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BLK
Hvidkjær A/S 

BLK
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

BLK
Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. 

BLK
Samtidig er det undertegnedes opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 
for de forhold, beretningen omhandler.

BLK
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Varde, den / 2015

Direktion

___________________________
Bendt Hvidkjær Pedersen

Bestyrelse

___________________________ ___________________________
Arne Hvidkjær Lehner Niels Hvidkjær Pedersen

___________________________
Bendt Hvidkjær Pedersen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i
BLK

Hvidkjær A/S 
BLK

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for ovennævnte selskab for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

BLK
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for, at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

BLK
Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede 
gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. 
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og revisorers etiske regler, samt planlægger og udfører 
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og 
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere 
sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor 
det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede 
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

BLK
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

BLK
Konklusion
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

BLK
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. 
Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. 

BLK

Esbjerg, den 16.02.2015

Jysk Landbrugsrådgivning

_______________________
Jan Qvist

Registreret revisor
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Selskabet

Hvidkjær A/S 
Kastanievej 1 
6818 Årre 
 
CVR-nr.: 29 14 99 33 
Stiftet: 26.10.2005
Hjemsted: 6800 Varde 
 
Regnskabsår: 01.01.2014 - 31.12.2014 
Det er det 9. regnskabsår

BLK
Bestyrelse

Arne Hvidkjær Lehner
Bendt Hvidkjær Pedersen
Niels Hvidkjær Pedersen

BLK
Direktion

Bendt Hvidkjær Pedersen
BLK

Revisor

Jysk Landbrugsrådgivning
John Tranumsvej 25
6705 Esbjerg Ø

BLK
Pengeinstitut

Andelskassen Sydvestjylland
Torvegade 65
6700 Esbjerg
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Hovedaktivitet
Virksomhedens aktiviteter er produktion af smågrise.

BLK

Usædvanlige forhold
Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

BLK

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling

Skatteaktiv på  2.755.808 kr. er ikke indregnet i balancen.
BLK

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Selskabets resultat er stadig påvirket af lave priser på smågrise og høje foderomkostninger. Årets 
resultat viser et underskud før skat på  1.874.784 kr. Dette er en nedgang på 949.995 kr. i forhold til 
sidste regnskabsår. Udviklingen skyldes hovedsageligt et fald i svinenoteringen, grundet faldende 
eksport til Rusland. Det har ikke været muligt at opveje prisfaldet med fremgangen i produktionen. 
Herudover er markeds værdien på svin faldet siden 2013. Det har medført en konjunkturænding på 
931.420 kr. i negativ retning.

Selskabet har stadig en negativ egenkapital på kr. 12.298.934. Ledelsen vurderer at indtjeningen i 2015 
bliver bedre end tidligere år og forventer at kan genskabe egenkapitalen ved egen indtjening. 

Selskabets ledelse har kautioneret for gæld til pengeinstitut, samt indskudt ansvarlig lånekapital, der 
træder tilbage for selskabets øvrige kreditorer. 

Selskabets er bevilget kapital i hele 2015.

Årsberetning i særskildt bilag.
Årets resultat er ikke tilfredsstillende, men forventet. 

2014 kort fortalt.
Årets gang i stalden har båret præg af, at der kommet styr på det sygdomsmæssige, og som 
lovet i sidste års beretning, så er effektiviteten øget med over en gris pr so.
Der har til lige været et lidt større antal søer på stald, hvilket har gjort at der er fravænnet små 
2000 grise mere end året tidligere. Jeg forventer at jeg yderligere kan hæve antal grise pr årsso 
med 1 i det kommende år.
På omkostnings siden er der egentlig ikke meget at sige til, da det ligger meget tæt på det der 
er blevet budgetteret med, og det ligger fint i tråd med den bedste tredjedel. 
Men det der er det sorte får i 2014 er indtjeningen, priserne på kød kom aldrig rigtig op på det 
de have lovet, og da Rusland lukkede for al import gik det helt galt. 
Det medførte at det blev en kamp at få solgt sine smågrise, men mit held var at jeg havde fast 
aftale, hvilket gjorde, at jeg trods alt kom af med dem , efter en hård diskussion om at en aftale 
var en aftale og særdeles når det var på skrift. 
Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end at 2015 bliver et arbejdsår, og jeg vil ligge mig i 
selen for at få tingene til at lykkedes, og så tror jeg måske ikke det går så ringe med kød 
priserne som de har meldt ud, det er der noget der tyder på .  

