








 
 

 4 

Euro Cater Holding A/S 
Årsrapport 2013/14 

CVR-nr. 35 23 01 73 

Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Euro Cater Holding A/S  
Vidalsvej 6 
9230 Svenstrup 

Telefon: 96 37 20 20 
Hjemmeside: www.euro-cater.com 

CVR-nr.: 35 23 01 73 
Stiftet: 19. april 2013 
Hjemstedskommune: Aalborg 
Regnskabsår: 1. oktober – 30. september  

Bestyrelse 
Leon Sørensen (formand) 
James Davis (næstformand) 
Peter Berglund 
Lars Carlsson 
Timo Larjomaa 
Steen D. Pedersen 

Direktion 
Steen D. Pedersen 
Henrik Ellegaard 
Lars Carlsson 

Revision 
Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Vestre Havnepromenade 1A 
9000 Aalborg 

Pengeinstitut 
Handelsbanken 

Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes 27. november 2014 på selskabets adresse. 

www.euro-cater.com


 

 

 
Ledelsesberetning 

 5 

Euro Cater Holding A/S 
Årsrapport 2013/14 

CVR-nr. 35 23 01 73 

Koncernens forretningsmæssige struktur 

Euro Cater Group A/S

Dansk Cater Svensk Cater 

19 svenske afdelinger:

Gävle
Kalmar
Malmö

Stockholm
Västerås
Örebro

Göteborg
Borlänge
Uddevalla
Linköping
Gällivare

Söderhamn
Örnsköldsvik
Östersund
Skellefteå
Sundsvall

Luleå
Karlstad

Ängelholm

17 danske afdelinger:

AB Catering Aalborg
AB Catering Aarhus

AB Catering Holstebro
AB Catering Ribe

AB Catering Slagelse
AB Catering København

BC Catering Aalborg
BC Catering Skanderborg

BC Catering Herning
BC Catering Kolding

BC Catering Nykøbing F. 
BC Catering Roskilde

BC Catering Grossisten

inco CC København
inco CC Aarhus

Kødgros Vest

Cater Food 

Euro Cater Holding A/S
Aktivitet:
Finansiering fra kapitalejere til 
koncernen (egenkapital og efter-
stillede lån)

Aktivitet:
Koncernledelse og f inansiering 
fra pengeinstitut til den under-
liggende koncern

Euro Cater A/S Aktivitet:
Ingen

 
For en komplet oversigt over koncernens selskaber og den juridiske struktur henvises til side 
66. 
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Hoved- og nøgletal for koncernen 
      
   Euro Cater A/S-koncernen * 

mio. kr. 2013/14 
2013 
(3 mdr.) 2012/13 2011/12 2010/11 

      
Hovedtal      
Nettoomsætning 7.429 1.946 7.276 7.173 6.081 
Bruttoresultat 1.713 450 1.680 1.662 1.376 
Resultat før afskrivninger, amortisering, 

finansielle poster og skat (EBITDA) 498 100 450 455 322 
Resultat af primær drift (EBIT) 311 54 363 376 219 
Resultat af finansielle poster -317 -71 -86 -76 -90 
Årets resultat -52 -35 213 224 120 
      
Balancesum 5.029 5.135 3.714 3.918 3.759 
Varebeholdninger 428 412 412 431 419 
Tilgodehavender fra salg 666 645 645 701 656 
Egenkapital 1.086 1.180 1.597 1.397 1.130 
      
Pengestrøm fra driftsaktivitet 242 56 145 258 181 
Pengestrøm til investeringsaktivitet -45 -3.017 -64 -128 -34 
Heraf til investering i materielle aktiver -69 -24 -80 -97 -55 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -177 2.957 -183 -140 -94 
Pengestrøm i alt 21 -4 -102 -10 52 
      
Nøgletal      
Bruttoavance 23,1 23,1 23,1 23,2 22,6 
Overskudsgrad 4,2 2,8 5,0 5,2 3,6 
Afkast af den investerede kapital 21,8 3,6 31,7 37,3 23,5 
Egenkapitalforrentning -4,6 -2,9 14,3 17,8 11,8 
Egenkapitalandel (soliditet) 21,6 23,0 43,0 35,7 30,1 
Egenkapitalandel (soliditet) inkl. efterstil-

lede lån 47,2 45,9    
      
Gennemsnitligt antal ansatte 1.840 1.841 1.832 1.802 1.546 
      

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 

Regnskabsåret 2013 er koncernens første regnskabsår, og som følge heraf er der ikke sammenlig-
ningstal for tidligere regnskabsår. Regnskabsåret 2013 omfatter ikke et fuldt driftsår, da dattervirk-
somheder er tilkøbt i juni 2013 og kun indgår i koncernregnskabet fra erhvervelsestidspunktet. 

* Euro Cater Holding A/S' eneste aktivitet er at eje Euro Cater A/S-koncernen, som er erhvervet i 
Euro Cater Holding A/S' første regnskabsår. Hoved- og nøgletal for Euro Cater A/S-koncernen er 
vist ovenfor som illustration for den underliggende koncerns finansielle udvikling. Der henvises til 
koncernoversigten på side 66. 
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Beretning  

Hovedaktiviteter 
Koncernens selskaber er alle inden for food service-branchen og har aktiviteter med salg af 
fødevarer og hjælpematerialer til storkøkkensektoren på de geografiske markeder, hvor kon-
cernen er etableret. Fundamentet er høj service, salg af kvalitetsprodukter, det lokale kend-
skab og den nære kontakt til kunderne. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
I regnskabsåret 2013/14 er EBITDA realiseret med 498 mio. kr. (2013: 100 mio. kr.), og re-
sultat efter skat udgør et underskud på 52 mio. kr. (2013: underskud på 35 mio. kr.). Indtje-
ningen i tilkøbte virksomheder indgår alene fra overtagelsesdatoen, og resultatet i 2013 om-
fatter derfor ikke 12 måneders drift. Årets resultat i 2013 er negativt påvirket af akkvisiti-
onsomkostninger på ca. 40 mio. kr. 

Resultatet for Euro Cater Holding A/S-koncernen forventes at udvise regnskabsmæssige un-
derskud i koncernens første 4 regnskabsår som følge af nedenstående forhold: 

 Kunderelationer (andre immaterielle aktiver) afskrives over 4 år, hvilket påvirker re-
sultat efter skat negativt med ca. 100 mio. kr. årligt. 

 Sammensætningen af egenkapital og efterstillede lån fra kapitalejerne medfører en år-
lig rentebelastning på ca. 150 mio. kr., hvoraf ca. en fjerdedel betales og den resteren-
de del tilskrives hovedstolen. 

 Koncernen er som følge af den etablerede finansieringsstruktur omfattet af rentefra-
dragsbegrænsningsreglerne, hvilket påvirker koncernens skat af årets resultat negativt 
med 40-50 mio. kr. årligt. 

Ovennævnte forhold er taget i betragtning i koncernens låneaftaler med kreditinstitutter og 
øvrige långivere. Trods de regnskabsmæssige underskud forventes der en positiv udvikling i 
koncernens cash flow. 

Årets resultat og den økonomiske udvikling som helhed er som forventet og anses for til-
fredsstillende. 

