
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14 Langfristet gæld

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 16.278 17.725 0 0

Mellem 1 og 5 år 6.035 5.845 0 0

Langfristet del 22.313 23.570 0 0

Inden for 1 år 1.434 1.413 0 0

23.747 24.983 0 0
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Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en

regnskabsmæssig værdi på 57.788 56.898 0 0

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:

Der er afgivet virksomhedspant for i alt

TDKK 33.500 med pant i materielle

anlægsaktiver, varebeholdninger og

tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser med en samlet

regnskabsmæssig værdi på 169.608 121.803 0 0

Kontraktlige forpligtelser

Koncernen har påtaget sig leasing

forpligtelser. Leasingkontrakterne har

en uopsigelighedsperiode på indtil 48

måneder. På balancetidspunktet

udgør leasingforpligtelserne i alt TDKK 1.555 1.350 0 0

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor alt mellemværende med kreditinstitutter og Rammefabrikken

Kig Ind A/S.
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Koncern Moderselskab

2015

TDKK

2014

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

16 Honorar til

generalforsamlingsvalgt

revisor

Revisionshonorar til PwC 367 374 39 42

Andre ydelser PwC 132 65 15 0

Skatterådgivning PwC 37 60 5 0

Andre revisionsrelaterede opgaver,

øvrige revisorer 0 70 0 0

536 569 59 42

17 Nærtstående parter og ejerforhold

Grundlag

Bestemmende indflydelse

Allan Witt Kempel Hovedanpartshaver

Transaktioner

Koncerninterne lejeaftaler er indgået på markedsmæssige vilkår.

Salg af varer til tilknyttede og associerede virksomheder er sket på markedsvilkår.

Herudover har der ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner og normalt ledelsesvederlag til

direktionen været gennemført transaktioner med bestyrelse, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder

eller andre nærtstående parter.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%

af selskabskapitalen:

Allan Witt Kempel, Th Nielsens Gade 11P, 7400 Herning
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Koncern

2015

TDKK

2014

TDKK

18 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter -1.358 -1.637

Finansielle omkostninger 4.281 2.860

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 3.286 3.721

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 4

Skat af årets resultat 7.424 6.678

Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat -786 -1.443

Andre reguleringer -529 1.261

12.318 11.444

19 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger -4.645 -22.085

Ændring i tilgodehavender -33.565 -1.610

Ændring i andre hensatte forpligtelser -478 -3.087

Ændring i leverandører m.v. 10.628 761

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -312 1.620

-28.372 -24.401
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Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Witt Invest ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Koncern- og årsregnskab for 2015 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag

og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Witt Invest ApS samt virksomheder, hvori moderselskabet di-

rekte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktie-

besiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder

mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, be-

tragtes som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostnin-
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ger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og

tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-

forholdet blev etableret.

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedsovertagelser

Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den

regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er regule-

ret til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Kostprisen omfatter dagsværdien af det betalte vederlag samt om-

kostninger til rådgivere mv., der er direkte forbundet med virksomhedsovertagelsen. Resterende positive

forskelsbeløb indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i

resultatopgørelsen over forventet brugstid. Resterende negative forskelsbeløb indregnes i balancen under

periodeafgrænsningsposter som negativ goodwill. Beløb, der kan henføres til forventede tab eller omkost-

ninger, indregnes som indtægt i resultatopgørelsen i takt med, at de forhold, der ligger til grund herfor, rea-

liseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventede tab eller omkostninger, indregnes et beløb

svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers

gennemsnitlige levetid.

Positive og negative forskelsbeløb fra erhvervede virksomheder kan, som følge af ændring i indregning og

måling af overtagne nettoaktiver, reguleres indtil udgangen af det regnskabsår, der følger efter anskaffelses-

året. Disse reguleringer afspejler sig samtidig i værdien af goodwill eller negativ goodwill, herunder i alle-

rede foretagne afskrivninger. Ligeledes reguleres ændringen i betingede vederlag i værdien af goodwill eller

negativ goodwill.

Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som goodwillen relaterer sig til.

Afskrivning på goodwill indregnes i posten af- og nedskrivninger.

Minoritetsinteresser

Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomhedernes resultat

og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelsen og

balancen. Minoritetsinteresser indregnes til den regnskabsmæssige værdi  af de overtagne aktiver og for-

pligtelser på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder.

Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra

tidspunktet for ændringen.
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Leasing

Leasingkontrakter, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af

leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi

heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fast-

lagt for koncernens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing-

ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing  indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. 

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en

finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for

tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og om-

kostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Regnskabsmæssig afdækning

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for af-

dækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen

sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som

kan henføres til den risiko, der er afdækket.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for

sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så

vidt angår den effektive del af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer

den afdækkede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egen-

kapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer

den sikrede transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres det beløb, som er udskudt under

egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den sikrede transaktion

indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den sikrede transaktion.
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Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for

afdækning af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virk-

somheder, indregnes direkte i egenkapitalen for så vidt angår den effektive del af sikringen, mens den

ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt

levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Afsætningen af koncernens produkter sker på de Skandinaviske markeder og Storbritannien.

Af konkurrencemæssige hensyn oplyser ledelsen ikke nettoomsætningen på de geografiske markeder.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold

mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

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

hold til virksomhedernes hovedaktivitet,  herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af

goodwill under posterne ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder”.
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Finansielle poster

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

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen 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 de danske koncernforbundne virksomheder. Den danske selskabsskat

fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 15-50 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under TDKK 75 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre

værdis metode.
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I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” den forholdsmæssige ejerandel

af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identi-

ficerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne

avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en reste-

rende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder hen-

lægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under

egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre

egenkapitalbevægelser i datter virk som he der ne.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til

DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens under-

balance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til

dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsvær-

di.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelses-

omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket

her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab

opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra

salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet senest på

balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske

fordele for at indfri forpligtelsen.

Under hensatte forpligtelser er hensat et beløb til koncernens forventede omkostninger til

garantiforpligtelser for leverede varer indenfor garantiperioden på 2-5 år.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat, som

følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.
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Regnskabspraksis

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke

kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter

omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle

og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og "Kreditinstitutter".

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

ningNettoomsæt

100 x jenesteBruttofort

Overskudsgrad

ningNettoomsæt

100poster x efinansiellfør Resultat

Afkastningsgrad

aktiverSamlede

100xposterefinansiellførResultat

Soliditetsgrad

ultimoaktiver Samlede

100 x ultimolEgenkapita

Forrentning af egenkapital

legenkapitaligGennemsnit

100 x skatefter resultatOrdinært
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