BLK

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling.
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Hovedtal i tkr. 2010 2011 2012 2013 2014

Driftsresultat 764 -516 -281 -446 -1.385

Finansiering -553 -641 -536 -479 -490

Ekstraordinære poster 0 0 62 0 0

Årets resultat 211 -1.157 -755 -925 -1.875
BLK

Aktiver i alt 6.001 6.897 7.545 7.972 7.131

Investeringer i alt -197 -463 -404 9 398

Heraf materielle anlægsaktiver -197 -453 -397 10 421
BLK

Egenkapital ultimo -7.582 -8.739 -9.494 -10.419 -12.294
BLK

BLK

Nøgletal
BLK

Bruttoavance 17,0% 6,0% 7,3% 5,9% -0,5%

Overskudsgrad 6,6% -4,5% -2,2% -3,4% -9,5%

Afkastningsgrad 12,7% -7,5% -3,7% -5,6% -19,4%

Soliditetsgrad -126,3% -126,7% -125,8% -130,7% -172,4%

 
 
Nøgletallene beregnes således:
Bruttoavance = (Bruttofortjeneste eller Bruttotab / Nettoomsætning) x 100
Overskudsgrad = (Driftsresultat / Nettoomsætning) x 100
Afkastningsgrad  = (Driftsresultat + evt. indtj. tilknyttet virksomhed / aktiver ultimo) x 100
Soliditetsgrad  = (Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo) x 100
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Årsrapporten for selskabet  for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder, bortset fra immaterielle anlægsaktiver, hvor kvoter og 
betalingsrettigheder indregnes til dagsværdi. Herudover har virksomheden valgt at følge nedenstående 
regler for regnskabsklasse C:

BLK
¨ Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.
¨ Ledelsesberetning indeholdende hoved- og nøgletalsoplysninger for de seneste fem år.

BLK
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

BLK
Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

BLK
GENERELT

BLK
Indregning
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

BLK
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.

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

BLK
BLK

RESULTATOPGØRELSE
BLK

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer, herunder  husdyr og afgrøder indregnes i 
resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. 
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

BLK
Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

BLK
Andre driftsindtægter og – omkostninger
Andre driftsindtægter og – omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
virksomhedens hovedaktivitet. Tilskud indregnes under andre driftsindtægter og i resultatopgørelsen 
med de beløb, der vedrører regnskabet.

BLK
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i 
året.

BLK
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til maskinstation, vedligeholdelse, energi, 
ejendomsskatter, forsikringer, administration mv.
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BLK
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden 
indregnes øvrige personaleomkostninger.

BLK
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, finansielle omkostninger 
ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer, 
gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta.

BLK
Skat af årets resultat
Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BLK
BALANCEN 

BLK
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. 
Dagsværdien opgøres på baggrund af markedsværdien på balancedagen. 
Opskrivningen føres direkte på egenkapitalen, mens nedskrivninger føres i resultatopgørelsen.  

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med tillæg af opskrivninger og  med fradrag af forventet scrapværdi 
efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på jord og grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen 
samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i 
brug. 

BLK
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi. 

Brugstid Restværdi
Bygninger  på lejet grund 10-40 år 0 %
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 8 år 0 - 20 %
 
Aktiver med en anskaffelsessum i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig 
omkostningsførelse af småaktiver, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

BLK
Stambesætning anses for biologiske aktiver og måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes på 
baggrund af markedspriser på balancedagen.

