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Lobipack A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet

Lobipack A/S
Hjallerupvej 38
9320 Hjallerup
Hjemsted: Brønderslev
CVR-nr.: 71 24 98 16
Stiftet: 21. december 1984
Regnskabsår: 01.10 - 30.09

Bestyrelse

Laurits Toft
Finn S. Thomsen
Preben Stibjerg Kristensen

Direktion

Finn S. Thomsen

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitutter

Jyske Bank
Spar Nord Bank
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Lobipack A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Dattervirksomhed

Farm Chips ApS, Brønderslev

Associeret virksomhed

Crispo Snack Foods Ltd., Iringa, Tanzania
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Lobipack A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 for Lobipack A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

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

passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-

hold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjallerup, den 16. december 2016

Direktionen

Finn S. Thomsen

Bestyrelsen

Laurits Toft Finn S. Thomsen Preben Stibjerg Kristensen
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Lobipack A/S

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Lobipack A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Lobipack A/S for regnskabsåret 01.10.15 - 30.09.16 på

grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilveje-

bragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling

af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde

og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt

relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer,

herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden om-

hu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til

opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sik-

kerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplys-

ninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker

derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbej-

det i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hjørring, den 16. december 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Peter Henriksen

Statsaut. revisor
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Lobipack A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i udlejning af ejendomme samt køb, oprydning og salg af

materiel.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.10.15 - 30.09.16 udviser et resultat på DKK 42.246 mod DKK

-147.733 for tiden 01.10.14 - 30.09.15. Balancen viser en egenkapital på DKK 42.356.139.

Ledelsen finder årets resultat acceptabelt.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke

selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Lobipack A/S

Resultatopgørelse

2015/16 2014/15

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 252.226 232.594

1 Personaleomkostninger -142.628 -152.781

Resultat før af- og nedskrivninger 109.598 79.813

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -219.500 -712.435

Resultat af primær drift -109.902 -632.622

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -1.377.177 11.427
2 Andre finansielle indtægter 299.199 746.544

Tilbageført nedskrivning af finansielle aktiver 1.672.892 0
3 Andre finansielle omkostninger -438.465 -309.004

Finansielle poster i alt 156.449 448.967

Resultat før skat 46.547 -183.655

4 Skat af årets resultat -4.301 35.922

Årets resultat 42.246 -147.733

Forslag til resultatdisponering

Forslag til udbytte for regnskabsåret 3.975.000 1.100.000
Overført resultat -3.932.754 -1.247.733

I alt 42.246 -147.733
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Lobipack A/S

Balance

AKTIVER

30.09.16 30.09.15

Note DKK DKK

Grunde og bygninger 12.207.364 12.423.364
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 80.000 68.500

5 Materielle anlægsaktiver i alt 12.287.364 12.491.864

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.524.877 220.554
7 Kapitalandele i associerede virksomheder 1.000 1.000

Andre værdipapirer og kapitalandele 162.503 430.000
Andre tilgodehavender 17.112 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.705.492 651.554

Anlægsaktiver i alt 16.992.856 13.143.418

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 63.640 0

Varebeholdninger i alt 63.640 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 198.547
Udskudt skatteaktiv 281.300 289.800
Tilgodehavende selskabsskat 29.215 30.776
Andre tilgodehavender 12.094 516.114

Tilgodehavender i alt 322.609 1.035.237

Andre værdipapirer og kapitalandele 5.586.482 6.258.312

Værdipapirer og kapitalandele i alt 5.586.482 6.258.312

Likvide beholdninger 26.875.093 31.215.033

Omsætningsaktiver i alt 32.847.824 38.508.582

Aktiver i alt 49.840.680 51.652.000
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Lobipack A/S

Balance

PASSIVER

30.09.16 30.09.15

Note DKK DKK

Selskabskapital 510.000 510.000
Overført resultat 41.846.139 45.778.893

8 Egenkapital i alt 42.356.139 46.288.893

Gæld til realkreditinstitutter 2.490.472 2.891.012

9 Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.490.472 2.891.012

9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 400.000 395.000
Deposita 40.600 48.400
Leverandører af varer og tjenesteydelser 135.698 191.234
Gæld til tilknyttede virksomheder 175.488 100.290
Anden gæld 267.283 637.171
Forslag til udbytte for regnskabsåret 3.975.000 1.100.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.994.069 2.472.095

Gældsforpligtelser i alt 7.484.541 5.363.107

Passiver i alt 49.840.680 51.652.000

10 Eventualforpligtelser
11 Sikkerhedsstillelser
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Lobipack A/S

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 111, stk. 3 undladt at udarbejde

koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

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

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

ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

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

gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til

dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admini-

stration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
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Lobipack A/S

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Afskrivninger

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

aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Bygninger 25 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 0

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 25.000

pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af

fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den

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

henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Moderselskabet fun-

gerer som administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle beta-

linger af selskabsskat med skattemyndighederne. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

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

modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksom-

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

skud.
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Lobipack A/S

Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

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

ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-

lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-

tidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter

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

andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af

positiv eller negativ goodwill samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortje-

nester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering

af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig

negativ værdi måles til DKK 0. Et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder

nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden

har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgode-

havendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder

opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af

nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkost-

ninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under indtæg-

ter af kapitalandele.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dags-

værdi i balancen.
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Lobipack A/S

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af aktiver

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

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-

dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.

Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-

delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foran-

lediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-

kelte tilgodehavender. 

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til

dagsværdi i balancen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.
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Lobipack A/S

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indreg-

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

fang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Aktuelle og udskudte skatter

Selskabet  overtager som administrationsselskab hæftelsen for de sambeskattede virksomhe-

ders selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med de sambeskattede virksom-

heders betaling af sambeskatningsbidrag.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat

under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der

indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-af-

skrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virk-

somhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat

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

forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

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

dig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet

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

låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden

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

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer

til gældens pålydende værdi.
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Lobipack A/S

Noter

2015/16 2014/15
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 137.104 137.104
Pensioner 5.524 5.524
Andre omkostninger til social sikring 0 89
Personaleomkostninger i øvrigt 0 10.064

I alt 142.628 152.781

2. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 19.385 0
Øvrige finansielle indtægter 279.814 746.544

I alt 299.199 746.544

3. Andre finansielle omkostninger

Øvrige finansielle omkostninger 438.465 309.004

4. Skatter

Skattemellemregning tilknyttede virksomheder -4.199 -22
Årets udskudte skat 8.500 -35.900

I alt 4.301 -35.922
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Lobipack A/S

Noter

5. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 30.09.15 15.549.176 695.600
Tilgang i året 0 25.000
Afgang i året 0 -60.000

Kostpris pr. 30.09.16 15.549.176 660.600

Af- og nedskrivninger pr. 30.09.15 3.125.812 627.100
Afskrivninger i året 216.000 13.500
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 -60.000

Af- og nedskrivninger pr. 30.09.16 3.341.812 580.600

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16 12.207.364 80.000

30.09.16 30.09.15
DKK DKK

6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris pr. 30.09.15 407.500 487.500
Tilgang i året 5.700.000 0
Afgang i året 0 -80.000

Kostpris pr. 30.09.16 6.107.500 407.500

Opskrivninger pr. 30.09.15 -186.946 -234.996
Årets resultat -1.377.177 17.570
Udbytte -18.500 18.500
Årets tilbageførsel af tidligere års opskrivninger 0 11.980

Opskrivninger pr. 30.09.16 -1.582.623 -186.946

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16 4.524.877 220.554

17



 

 

 

Lobipack A/S

Noter

6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  -  fortsat  -

Tilknyttede virksomheder:

Navn Ejerandel

Farm Chips ApS, Brønderslev %100

30.09.16 30.09.15
DKK DKK

7. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris pr. 30.09.15 500.000 500.000

Kostpris pr. 30.09.16 500.000 500.000

Opskrivninger pr. 30.09.15 -499.000 -499.000

Opskrivninger pr. 30.09.16 -499.000 -499.000

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.09.16 1.000 1.000

Associerede virksomheder:

Navn Ejerandel

Crispo Snack Foods Ltd., Iringa, Tanzania %17

Der foreligger ikke regnskab for Crispo Snack Food Ltd. Kapitalen er indregnet til DKK

1.000 som tidligere år.

18



 

 

 

Lobipack A/S

Noter

8. Egenkapital

Beløb i DKK
Selskabs-

kapital
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.10.14 - 30.09.15

Saldo pr. 01.10.14 510.000 47.026.626
Forslag til resultatdisponering 0 -1.247.733

Saldo pr. 30.09.15 510.000 45.778.893

Egenkapitalopgørelse 01.10.15 - 30.09.16

Saldo pr. 01.10.15 510.000 45.778.893
Forslag til resultatdisponering 0 -3.932.754

Saldo pr. 30.09.16 510.000 41.846.139

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

Selskabskapitalen består af:

Antal
Pålydende

værdi

Aktieklasse A 102 1.000
Aktieklasse B 408 1.000

9. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30.09.16

Gæld i alt
30.09.15

Gæld til realkreditinstitutter 400.000 750.000 2.890.472 3.286.012

I alt 400.000 750.000 2.890.472 3.286.012
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Lobipack A/S

Noter

10. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og
ubegrænset sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat
og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de
sambeskattede selskaber. Den samlede kendte skatteforpligtelse for de sambeskattede sel-
skaber udgør t.DKK 0 på balancedagen, hvoraf t.DKK 0 er indregnet i balancen. Hæftelsen
omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som
konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten m.v.

11. Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.DKK 2.890 er der givet pant i erhvervsejen-
domme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30.09.16 udgør t.DKK 12.207.

20


	Ledelsespåtegning
	Revisionspåtegning
	Ledelsesberetning
	Resultatopgørelse
	RO
	Aktiver
	Passiver
	Anvendt regnskabspraksis
	ARP - generelt
	ARP - generelt om indregning og måling
	ARP - resultatopgørelse
	ARP - bruttofortjeneste/nettoomsætning
	ARP - personaleomkostninger
	ARP - afskrivninger
	ARP - finansielle poster
	ARP - skatter
	ARP - balance
	ARP - materielle anlægsaktiver
	ARP - finansielle anlægsaktiver
	ARP - værdiforringelse af aktiver
	ARP - varebeholdninger
	ARP - tilgodehavender
	ARP - andre værdipapirer og kapitalandele
	ARP - likvide beholdninger
	ARP - egenkapital
	ARP - aktuelle og udskudte skatter
	ARP - gældsforpligtelser