Forventninger til fremtiden 
Der forventes en positiv udvikling i resultat efter skat i 2014/15, som fortsat vil være nega-
tivt, jf. ovenfor. 

Finansielle risici og risikostyringspolitik 
Finansielle risici og risikostyringspolitik er omtalt i note 17 til koncernregnskabet. 

Miljø og fødevaresikkerhed 
I Danmark og Sverige er alle distributionsenheder certificeret efter ISO 14001 (miljøfor-
hold). 
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Alle danske enheder er certificeret efter ISO 22000 (fødevaresikkerhed). Der er påbegyndt 
en tilsvarende certificering af de svenske enheder. 

Samfundsansvar 
Der afgives ikke særskilt redegørelse for samfundsansvar (herunder menneskerettigheder og 
klimapåvirkninger), idet koncernen ikke har skriftlige politikker for området. 

Mål og politikker for det underrepræsenterede køn 
Koncernen har et mål om at opnå mindst 1 kvindeligt medlem af den øverste ledelse (gene-
ralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer) inden for en 4-årig periode. Endvidere udpeges 
kvinder i den øvrige ledelse ud fra koncernens generelle princip om bedst kvalificerede per-
son til posten uanset køn. Koncernen lægger vægt på, at der er lige muligheder for alle, her-
under begge køn. Euro Cater Holding A/S har på nuværende tidspunkt ingen kvindelige 
medlemmer i bestyrelsen og 3 kvindelige medlemmer i den øvrige ledelse. 

Videnressourcer 
Det er væsentligt for koncernens fortsatte vækst at fastholde og tiltrække dygtigt og engage-
ret personale med branchekendskab. Hovedparten af medarbejderne i Danmark og Sverige 
deltager i en overskudsdelingsordning, som anses for væsentlig i relation til fastholdelse af 
medarbejdere samt af hensyn til fortsat optimering af koncernens forretningskoncepter m.v. 

Begivenheder efter balancedagen 
Dansk Cater-koncernen har i oktober 2014 indgået aftale om at overtage Metros aktiviteter i 
Aarhus og Glostrup. Aftalen er betinget af en række sædvanlige forbehold, herunder konkur-
rencemyndighedernes godkendelse. 

Herudover er der ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har eller kan få afgø-
rende betydning for koncernens økonomiske udvikling. 

 



 

 

 

 9 

Euro Cater Holding A/S 
Årsrapport 2013/14 

CVR-nr. 35 23 01 73 

Koncernregnskab 1. oktober 2013 – 30. september 2014 

Resultatopgørelse 
    

mio. kr. Note 2013/14 
2013 
(3 mdr.)     

Omsætning  7.428,5 1.945,5 
Vareforbrug  -5.715,7 -1.495,3     
Bruttoresultat  1.712,8  450,2 
Andre driftsindtægter 7 13,6 0,4 
Personaleomkostninger 1 -875,6 -217,7 
Driftsomkostninger 2 -352,7 -132,5     
Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle 

poster og skat (EBITDA)  
 

 498,1  100,4 
Afskrivning af materielle anlægsaktiver  7 -60,5 -14,2     
Resultat før amortisering, finansielle poster og skat 

(EBITA) 
 

 437,6   86,2 
Amortisering af andre immaterielle aktiver 6 -126,9 -32,0     
Resultat af primær drift (EBIT)   310,7   54,2 
Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed  -0,7 -0,2 
Finansielle indtægter 3 5,7 5,9 
Finansielle omkostninger 4 -322,6 -76,6     
Resultat før skat  -6,9 -16,7 
Skat af årets resultat  5 -45,5 -17,9     
Årets resultat  -52,4 -34,6     
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Totalindkomstopgørelse 
    

mio. kr. Note 2013/14 
2013 
(3 mdr.) 

    
Årets resultat  -52,4 -34,6 
    
Anden totalindkomst 
Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgø-
relsen: 

  

 
Aktuarmæssig gevinst/tab på ydelsesbaserede pensions-

ordninger 10 -9,4 6,7 
Skat af poster på anden totalindkomst, der ikke kan blive 

reklassificeret til resultatopgørelsen 5 2,1 -1,5 
    
  -7,3 5,2 
    
Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørel-

sen:    
Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske 

enheder 
 

0,5 -0,1 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): 

Årets værdiregulering  -62,0 -16,0 
    Værdireguleringer overført til finansielle omkostnin-

ger 4 17,9 4,4 
Skat af poster på anden totalindkomst, der kan blive re-

klassificeret til resultatopgørelsen 5 9,9 2,7 
    
  -33,7 -9,0 
    
Anden totalindkomst efter skat  -41,0 -3,8 
    
Totalindkomst i alt  -93,4 -38,4 
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Balance 
    
mio. kr. Note 2013/14 2013     
AKTIVER    
Langfristede aktiver    
Immaterielle aktiver 6   
Goodwill  2.933,2 2.964,6 
Andre immaterielle aktiver  347,9 479,3     
  3.281,1 3.443,9     
Materielle aktiver 7   
Grunde og bygninger  371,4 358,4 
Andre anlæg, driftsmateriel, inventar og software  99,2 97,9 
Automobiler  100,2 102,1 
Materielle anlægsaktiver under udførelse   - 11,0     
   570,8  569,4     
Finansielle aktiver    
Kapitalandel i associeret virksomhed  1,4 2,2     
     1,4    2,2     
Langfristede aktiver i alt  3.853,3 4.015,5     
Kortfristede aktiver    
Handelsvarer og færdigvarer 8 427,5 412,4 
Tilgodehavender fra salg 9 665,5 645,5 
Tilgodehavende, associeret virksomhed  - 1,0 
Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 9 62,3 44,7 
Likvide beholdninger  17,8 3,4     
  1.173,1 1.107,0 
Aktiver bestemt for salg 7 3,0 13,0     
Kortfristede aktiver i alt  1.176,1 1.120,0     
AKTIVER I ALT  5.029,4 5.135,5     
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mio. kr. Note 2013/14 2013     
PASSIVER    
Egenkapital    
Aktiekapital  200,0 200,0 
Overkurs fra emission  - 1.018,0 
Reserve for sikringstransaktioner  -43,1 -8,9 
Reserve for valutakursreguleringer  0,4 -0,1 
Overført resultat  928,9 -29,4 
Foreslået udbytte  - -     
Egenkapital i alt  1.086,2 1.179,6     
Forpligtelser    
Langfristede forpligtelser    
Pensioner 10 69,0 59,0 
Udskudt skat 11 61,1 89,9 
Ansvarlig lånekapital 12 623,6 546,9 
Øvrige lån 12 628,8 587,6 
Kreditinstitutter 12 1.597,6 1.776,1 
Medarbejderobligationer 12 - 11,1     
Langfristede forpligtelser i alt  2.980,1 3.070,6     
Kortfristede forpligtelser    
Kreditinstitutter 12 153,2 161,8 
Medarbejderobligationer 12 11,1 13,4 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  12 475,1 420,0 
Selskabsskat 13 27,1 47,7 
Afledte finansielle instrumenter (negativ dagsværdi) 16 55,5 12,0 
Anden gæld  241,1 230,4     
Kortfristede forpligtelser i alt   963,1  885,3     
Forpligtelser i alt  3.943,2 3.955,9     
PASSIVER I ALT  5.029,4 5.135,5     
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Egenkapitalopgørelse 

mio. kr. 
Aktie-
kapital 

Overkurs 
fra emis-
sion 

Reserve for 
sikrings-
transak-
tioner 

Reserve for 
valutakurs-
regulering 

Overført 
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt         

Egenkapital 1. oktober 2013 200,0 1.018,0 -8,9 -0,1 -29,4 - 1.179,6 
 

       