BLK
BLK

Værdipapirer måles til kursværdi eller indre værdi på balancedagen.
BLK

Varebeholdning
Varebeholdninger, der omfatter husdyr, afgrøder og råvarer i forbindelse hermed, anses for biologiske 
aktiver og måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes på baggrund af markedspriser på 
balancedagen.

BLK
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med hensættelse  til imødegåelse af forventede tab.

BLK
Skyldig skat og udskudt skat
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 
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acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den 
planlagte anvendelse 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 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. 
Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

BLK
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu 
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den 
effektive rente. Således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i 
resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For 
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende 
kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af 
lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse

Årsrapport 

Resultatopgørelse

side 11

2014 2013
Note kr. kr.

BLK 
Bruttotab -67.247 777.158
BLK 

1 Personaleomkostninger -1.202.633 -1.107.743
2 Af- og nedskrivning anlægsaktiver -114.939 -114.939

BLK 
Driftsresultat -1.384.819 -445.524
BLK 

3 Finansielle indtægter 287 325
4 Finansielle omkostninger -490.252 -479.590

BLK 
Årets resultat før skat -1.874.784 -924.789
BLK 
Skat af årets resultat 0 0
BLK 
Årets resultat -1.874.784 -924.789
BLK 
BLK 
BLK 
BLK 
BLK 
BLK 
Resultatdisponering
Overført resultat -1.874.784 -924.789
Disponering i alt -1.874.784 -924.789
BLK 
BLK 
BLK 
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2014 2013
Note kr. kr.

Aktiver
BLK 

5 Grunde og bygninger 32.139 37.495
5 Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 465.796 575.379
5 Stambesætning 2.587.800 3.009.230

Materielle anlægsaktiver 3.085.735 3.622.104
BLK 

6 Værdipapirer 40.445 16.564
Finansielle anlægsaktiver 40.445 16.564
BLK 
Anlægsaktiver 3.126.180 3.638.668
BLK 
BLK 
Råvarer og hjælpematerialer 331.879 351.234
Handelsbesætning 2.381.610 2.413.090
Varebeholdninger 2.713.489 2.764.324
BLK 
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 1.132.591 1.280.710
Andre tilgodehavender 159.037 288.671
Tilgodehavende 1.291.628 1.569.381
BLK 
Omsætningsaktiver 4.005.117 4.333.705
BLK 
BLK 
Aktiver 7.131.297 7.972.373
BLK 
BLK 



Balance

Årsrapport 

side 13

2014 2013
Note kr. kr.

Passiver
BLK 
Virksomhedskapital 500.000 500.000
Overført resultat -12.793.934 -10.919.150

7 Egenkapital -12.293.934 -10.419.150
BLK 

Ansvarlig lånekapital 4.000.000 4.000.000
Pengeinstitutter 9.500.000 9.500.000

8 Langfristet gældsforpligtigelse 13.500.000 13.500.000
BLK 
Pengeinstitutter 1.048.594 1.114.484
Leverandører af vare og tjenesteydelser 736.568 523.406
Anden gæld 4.140.068 3.253.633
Kortfristet gældsforpligtigelse 5.925.230 4.891.523
BLK 
Gældsforpligtigelser 19.425.230 18.391.523
BLK 
BLK 
Passiver 7.131.297 7.972.373
BLK 

9 Pantsætning og sikkerhedsstillelse
10 Nærtstående parter
11 Ejerforhold
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2014 2013
kr. kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger -1.126.652 0
BLK

Værdi af kost, logi, telefon mv. 24.968 0
BLK

Pensioner -29 0
BLK

Andre omkostn. til social sikring -24.463 0
BLK

Øvrige personaleomkostninger -76.457 -1.107.743
BLK

Personaleomkostninger -1.202.633 -1.107.743
BLK

2 Af- og nedskrivning anlægsaktiver

Afskrivning materielle anlægsaktiver -114.939 -114.939
BLK

Af- og nedskrivning anlægsaktiver -114.939 -114.939
BLK

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter 287 325
BLK

Finansielle indtægter 287 325
BLK

4 Finansielle omkostninger

Renteudgifter -490.252 -478.590
BLK

Prioritetsomkostninger 0 -1.000
BLK

Finansielle omkostninger -490.252 -479.590
BLK
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5 Materielle anlægsaktiver

