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Virksomhedsoplysninger 
 

K&H Fyn ApS 

c/o Centrovice 

Damsbovej 11 

5492 Vissenbjerg 

 

Direktion 

Lau Hvid Hansen 

 

Bestyrelse 

Ivan Henrik Terp (formand) 

Dennis Stentebjerg Hansen 

Kurt Brusgård Poulsen 

Niels Henrik Petersen 

Lau Hvid Hansen 

Torben Lyngsøe Povlsen 

  



Ledelsens erklæring på budgettet 
Efterfølgende budget er udarbejdet i forbindelse med overvejelse etableringen af kartoffelmelsfabrik på 

Fyn. Budgettet omfatter budgetperioden 01.10.2020 – 30.09.2030. 

Vi anser de anvendte budgetforudsætninger for at være realistiske baseret de foretagne undersøgelser. 

Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, og det kan derfor ikke forventes, at alle forudsætningerne 

opfyldes, ligesom der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Resultatet kan derfor afvige 

fra det budgetterede resultat og afvigelserne kan være væsentlige. 
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Uafhængig revisors erklæring på budget 

Til bestyrelsen i K&H Fyn ApS 
Vi har efter aftale undersøgt budgettet for K&H Fyn ApS for perioden 01.10.2020-30.09.2030, der omfatter 

drifts-, status- og likviditetsbudget samt anvendt regnskabspraksis, budgetforudsætninger. 

Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt 

regnskabspraksis, der er beskrevet på henholdsvis side 7 og side 11-12 i budgettet. 

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af de 

angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, udtrykkes med 

høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag 

for budgettet, udtrykkes med begrænset sikkerhed. 

Ved ”et rimeligt grundlag for budgettet” forstås i denne erklæringsopgave, at budgetoplysningerne er 

fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske. 

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for 

perioden 01.10.2020-30.09.2030.  

 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke 

indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige. 

Budgettet er udarbejdet til internt brug i selskabet og for sammen med anden information at danne 

grundlag for selskabets drøftelser om etablering af kartoffelmel fabrik på Fyn. 

Ledelsens ansvar 
Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i 

overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at 

budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.  

Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed 

om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med 

anvendt regnskabspraksis, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt 

budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet. 

 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, Undersøgelse af fremadrettede 

finansielle oplysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

 

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, 

ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og 

procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig 

regulering. 

 



Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for 

revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om 

integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

 

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af 

budgetforudsætningerne og efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige 

sammenhænge i budgettet. 

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til 

virksomheden, dens branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der 

giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, 

herunder at budgetforudsætninger kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke 

urealistiske. 

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte budgetforudsætninger, er 

mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, 

der er opnået for vores konklusion om de anvendte budgetforudsætninger, betydeligt mindre end den 

sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. 

Konklusion 
Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med budgettet, som redegjort for i 

erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”et rimeligt grundlag for 

budgettet”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit. 

 

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 01.10.2020-30.09.2030 i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den 

regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis”. 

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 

grund til at mene, at de angivne budgetforudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. 

Kolding, den 14.01.2020 

 

KPMG  

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 25 57 81 98 

 

 

Nikolaj Møller Hansen  

statsautoriseret revisor  

MNE-nr. 33220   

  



Budgetforudsætninger 
 

Nedenstående forudsætninger er indarbejdet i budgettet: 

 

 

 
- Det er en forudsætningen i budgettet at der sælges 67,500 tusinde kilo stivelse til 4,0 kr. på kilo 

 
- Der er i budgettet regnet med investering og høst fra i alt 6.145 hektar 
- Initialbetalingen (vareforbrug) udgør 2,26 kr. pr. kilo  

- Efterbetalingen til avlerne udgør 0,94 kr. pr. kilo 
- Anlægsinvestering på 570 mio. kr. Opdelingen herpå er 300 mio. bygning og 270 mio. 
anlægsinvestering 

- Scrapværdi på bygninger er fastlagt til 50 % 

- Afskrivningsperioden udgør 30 år for bygninger og 15 år for produktionsmaskiner 

- Finansieringen er anslået til 120 mio. i ejerindskud, 60 % belåning af ejendom, rest på anlægslån 

- Gennemsnitlig lagerdage er 2 måneder 

- Gennemsnitlig kredittid hos leverandører er 1 måned 

- Gennemsnitlige betalingsbetingelser for debitorer er 1 måned. 

- Rentesatsen for realkreditten er fastlagt til 2 % inkl. Bidrag 

- Rentesatsen for anlægslån er fastlagt til 5 % 

- Rentesatsen for driftskredit er fastlagt til 5 % 
- Det forudsættes at skattemæssige aktiv kan anvendes inden for en årrække på 3-5 år hvorfor dette er 
aktiveret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Driftsbudget 

 

  



Statusbudget 

   



Likviditetsbudget 

 

 

 

  



Følsomhedsberegninger 
 

 

Nederste simulering bygger på samme samlet tilbagebetaling som Karup – 3,9 kr. pr. kilo stivelse. 

 

 



  

Anvendt regnskabspraksis 
 

Budgetter er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Resultatopgørelse  

Nettoomsætning 

Indtægter fra salg af varer, hvilket omfatter salg af kartoffelmel, indregnes i nettoomsætningen, når levering 
og risikoovergang til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget 

Vareforbrug 

I vareforbrug indregnes omkostninger, der afholdes for at opnå årets omsætning. Herunder indgår direkte 
omkostninger til handelsvarer samt ændringer i beholdninger af handelsvarer. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge, pensioner og andre omkostninger til social 
sikring. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklamer, administration, lokaler, 
tab på debitorer, operationelle leasingaftaler mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 

Skat af årets resultat  

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af 
ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og 
direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balance  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i 
kostprisen. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de 
enkelte bestanddele er forskellige. 



Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter endt 
brugstid. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over den forventede brugstid, der er skønnet, som følger: 

Produktionsbygninger 30 år 
Produktionsanlæg og maskiner 10 år 
  
  

Der afskrives ikke på grunde. 

Anlægsaktiver under udførelse indregnes og måles til kostpris på statusdagen. Ved ibrugtagning overføres 
kostprisen til den relevante gruppe af materielle anlægsaktiver. 

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, 
nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og 
direkte løn. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under 
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation 
på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt 
tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.  

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 

 