Totalindkomst i 2013/14 
Årets resultat - - - - -52,4 - -52,4         

Anden totalindkomst        
Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder - - - 0,5 - -    0,5 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): 
     Årets værdiregulering - - -62,0 - - - -62,0 
     Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger - - 17,9 - - -   17,9 
Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger - - - - -9,4  -9,4 
Skat af anden totalindkomst - - 9,9 - 2,1    12,0         
Anden totalindkomst i alt - - -34,2 0,5 -7,3 - -41,0 
 

       

Totalindkomst i alt for perioden - - -34,2 0,5 -59,7 - -93,4 
 

       

Overførsel - -1.018,0 - - 1.018,0 - - 
 

       

Egenkapital 30. september 2014 200,0 - -43,1 0,4 928,9 - 1.086,2 
 

       

 
Aktiekapitalen består af 200.000.000 aktier a nominelt 1 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 
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mio. kr. 
Aktie-
kapital 

Overkurs 
fra emis-
sion 

Reserve for 
sikrings-
transak-
tioner 

Reserve for 
valutakurs-
regulering 

Overført 
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt         

Egenkapital 19. april 2013 0,5 - - - - -    0,5 
 

       

Totalindkomst i 2013 
Årets resultat - - - - -34,6 - -34,6         

Anden totalindkomst        
Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder - - - -0,1 - - -0,1 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): 
     Årets værdiregulering - - -16,0 - - - -16,0 
     Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger - - 4,4 - - -    4,4 
Aktuarmæssig gevinst på ydelsesbaserede pensionsordninger - - - - 6,7 -    6,7 
Skat af anden totalindkomst - - 2,7 - -1,5 - 1,2         
Anden totalindkomst i alt - - -8,9 -0,1 5,2 - -3,8 
 

       

Totalindkomst i alt for perioden - - -8,9 -0,1 -29,4 - -38,4 
 

       

Transaktioner med ejere        
Kapitaludvidelse 199,5 1.018,0 - - - - 1.217,5         
Transaktioner med ejere i alt  199,5 1.018,0 - - - - 1.217,5 
 

       

Egenkapital 30. september 2013 200,0 1.018,0 -8,9 -0,1 -29,4 - 1.179,6 
 

       

 
Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Aktiekapitalen består af 200.000.000 aktier a nominelt 1 kr. Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse i regnskabsåret 
2013 udgør under 0,1 mio. kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 
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Pengestrømsopgørelse 
    
mio. kr. Note 2013/14 2013 
    
Resultat før skat  -6,9 -16,7 
Regulering for ikke-likvide driftsposter 18 491,4 116,7 
    
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital   484,5  100,0 
Ændringer i driftskapital 19 4,5 0,3 
    
Pengestrøm fra primær drift   489,0  100,3 
Finansielle indtægter, betalt  5,7 1,4 
Finansielle omkostninger, betalt  -170,1 -43,0 
Betalt selskabsskat  -82,2 -2,2 
    
Pengestrøm fra driftsaktivitet   242,4   56,5 
    
Køb af materielle anlægsaktiver 7 -69,3 -24,1 
Salg af materielle anlægsaktiver  24,8 0,9 
Køb og salg af dattervirksomheder, netto 20 - -2.993,9 
    
Pengestrøm til investeringsaktivitet  -44,5 -3.017,1 
    
Fremmedfinansiering:    
Optagelse af gæld  3,9 1.739,6 
Afdrag på langfristede forpligtelser  -181,1 -0,6     
Aktionærer:    
Kapitaludvidelse  - 1.217,5 
    
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  -177,2 2.956,5 
    
Årets pengestrøm   20,7 -4,1 
Likvider, primo  -3,6 0,5 
Kursregulering af likvider   0,7 0,0 
    
Likvider, ultimo  17,8 -3,6 
 

   
    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 

 

Likvider 30. september omfatter: 

mio. kr.  2013/14 2013 
    
Likvide beholdninger  17,8 3,4 
Kassekredit (indgår i gæld til kreditinstitutter)  - -7,0 
    
  17,8 -3,6 
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Noteoversigt 
 
  1. Personaleomkostninger 
  2. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 
  3. Finansielle indtægter 
  4. Finansielle omkostninger 
  5. Skat 
  6. Immaterielle aktiver 
  7. Materielle aktiver 
  8. Handelsvarer og færdigvarer 
  9. Tilgodehavender 
10. Pensioner 
11. Udskudt skat 
12. Kreditinstitutter og øvrige lån 
13. Selskabsskat 
14. Eventualforpligtelser og operationel leasing 
15. Sikkerhedsstillelser 
16. Afledte finansielle instrumenter 
17. Finansielle risici og risikostyringspolitik 
18. Regulering for ikke-likvide driftsposter 
19. Ændringer i driftskapital 
20. Køb og salg af dattervirksomheder 
21. Nærtstående parter 
22. Begivenheder efter balancedagen 
23. Anvendt regnskabspraksis 
24. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
25. Ny regnskabsregulering 
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Noter 

1 Personaleomkostninger 

mio. kr. 2013/14 
2013 
(3 mdr.)    

Gager og lønninger 710,5 178,1 
Bidragsbaserede pensionsordninger 60,3 13,7 
Ydelsesbaserede pensionsordninger 3,1 1,0 
Andre omkostninger til social sikring 83,3 20,7 
Øvrige personaleomkostninger 18,4 4,2    
  875,6  217,7    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 1.840 1.841    
   
Aflønning af ledende medarbejdere:   
Gager 60,8 15,6 
Pensionsbidrag 9,3 2,0    
   70,1   17,6    
I personaleomkostninger indgår 6,8 mio. kr. (2013 (3 mdr.): 1,7 mio. kr.) som vederlag til 
moderselskabets bestyrelse og direktion. 

Hovedparten af koncernens medarbejdere i Danmark og Sverige, herunder ledelsen, er om-
fattet af overskudsdeling. 

2 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 
Koncernens samlede honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer kan specificeres således: 

mio. kr. 2013/14 
2013 
(3 mdr.)    

Lovpligtig revision 2,2 2,7 
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0,0 0,0 
Skatte- og momsmæssig rådgivning 0,1 0,3 
Andre ydelser 0,0 0,2    
    2,3    3,2    
Honoraret fordeler sig således: 
Moderselskabets generalforsamlingsvalgte revisor 1,7 3,2 
Andre generalforsamlingsvalgte revisorer i dattervirksomheder 0,6 -    
    2,3    3,2    
 
Oplysningerne om revisorhonorar i 2013 omfatter tilkøbte virksomheders fulde regnskabsår, 
og de angivne omkostninger svarer derfor ikke til den indregnede omkostning i koncernregn-
skabet. 
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mio. kr. 2013/14 
2013 
(3 mdr.)    

