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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Ørsted Kro 
A/S. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2015 - 31. december 2015. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Ørsted, den 7. april 2016. 
 
 
 
Direktion 
 
 
 
 
Johnny Engel Andersen  
 
 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
 
Dag Peter Glavind Kristiansen Torben Spanggaard Bach 
 
 
 
 
Krista Andreasen Flemming Colding Seiersen 

 

 
 
Gitte Dahlerup Pia Kempel Kusk Tietzel 
 
 
 
 
Johnny Engel Andersen  
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Til kapitalejerne i Ørsted Kro A/S  
  
Vi har revideret årsregnskabet for Ørsted Kro A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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 denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 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, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 
Randers C, den 7. april 2016 
Kirk Revisionspartnerselskab 
 
 
 
 
Kurt Telling Jørgensen 
Registreret revisor FSR – danske revisorer 
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Selskabet Ørsted Kro A/S  

Rougsøvej 118 
8950 Ørsted 
 

 CVR-nr.: 
Etableret: 
Hjemstedskommune: 
Regnskabsår: 

35 47 01 90 
2. september 2013 
Norddjurs 
1. januar - 31. december 

 
Bestyrelse Dag Peter Glavind Kristiansen  

Torben Spanggaard Bach  
Krista Andreasen  
Flemming Colding Seiersen  
Gitte Dahlerup  
Pia Kempel Kusk Tietzel  
Johnny Engel Andersen  
 

 
Direktion Johnny Engel Andersen  

 

 

Revisor Kirk Revisionspartnerselskab 
Niels Brocks Gade 12, 2 
8900 Randers C 

 
Pengeinstitut Djurslands Bank  

 
 
Hovedaktivitet Selskabets aktiviteter er at erhverve fast ejendom i Ørsted by 

med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed 
naturligt beslægtet virksomhed. Formålet er endvidere, at 
sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og 
foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, 
samt forskellige kulturelle aktiviteter.   
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Regnskabsgrundlag 
 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder eventuelt 
med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. 
 
I overensstemmelse med årsregnskabslovens §32 er der foretaget et sammendrag af visse poster i 
resultatopgørelsen til en post benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 
 
Generelt om indregning og måling 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger.  
 
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 ressourcer 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Bruttotab 
Bruttotab omfatter et sammendrag af posterne indtægter, udgifter og andre eksterne omkostninger. 
 
Indtægter 
Indtægter omfatter årets lejeindtægter fra forpagter og Venneforeningen. 
 
Udgifter 
Udgifter omfatter årets udgifter i forbindelse med driften af ejendommen.  
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring og administration samt tab på 
debitorer m.v. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger 
til social sikring med fradrag af eventuelle refusioner fra offentlige myndigheder. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger 
til social sikring med fradrag af eventuelle refusioner fra offentlige myndigheder. 
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Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. 
 
Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat. Den del af årets 
skat, der kan henføres til årets resultat indregnes i resultatopgørelsen medens den del, der kan 
henføres til bevægelser direkte på egenkapitalen, indregnes under egenkapital.  
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
 
Afskrivninger beregnes af aktivernes kostpris med fradrag af eventuel restværdi og foretages med lige 
store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 
 
Bygninger 30 år scrapværdi 55% 
Inventar 3-5 år scrapværdi 0% 
 
I anskaffelses- og salgsåret foretages forholdsmæssig afskrivning. Der afskrives ikke på grunde. 
 
Fortjeneste og tab ved afståelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under 
afskrivninger. 
 
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver omkostningsføres fuldt ud i 
anskaffelsesåret. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag 
af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel 
vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
Likvide beholdninger 
Posten omfatter kontante beholdninger og indeståender i pengeinstitutter. 
 
Selskabsskat 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 og for betalte 
á contoskatter. 
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 
måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 
Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på 
balancedagen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. 
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Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser, der omfatter gæld til kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, 
svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte omkostninger. I efterfølgende perioder 
måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. 
 
Øvrige gældsforpligtelser måles til den nominelle værdi af forpligtelsen. 
 
 



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 
  Note  2015  2013/14 

    kr.  tkr. 
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Bruttofortjeneste    53.573  -53 

       

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver    63.147  77 

Op- og nedskrivning af omsætningsaktiver    -11.621  281 

Ordinært resultat før finansielle poster    2.047  -411 

       

Andre finansielle omkostninger    1.878  1 

Resultat før skat    169  -412 

       

Skat af årets resultat  1  0  0 

Årets resultat    169  -412 

       

       

Forslag til resultatdisponering       

       

Overført fra tidligere år    -412.121  0 

Årets resultat    169  -412 

Til disposition    -411.953  -412 

       

Overført til næste år    -411.953  -412 

Disponeret i alt    -411.953  -412 



Balance 31. december 

 
  Note  2015  2013/14 

    kr.  tkr. 
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Aktiver       

Anlægsaktiver       

Materielle anlægsaktiver       

Grunde og bygninger    923.641  885 

Produktionsanlæg og maskiner    117.692  177 

Materielle anlægsaktiver i alt    1.041.333  1.062 

       

Anlægsaktiver i alt    1.041.333  1.062 

       

Omsætningsaktiver       

Tilgodehavender       

Andre tilgodehavender    128.450  0 

Udskudt skatteaktiv    0  0 

Periodeafgrænsningsposter    21.040  21 

Tilgodehavender i alt    149.490  21 

       

Likvide beholdninger    0  53 

       

Omsætningsaktiver i alt    149.490  73 

Aktiver i alt    1.190.824  1.136 



Balance 31. december 

 
  Note  2015  2013/14 

    kr.  tkr. 
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Passiver       

Egenkapital       

Virksomhedskapital    1.513.000  1.457 

Overført resultat    -411.953  -412 

Egenkapital i alt  2  1.101.047  1.045 

       

Kortfristede gældsforpligtelser       

Kreditinstitutter i øvrigt    69.776  0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser    10.000  25 

Anden gæld    0  51 

Periodeafgrænsningsposter    10.000  15 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt    89.776  91 

       

Gældsforpligtelser i alt    89.776  91 

Passiver i alt    1.190.824  1.136 

       

Eventualposter m.v.  3     

Nærtstående parter  4     
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1  Skat af årets resultat  2015  2013/14 

    kr.  tkr. 

  Årets aktuelle skat  0  0 

  Årets udskudte skat  6.222  -97 

  Regulering af udskudt skatteaktiv  -6.222  97 

  Skat af årets resultat i alt  0  0 

 

2  Egenkapital  Virksom- 
hedskapital 

 Overført 
resultat 

 I alt 

    kr.  kr.  kr. 

  Saldo primo  1.457.000  -412.121  1.044.879 

  Årets resultat  0  169  169 

  Kapitalforhøjelse/-nedsættelse  56.000  0  56.000 

  Saldo ultimo  1.513.000  -411.953  1.101.047 

       

  Virksomhedskapitalen er sammensat af 1.513.000 anparter á DKK 1.000     
 

3  Eventualposter m.v.     

       

  Ingen.     

       
 

4  Nærtstående parter     

       

  Ørsted Kro A/S´s nærtstående parter omfatter følgende:     

  Ørsted Kros Venner.     
 