Grunde &
bygninger

Prod.anlæg
drifstmat. &

inventar

I alt

Kostpris, primo 53.564 1.244.292 1.297.856
Tilgang i året 0 0 0
Afgang i året 0 0 0
Kostpris, ultimo 53.564 1.244.292 1.297.856

BLK

Afskrivning, primo -16.069 -668.913 -684.982
Afskrivning på afhændede aktiver 0 0 0
Årets afskrivning -5.356 -109.583 -114.939
Afskrivning, ultimo -21.425 -778.496 -799.921

BLK

Regnskabsmæssig værdi 32.139 465.796 497.935
BLK

BLK

BLK

2014 2013
Stk. Pris kr. kr.

BLK

Grunde og bygninger 32.139 37.495
BLK

Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 465.796 575.379
BLK

Orner 3 2.350 7.050 14.350
Søer, drægtige 881 2.350 2.070.350 2.359.140
Gylte 139 2.350 326.650 579.740
Sopolte over 60 kg, opformerede 105 1.750 183.750 56.000
Svin 2.587.800 3.009.230

BLK

Stambesætning 2.587.800 3.009.230
BLK

Materielle anlægsaktiver i alt 3.085.735 3.622.104
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2014 2013
Stk. Pris kr. kr.

6 Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer 40.445 16.564
BLK

Finansielle anlægsaktiver 40.445 16.564
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7 Egenkapital

Virksomhedskapital Reserve for opskrivning Overført  resultat Foreslået udbytte I alt

Primo 500.000 0 -10.919.150 0 -10.419.150

Forslag til resultatdisponering 0 -1.874.784 0 -1.874.784
Ultimo 500.000 0 -12.793.934 0 -12.293.934

Aktiekapitalen er opdelt på 500 stk. aktier á kr. 1000.

BLK

2010 2011 2012 2013 2014

Egenkapitaloversigt, 1.000 kr

Virksomhedskapital 500 500 500 500 500

Overført resultat -8.082 -9.239 -9.994 -10.919 -12.794
Egenkapital i alt -7.582 -8.739 -9.494 -10.419 -12.294

BLK

Usikkerhed om Going Concern

Selskabet har stadig en negativ egenkapital på kr. 10.744.029. Ledelsen vurderer at indtjeningen i 2015 
bliver bedre end tidligere år og forventer at kan genskabe egenkapitalen ved egen indtjening.
 
Selskabets ledelse har kautioneret for gæld til pengeinstitut, samt indskudt ansvarlig lånekapital, der 
træder tilbage for selskabets øvrige kreditorer.  
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2014 2013
kr. kr.

8 Langfristet gældsforpligtelse

Ansvarlig lånekapital -4.000.000 -4.000.000
BLK

Pengeinstitutter -9.500.000 -9.500.000
BLK

Langfristet gældsforpligtelse -13.500.000 -13.500.000

9 Pantsætning og sikkerhedsstillelse
Til sikkerhed for mellemværende med Hvidkjær A/S er det stillet skødesløsbrev med 
virksomhedspant på nominelt 5.000 tkr. 

10 Nærtstående parter
BLK

Nedenstående personer har bestemmende indflydelse:
BLK

Bendt Hvidkjær Pedersen
Kastanievej 1
6818 Årre

BLK

11 Ejerforhold
BLK

Følgende aktionærere er noteret i selskabets fortegnelse, som ejende minimum 5 pct.
af stemmerne eller mindst 5 pct. af aktiekapitalen:

BLK

Bendt Hvidkjær Pedersen
Kastanievej 1
6818 Årre

BLK
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