3 Finansielle indtægter 
Renteindtægter, likvide beholdninger m.v. 5,6 1,3 
Renteindtægter, associeret virksomhed 0,1 0,0 
Valutakursgevinster, netto - 4,6    
    5,7    5,9    
Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 5,7 1,3    
 

  

4 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger, kreditinstitutter m.v. 116,9 31,3 
Differenceafregning fra renteswaps 17,9 4,4 
Øvrige renteomkostninger 159,0 39,6 
Øvrige finansielle omkostninger 7,3 1,3 
Valutakurstab, netto 21,5 -    
  322,6   76,6    
Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris  

udgør 275,9 70,9    
 

  

5 Skat 
Årets skat kan opdeles således: 

Skat af årets resultat  45,5 17,9 
Skat af anden totalindkomst  -12,0 -1,2    
   33,5   16,7    
Skat af årets resultat fremkommer således: 

Aktuel skat 64,5 23,7 
Udskudt skat  -18,7 -5,8 
Regulering vedrørende tidligere år -0,3 -    
   45,5   17,9    
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5 Skat (fortsat) 
Skat af årets resultat kan forklares således: 

mio. kr. 2013/14 
2013 
(3 mdr.)    

Beregnet 24,5 % (25 %) skat af resultat før skat  -1,7 -4,2 
Regulering af beregnet skat i udenlandske tilknyttede  

virksomheder i forhold til 24,5 % (25 %)  0,8 0,1 

Skatteeffekt af: 
Ikke-skattepligtige indtægter -0,6 -0,3 
Ikke-fradragsberettigede omkostninger (primært rentefradrags- 

begrænsning og akkvisitionsomkostninger i 2013) 47,4 22,7 
Effekt af forskel mellem aktuel og udskudt skattesats -0,3 -0,4 
Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed 0,2 0,0 
Regulering vedrørende tidligere år -0,3 -    
   45,5   17,9    
Effektiv skatteprocent -660,9 % -108,0 %    
Skat af anden totalindkomst 
 2013/14   
mio. kr. Før skat Skat Efter skat     
Valutakursreguleringer ved omregning af  

udenlandske enheder 0,5 - 0,5 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter -44,1 9,9 -34,2 
Aktuarmæssig gevinst/tab på ydelsesbaserede 

pensionsordninger -9,4 2,1 -7,3     
Anden totalindkomst -53,0 12,0 -41,0     
 
 2013 (3 mdr.)   
mio. kr. Før skat Skat Efter skat     
Valutakursreguleringer ved omregning af  

udenlandske enheder -0,1 - -0,1 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter -11,6 2,7 -8,9 
Aktuarmæssig gevinst/tab på ydelsesbaserede  

pensionsordninger 6,7 -1,5    5,2     
Anden totalindkomst -5,0 1,2 -3,8     
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6 Immaterielle aktiver 

mio. kr. 
Good-
will 

Andre 
immate-
rielle  
aktiver I alt     

Kostpris 1. oktober 2013 2.964,6 511,3 3.475,9 
Valutakursreguleringer -31,4 -5,3 -36,7     
Kostpris 30. september 2014 2.933,2  506,0 3.439,2     
Amortiseringer 1. oktober 2013 - 32,0   32,0 
Valutakursreguleringer - -0,8 -0,8 
Amortiseringer - 126,9 126,9     
Amortiseringer 30. september 2014 -  158,1 158,1     
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2014 2.933,2 347,9 3.281,1     
 

mio. kr. 
Good-
will 

Andre 
immate-
rielle  
aktiver I alt     

Kostpris 19. april 2013 - - - 
Tilgang ved køb af virksomheder, jf. note 20 2.956,9 510,0 3.466,9 
Valutakursreguleringer 7,7 1,3    9,0     
Kostpris 30. september 2013 2.964,6  511,3 3.475,9     
Amortiseringer 19. april 2013 - - - 
Valutakursreguleringer - 0,0    0,0 
Amortiseringer - 32,0   32,0     
Amortiseringer 30. september 2013 -   32,0   32,0     
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2013 2.964,6 479,3 3.443,9     
 
Andre immaterielle aktiver omfatter kunderelationer m.v. overtaget ved virksomheds-
overtagelse. 
Bortset fra goodwill er det vurderet, at andre immaterielle aktiver har en begrænset brugstid. 
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6 Immaterielle aktiver (fortsat) 

Nedskrivningstest, goodwill 
Ledelsen har gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af good-
will, baseret på den foretagne allokering af kostprisen af goodwill på følgende to penge-
strømsfrembringende enheder: 

mio. kr. 2013/14 2013    
Dansk Cater-koncernen 2.398,3 2.398,3 
Svensk Cater-koncernen  534,9 566,2    
 2.933,2 2.964,5    
 
Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af for-
ventede nettopengestrømme på basis af budgetter/prognoser for årene 2014/15 – 2019/20 og 
ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme efter 2019/20. Der er anvendt en diskonte-
ringsfaktor før skat i niveauet 9 %. 

Den anvendte vækstrate brugt til ekstrapolering af fremtidige nettopengestrømme er for beg-
ge pengestrømsfrembringende enheder for årene efter 2019/20 skønnet til 2 %. Vækstraten 
vurderes ikke at overstige den langsigtede gennemsnitlige vækstrate inden for enhedernes 
aktiviteter. Historisk har koncernens pengestrømme vist sig kun i mindre omfang at være 
konjunkturfølsomme, bl.a. som følge af koncernens brede sortiment indenfor fødevarer og 
koncernens brede kundesammensætning. 
På baggrund af de udførte værdiforringelsestest vurderes det, at genindvindingsværdien for 
begge de pengestrømsfrembringende enheder overstiger den regnskabsmæssige værdi. 

Det er ledelsens vurdering, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ik-
ke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindings-
værdien. 



 

 

 
Koncernregnskab 1. oktober 2013 – 30. september 2014 

Noter 
 

 22 

Euro Cater Holding A/S 
Årsrapport 2013/14 

CVR-nr. 35 23 01 73 

7 Materielle aktiver 

mio. kr. 
Grunde og 
bygninger 

Andre an-
læg, 
driftsmate-
riel, in-
ventar og 
software 

Auto- 
mobiler 

Materielle 
anlægsak-
tiver under 
udførelse  I alt       

Kostpris 1. oktober 2013 360,2 103,4 108,7 11,0  583,3 
Valutakursregulering -2,9 -1,4 -2,0 -0,1 -6,4 
Tilgang 11,7 26,4 30,0 1,2   69,3 
Overført 12,1 - - -12,1 - 
Afgang - -0,5 -1,6 - -2,1       
Kostpris 30. september 2014  381,1  127,9  135,1 -  644,1       
Afskrivninger 1. oktober 2013 1,8 5,5 6,6 - 13,9 
Valutakursregulering 0,0 0,0 -0,2 - -0,2 
Afskrivninger 7,9 23,6 29,0 - 60,5 
Afgang - -0,4 -0,5 - -0,9       
Afskrivninger 30. september 2014    9,7   28,7   34,9 - 73,3       
Regnskabsmæssig værdi  

30. september 2014 371,4 99,2 100,2 -  570,8 
      
Heraf finansielt leasede aktiver,  

jf. note 12 15,0 - 1,6   
      
Afskrives over 5-30 år 3-10 år 6-7 år   
      
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indeholder software med en regnskabsmæssig værdi 
på 13 mio. kr. 

Avance fra salg af anlægsaktiver på 13,6 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 
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7 Materielle aktiver (fortsat) 
 

mio. kr. 
Grunde og 
bygninger 

Andre an-
læg, 
driftsmate-
riel, in-
ventar og 
software 

Auto- 
mobiler 

Materielle 
anlægsak-
tiver under 
udførelse  I alt       

Kostpris 19. april 2013 - - - - - 
Tilgang ved køb af virksomheder 359,7 95,1 102,2 1,6  558,6 
Valutakursregulering 0,5 0,4 0,4 0,0    1,3 
Tilgang - 7,9 6,8 9,4   24,1 
Overført - - - - - 
Afgang - -0,0 -0,7 - -0,7       
Kostpris 30. september 2013  360,2 103,4 108,7   11,0  583,3       
Afskrivninger 19. april 2013 - - - - - 
Valutakursregulering 0,0 0,0 0,0 -    0,0 
Afskrivninger 1,8 5,5 6,9 -   14,2 
Afgang - -0,0 -0,3 - -0,3       
Afskrivninger 30. september 2013    1,8    5,5    6,6 -   13,9       
Regnskabsmæssig værdi  

30. september 2013 358,4 97,9 102,1 11,0  569,4 
      
Heraf finansielt leasede aktiver,  

jf. note 12 16,0 0,2 2,4   
      
Afskrives over  5-30 år 3-10 år 6-7 år   
      
 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar indeholder software med en regnskabsmæssig værdi 
på 15 mio. kr. 

Avance fra salg af anlægsaktiver på 0,4 mio. kr. indgår i andre driftsindtægter. 

Aktiver bestemt for salg 
Aktiver bestemt for salg vedrører ejendomme, som er sat til salg pr. 30. september.  

8 Handelsvarer og færdigvarer 

Der er ingen væsentlige varebeholdninger målt til nettorealisationsværdi pr. 30. september 
2014 og 30. september 2013. 
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9 Tilgodehavender 

Kreditkvaliteten af tilgodehavender er beskrevet i note 17. 

I tilgodehavender fra salg pr. 30. september 2014 indgår tilgodehavender på i alt 
23,4 mio. kr. (2013: 25,5 mio. kr.), der efter individuel vurdering er nedskrevet til 
3,2 mio. kr. (2013: 3,4 mio. kr.). Nedskrivningen vedrører primært tilgodehavender hos kun-
der i restaurationsbranchen. 

Overforfaldne tilgodehavender pr. 30. september kan specificeres som følger: 

mio. kr. 2013/14 2013    
Op til 30 dage 26,8 56,8 
30-90 dage 4,3 6,8 
Over 90 dage 0,6 2,0    
   31,7   65,6    
Nedskrevne tilgodehavender indgår i ovenstående specifikation med deres nettoværdi. 

Nedskrivninger har udviklet sig således: 

mio. kr. 2013/14 2013    
1. oktober (19. april) 22,1 - 
Tilgang ved køb af virksomheder - 22,5 
Valutakursregulering -0,7 0,2 
Nedskrivninger i året 11,1 3,3 
Realiseret i året -10,4 -3,5 
Tilbageført -2,0 -0,4    
30. september   20,1   22,1    
Dagsværdien af tilgodehavender skønnes at svare til den regnskabsmæssige værdi. 

Der er ikke nedskrevet på andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Periodeaf-
grænsningsposter består primært af forudbetalte omkostninger. 

I andre tilgodehavender indgår tilgodehavende på 5,0 mio. kr., der forfalder i oktober 2015. 
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10 Pensioner 
mio. kr. 2013/14 2013    
Nutidsværdi af afdækkede ydelsesbaserede forpligtelser -70,4 -59,9 
Dagsværdi af ordningens aktiver 1,4 0,9    
Nettoforpligtelse indregnet i balancen -69,0 -59,0    
Udviklingen i nutidsværdien af ydelsesbaseret forpligtelse kan specificeres således: 

mio. kr. 2013/14 2013    
Forpligtelse 1. oktober (19. april) 59,9 - 
Tilgang ved køb af virksomheder - 63,6 
Valutakursregulering m.v. -3,4 1,6 
Pensionsomkostninger  3,1 1,0 
Kalkulerede renter 2,3 0,6 
Aktuarmæssig gevinst/tab fra ændringer i demografiske forudsæt-

ninger 2,3 -0,1 
Aktuarmæssig gevinst/tab fra ændringer i finansielle forudsætnin-

ger 7,1 -6,6 
Udbetalte pensioner -0,9 -0,2    
Forpligtelse 30. september   70,4   59,9    
Udviklingen i dagsværdi af pensionsaktiver kan specificeres således: 

mio. kr. 2013/14 2013    
Pensionsaktiver 1. oktober (19. april) 0,9 - 
Tilgang ved køb af virksomheder - 0,8 
Valutakursregulering -0,1 0,0 
Indbetalt 0,6 0,1    
Pensionsaktiver 30. september    1,4    0,9    
Pensionsaktiver består af likvider. Der er ikke realiseret afkast på pensionsaktiver i regn-
skabsåret. 

Pensionsomkostning indregnet i resultatopgørelsen: 

mio. kr. 2013/14 2013    
Pensionsomkostninger (personaleomkostninger) 3,1 1,0 
Kalkulerede renter (finansielle omkostninger) 2,3 0,6    
    5,4    1,6    
Pensionsforpligtelsen i den svenske ordning er opgjort på baggrund af aktuarmæssig opgø-
relse pr. 30. september 2014. 
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10 Pensioner (fortsat) 

Koncernen forventer at indbetale 0,6 mio. kr. i 2014/15 (2013/14: 0,4 mio. kr.). 

Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan oplyses som føl-
ger: 
 2013/14 2013    
Diskonteringsrente 3,2 % 4,0 % 
Fremtidig lønstigningstakt 2,5 % 2,5 % 
Afgangsintensitet 5,0 % 5,0 % 
Årlig stigning i pension 1,5 % 2,0 % 
 

De fremtidige pensionsydelser er primært baseret på medarbejdernes anciennitet i ordningen 
og løn på pensioneringstidspunktet. Koncernens månedlige indbetalinger til pensionsfonden 
sker på basis af en procentdel af lønningerne. Risiciene i ordningen kan generelt kategorise-
res som risici forbundet med levealder og lovgivning. 

Pensionsforpligtelsen kan blive påvirket væsentligt af ændringer i diskonteringsrenten. En 
stigning i diskonteringsrenten på 0,5 % i forhold til den anvendte diskonteringsrente vil alt 
andet lige resultere i en pensionsforpligtelse, der er 6,8 mio. kr. (2013: 5,7 mio. kr.) lavere. 
Et tilsvarende fald i diskonteringsrenten vil resultere i en pensionsforpligtelse, der er 
7,9 mio. kr. (2013: 6,5 mio. kr.) højere. 

Den forventede varighed af forpligtelsen pr. 30. september 2014 er 31 år (2013: 31 år). 

Pensionsforpligtelsen forventes at forfalde til udbetaling således: 

mio. kr. 2013/14 2013    
0-1 år 0,9 0,9 
1-5 år 4,8 4,5 
> 5 år 64,7 54,5    
   70,4   59,9    



 

 

 
Koncernregnskab 1. oktober 2013 – 30. september 2014 

Noter 
 

 27 

Euro Cater Holding A/S 
Årsrapport 2013/14 

CVR-nr. 35 23 01 73 

11 Udskudt skat 
mio. kr. 2013/14 2013    
Udskudt skat 1. oktober (19. april) 89,9 - 
Tilgang ved køb af virksomheder - 95,1 
Valutakursregulering m.v. -0,7 0,7 
Årets udskudte skat indregnet i resultat -18,7 -5,8 
Årets udskudte skat indregnet i anden totalindkomst -9,4 -0,1    
Udskudt skat 30. september   61,1   89,9    
Udskudt skatteaktiv pr. 30. september 2014 på ca. 6 mio. kr. (2013: ca. 4 mio. kr.) vedrøren-
de beskårne nettokurstab efter reglerne om rentefradragsbegrænsning samt vedrørende peri-
odiserede låneomkostninger er ikke indregnet i balancen, da der er usikkerhed om udnyttel-
sen heraf. 

Udskudt skat vedrører: 
mio. kr. 2013/14 2013    
Immaterielle aktiver 49,7 70,5 
Materielle aktiver 23,7 19,9 
Kortfristede aktiver -0,8 -0,9 
Forpligtelser -11,5 0,4    
 

  61,1   89,9    
12 Kreditinstitutter og øvrige lån 

Koncernen har pr. 30. september 2014 følgende lån og kreditter: 

Lån, mio. kr. Udløb 
Fast/ 
variabel 

Regn-
skabs-
mæssig 
værdi 
2013/14 

Regn-
skabs-
mæssig 
værdi 
2013      

Lån, kreditinstitut 2019 Variabel 1.729,3 1.913,2 
Lån, kreditinstitut 2026 Variabel 1,8 1,9 
Finansiel leasingforpligtelse 2014-18 Variabel 19,7 22,8      
Kreditinstitutter i alt   1.750,8 1.937,9 
Ansvarlig lånekapital 2021 Fast i 3 år 623,6 546,9 
Øvrige lån 2020 Variabel 628,8 587,6 
Medarbejderobligationer 2015 Variabel 11,1 24,5      
   3.014,3 3.096,9      
Dagsværdi   3.120,6 3.225,0      
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12 Kreditinstitutter og øvrige lån (fortsat) 
Dagsværdien svarer til den nominelle restgæld med undtagelse af periodiserede låneomkost-
ninger.  
De indregnede leasingkontrakter vedrører bygninger, andre anlæg og automobiler. I henhold 
til leasingkontrakterne er der ingen betingede lejeydelser. 
Den ansvarlige lånekapital og øvrige lån er efterstillet koncernens gæld til kreditinstitut, jf. 
ovenfor. 
Renteniveauet på koncernens lån varierer fra 1 % til 13 %. 
Der er på balancedagen indgået renteswaps for 1.431,4 mio. kr. (2013: 1.592,9 mio. kr.) til 
afdækning af renterisikoen på en del af koncernens variabelt forrentede lån. De indgåede 
renteswaps udløber i 3. kvartal 2018 og nedtrappes årligt i takt med årets afdrag på gæld til 
kreditinstitutter. De indgåede renteswaps afdækker effektivt rentebetalinger i perioden frem 
til udløbstidspunktet. 
Markedsværdien af indgåede renteswaps er negativ med 55,5 mio. kr. pr. 30. september 2014 
(2013: negativ med 12,0 mio. kr.), som er indregnet på egenkapitalen.  

Koncernens gæld til kreditinstitutter og øvrige lån er indregnet og forfalder således: 

mio. kr. 

Langfri-
stet del 
(> 1 år) 

Kortfris-
tet del 
(0-1 år) I alt 

Forfal-
der 
> 5 år      

30. september 2014     
Lån 1.634,6 165,6 1.800,2 1,2 
Finansiel leasingforpligtelse 18,3 1,4   19,7 - 
Ansvarlig lånekapital 642,3 -  642,3 642,3 
Øvrige lån 647,3 -  647,3 647,3 
Medarbejderobligationer - 11,1   11,1 -      
Forfald 2.942,5  178,1 3.120,6 1.290,8 
Periodiserede låneomkostninger -92,5 -13,8 -106,3  
     
Indregning i balance 2.850,0  164,3 3.014,3       
Specifikation af kontraktlige penge-

strømme inkl. renter: 
  

 
 

Lån 1.897,2 250,6 2.147,8 1,3 
Finansiel leasingforpligtelse  19,6 2,6   22,2 - 
Ansvarlig lånekapital 1.438,7 - 1.438,7 1.438,7 
Øvrige lån 1.111,2 41,3 1.152,5 919,9 
Medarbejderobligationer - 11,3   11,3 -      
 4.466,7  305,8 4.772,5 2.359,9      
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12 Kreditinstitutter og øvrige lån (fortsat) 

mio. kr. 

Langfri-
stet del 
(> 1 år) 

Kortfris-
tet del 
(0-1 år) I alt 

Forfal-
der 
> 5 år      

30. september 2013     
Lån 1.826,4 173,5 1.999,9 1.160,4 
Finansiel leasingforpligtelse 20,4 2,4 22,8 - 
Ansvarlig lånekapital 568,4 - 568,4 568,4 
Øvrige lån 609,4 - 609,4 609,4 
Medarbejderobligationer 11,1 13,4 24,5 -      
Forfald 3.035,7 189,3 3.225,0 2.338,2 
Periodiserede låneomkostninger -114,0 -14,1 -128,1  
     
Indregning i balance 2.921,7 175,2 3.096,9       
Specifikation af kontraktlige penge-

strømme inkl. renter: 
  

 
 

Lån 2.185,0 268,3 2.453,3 1.216,8 
Finansiel leasingforpligtelse  22,9 3,8 26,7 0 
Ansvarlig lånekapital 1.438,7 - 1.438,7 1.438,7 
Øvrige lån 1.145,8 38,2 1.184,0 968,6 
Medarbejderobligationer 11,2 13,4 24,6 -      
 4.803,6 323,7 5.127,3 3.624,1      
 

Forfaldsanalysen for de kontraktlige pengestrømme er opgjort på baggrund af renteniveauet 
pr. balancedagen. 

Kontraktlige pengestrømme vedrørende leverandørgæld svarer til den regnskabsmæssige 
værdi og forfalder inden for 1 år. 

 
13 Selskabsskat 

mio. kr. 2013/14 2013    
Skyldig selskabsskat 1. oktober (19. april) 47,7 - 
Tilgang ved køb af virksomheder - 27,3 
Valutakursregulering - -0,1 
Årets aktuelle skat (inkl. rentetillæg) indregnet i  

resultatopgørelsen 64,7 23,8 
Årets aktuelle skat indregnet i anden totalindkomst -2,6 -1,1 
Betalt selskabsskat i året -82,4 -2,2 
Regulering vedrørende tidligere år -0,3 -    
Skyldig selskabsskat 30. september   27,1   47,7    
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14 Eventualforpligtelser og operationel leasing 

Euro Cater-koncernen er ikke part i verserende retssager, der kan medføre væsentlige træk 
på koncernens finansielle ressourcer. 

Koncernen leaser ejendomme og driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Uop-
sigelige operationelle leasingydelser udgør pr. 30. september 2014:  

mio. kr. 2013/14 2013    
0-1 år 64,5 67,3 
1-5 år 200,0 195,1 
> 5 år 113,6 83,9    
  378,1  346,3    
Operationel leasingomkostning indregnet i resultatopgørelse 63,6 16,2    

15 Sikkerhedsstillelser 
Til sikkerhed for gæld på 1,8 mio. kr. (2013: 1,9 mio. kr.) til realkreditinstitut er der givet 
pant i grunde og bygninger med regnskabsmæssig værdi på 3,0 mio. kr. (2013: 3,3 mio. kr.). 
Pr. 30. september 2014 udgør koncernens kreditramme hos kreditinstitut i alt 2,1 mia. kr. 
(2013: 2,3 mia. kr.), og gælden til kreditinstitut udgør 1,8 mia. kr. (2013: 2,0 mia. kr.). Til 
sikkerhed herfor har koncernen afgivet sikkerhed i grunde og bygninger med regnskabsmæs-
sig værdi på 317,4 mio. kr. (2013: 334,2 mio. kr.) via skadesløs-/ejerpantebreve på i alt 
371,3 mio. kr. (2013: 371,3 mio. kr.) og i øvrige aktiver via virksomhedspant på 
563,1 mio. kr. (2013: 570,5 mio. kr.). Moderselskabets pantsætning af aktier i datterselska-
ber medfører en indirekte pantsætning af datterselskabernes aktiver. 

16 Afledte finansielle instrumenter 

Ud over renteswaps, jf. note 12 og note 17, er der ingen åbne finansielle instrumenter. 
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17 Finansielle risici og risikostyringspolitik 
Finansielle aktiver og forpligtelser indgår således: 
mio. kr. 2013/14 2013    

Udlån og tilgodehavender i form af: 
Tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender og likvider 745,6 694,6    

 
 745,6  694,6    

Finansielle forpligtelser indgår således: 

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter i form af: 
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige 
pengestrømme (renteswap, målt til observerbare input, niveau 2) 55,5 12,0 

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris i form af:  
Gæld til kreditinstitutter, finansielle leasingforpligtelser, øvrige 
lån, leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 3.799,5 3.806,3    

 3.855,0 3.818,3    
 
Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser svarer til den regnskabsmæssige værdi med 
undtagelse af periodiserede låneomkostninger, jf. note 12. 

Koncernens risikostyringspolitik 
Koncernen er som følge af investeringer i nye aktiviteter, bygninger og anlæg m.v. ekspone-
ret over for ændringer i renteniveauet, da investeringerne i væsentligt omfang finansieres via 
banklån. Derimod er koncernens driftsaktivitet kun i mindre omfang eksponeret over for æn-
dringer i valutakurser og renteniveau. 
Koncernens finansielle styring retter sig derfor primært mod styring af de finansielle risici, 
der er en direkte følge af koncernens investerings- og finansieringsaktivitet. Det er koncer-
nens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. 
Der er ingen ændring i koncernens risici eller risikostyring sammenholdt med 2013. 

Renterisici 
Koncernens lånefinansiering består af såvel fast forrentede som variabelt forrentede lån. På 
balancedagen udgør de variabelt forrentede lån 79 % (2013: 82 %) af koncernens samlede 
låneportefølje, og koncernen er således eksponeret for udsving i renten. 
Koncernen vurderer løbende renterisikoen, herunder vurderes det, om renterisikoen bør og 
kan sikres på tilfredsstillende vis.  
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17 Finansielle risici og risikostyringspolitik (fortsat) 
På balancedagen er der foretaget sikring af renteniveauet på 58 % (2013: 60 %) af koncer-
nens variabelt forrentede lån ved indgåelse af renteswaps, hvor variabelt forrentede lån om-
lægges til fast rente. De indgåede renteswaps udløber i 3. kvartal 2018 og nedtrappes årligt i 
takt med årets afdrag på gæld til kreditinstitutter. De indgåede renteswaps har pr. 30. sep-
tember 2014 en negativ dagsværdi på 55,5 mio. kr. (2013: negativ dagsværdi på 
12,0 mio. kr.). 

Vedrørende koncernens variabelt forrentede likvider og gæld ville en stigning i renteniveauet 
på 1 %-point p.a. alt andet lige have en negativ hypotetisk indvirkning på koncernens resultat 
og egenkapital på 7,9 mio. kr. i 2013/14 (2013: 8,0 mio. kr.). Et fald i renteniveauet ville ha-
ve en tilsvarende positiv virkning. 

En stigning i renteniveauet på 1 %-point i forhold til balancedagens renteniveau ville alt an-
det lige have en positiv hypotetisk indvirkning på egenkapitalreserven for pengestrømssik-
ring på 31,6 mio. kr. Dette skyldes koncernens anvendelse af renteswaps til at sikre variabelt 
forrentede lån. Et fald i renteniveauet ville have haft en tilsvarende negativ påvirkning. 

De angivne følsomheder er opgjort for en 12 måneders periode og baseret på de indregnede 
finansielle aktiver og forpligtelser pr. 30. september 2014 uden hensyntagen til afdrag og lå-
neoptagelser i 2013/14, og der er taget hensyn til sikringen af variabelt forrentede lån, som er 
vurderet at være 100 % effektiv. 

Likviditetsrisici 

Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse at sikre størst mulig fleksibilitet. 

Koncernen har optaget lån, hvortil der er knyttet betingelser og vilkår (covenants). Alle de til 
lånene knyttede betingelser og vilkår har været opfyldt i regnskabsåret og er opfyldte på ba-
lancedagen. 

Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Det er 
koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne di-
sponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten. 

I henhold til koncernens låneaftale med kreditinstitut kan Euro Cater Group A/S udlodde ud-
bytte til Euro Cater Holding A/S, svarende til det løbende likviditetsbehov i Euro Cater Hol-
ding A/S. 

Pr. 30. september 2014 udgør koncernens kreditramme hos kreditinstitut i alt 2,1 mia. kr. 
(2013: 2,3 mia. kr.), og gælden til kreditinstitut udgør 1,8 mia. kr. (2013: 2,0 mia. kr.). 

Vedrørende forfaldsfordeling på lån henvises til note 12. 

Valutarisici 

Koncernens resultatopgørelse og egenkapital påvirkes af valutakursudsving som følge af in-
vestering i dattervirksomheder i Sverige. Endvidere påvirkes koncernens resultatopgørelse af 
ændringer i valutakurserne ved omregningen til danske kroner ved regnskabsaflæggelsen. Et 
fald i valutakursernes niveau på 1 % ville alt andet lige have en negativ hypotetisk indvirk-
ning på koncernens EBITDA på 1,0 mio. kr. (2013: 1,0 mio. kr. opgjort for en 12 måneders 
periode). En stigning i valutakurserne ville have haft en tilsvarende positiv indvirkning. 
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17 Finansielle risici og risikostyringspolitik (fortsat) 

Koncernens drift påvirkes ikke væsentligt af valutaudsving, idet såvel indtægter og omkost-
ninger vedrørende koncernens aktivitet i Danmark og Sverige afregnes i lokal valuta. 

Koncernens valutarisici afdækkes således primært ved, at indtægter og omkostninger afreg-
nes i lokal valuta, og der anvendes derfor kun i begrænset omfang afledte finansielle instru-
menter til afdækning af valutarisici. 

Vedrørende koncernekstern gæld i fremmed valuta ville et fald i valutakursen på svenske 
kroner på 1 % i forhold til balancedagens faktiske valutakurs alt andet lige have haft en ne-
gativ hypotetisk indvirkning på koncernens resultat på 2,7 mio. kr. (2013: 2,6 mio. kr.). En 
stigning i valutakursen ville have haft en tilsvarende positiv indvirkning. 

Kreditrisici 

Koncernens kreditrisici knytter sig primært til tilgodehavender fra salg. Den maksimale kre-
ditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. 

Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. 
Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre sam-
arbejdspartnere løbende kreditvurderes. 

Generelt modtages ikke sikkerhed for salg på kredit. 

Kreditkvaliteten af tilgodehavender varierer i mindre grad efter kundetyper. Tabsrisikoen 
vurderes at være svagt forhøjet for tilgodehavender hos kunder i restaurationsbranchen, og 
som følge heraf er der særlig fokus på kreditvurderingen og styringen af disse kunder. Tilgo-
dehavender hos kunder i restaurationsbranchen udgør såvel pr. 30. september 2014 som sid-
ste år ca. 30 % af de samlede tilgodehavender fra salg. 

Nedskrivningen og forfaldsfordelingen af tilgodehavender på balancedagen fremgår af note 
9, der viser, at koncernen ikke har væsentlige overforfaldne tilgodehavender. 

Koncernens virksomheder har som følge af en systematisk overvågning og opfølgning histo-
risk haft en lav tabsprocent på tilgodehavender fra salg. 

Kapitalstyring 

Koncernen vurderer og tilpasser løbende kapitalstrukturen for koncernen som helhed. 

Egenkapitalens andel af de samlede passiver udgør 21,6 % pr. 30. september 2014 (2013: 
23,0 %). 
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mio. kr. 2013/14 2013    
18 Regulering for ikke-likvide driftsposter 

Af- og nedskrivninger 187,4 46,2 
Andel af resultat i associeret virksomhed 0,7 0,2 
Andre ikke-kontante driftsposter, netto -13,6 -0,4 
Finansielle indtægter -5,7 -5,9 
Finansielle omkostninger 322,6 76,6    
  491,4  116,7    

19 Ændringer i driftskapital 
Ændring i varebeholdninger -23,6 55,1 
Ændring i tilgodehavender og periodeafgræsningsposter -50,8 112,9 
Ændring i leverandørgæld og anden gæld 78,9 -167,7    
    4,5    0,3    

20 Køb og salg af dattervirksomheder  
Koncernens køb af dattervirksomheder og aktiviteter udgør følgende (dagsværdi på overta-
gelsestidspunktet): 
mio. kr. 2013/14 2013    
Immaterielle aktiver - 510,0 
Materielle aktiver - 558,6 
Finansielle aktiver - 2,4 
Handelsvarer og færdigvarer - 465,4 
Kortfristede tilgodehavender - 800,6 
Likvide beholdninger - 3,4 
Aktiver bestemt for salg - 13,0 
Forpligtelser - -2.363,1 
Goodwill - 2.956,9    
Købsvederlag - 2.947,2 
Heraf likvid beholdning og kassekreditter - 46,7    
Kontant købsvederlag - 2.993,9    

Køb af dattervirksomheder i 2013 

Købsvederlaget på 2.947,2 mio. kr. relaterer sig til køb af Euro Cater A/S-koncernen. Kon-
cernen har afholdt transaktionsomkostninger forbundet med overtagelsen for ca. 40 mio. kr., 
der er indregnet i driftsomkostninger. 
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20 Køb og salg af dattervirksomheder (fortsat) 

Efter indregning af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbin-
delse med overtagelsen opgjort til 2.957 mio. kr. Goodwill repræsenterer værdien af eksiste-
rende medarbejderstab og knowhow, som er grundlaget for koncernens væsentlige indtje-
ning. Af den indregnede værdi af goodwill og andre immaterielle aktiver er ca. 185 mio. kr. 
skattemæssigt afskrivningsberettiget. 

I overtagne aktiver indgår tilgodehavender fra salg med en dagsværdi på 740 mio. kr. Det 
kontraktlige tilgodehavende bruttobeløb er 765 mio. kr. 

Euro Cater A/S-koncernen indgår i omsætningen med 1.946 mio. kr. og årets resultat med 
55 mio. kr. siden overtagelsen den 28. juni 2013. Omsætning og årets resultat for koncernen 
for en 12 måneders periode opgjort proforma som om Euro Cater A/S-koncernen blev over-
taget 1. oktober 2012, udgør 7.276 mio. kr. henholdsvis -103 mio. kr. 

21 Nærtstående parter  

Euro Cater Holding A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. 

Følgende kapitalejere har betydelig indflydelse: 

 Manny A/S 
 ICG EFV Luxembourg S.a.r.l. 

Ovennævnte kapitalejere gennemførte i 2013 kapitaludvidelse, jf. egenkapitalopgørelsen. 

ICG EFV Luxembourg S.a.r.l. har ydet lån til koncernen i form af ansvarlig lånekapital med 
en restgæld (dagsværdi) på 583,9 mio. kr. pr. 30. september 2014 (2013: 516,7 mio. kr.), 
samt øvrige lån med en restgæld (dagsværdi) på 593,4 mio. kr. pr. 30. september 2014 
(2013: 558,6 mio. kr.). Der er i regnskabsåret 2013/14 tilskrevet i alt 138,5 mio. kr. (2013: 
34,4 mio. kr.) i renter på lånene, hvoraf 36,5 mio. kr. (2013: 9,0 mio. kr.) er betalt, og den 
øvrige del er tilskrevet lånenes hovedstol. Lånene henstår afdragsfrit indtil henholdsvis 2021 
og 2020, jf. note 12. 

Bestyrelse og direktion 
Euro Cater-koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabernes 
bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemed-
lemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har 
væsentlige interesser. 

Et selskab, som er delvist ejet af ledende medarbejdere i koncernen, har ydet lån til koncer-
nen i form af ansvarlig lånekapital med en restgæld (dagsværdi) på 58,4 mio. kr. pr. 30. sep-
tember 2014 (2013: 51,7 mio. kr.), samt øvrige lån med en restgæld (dagsværdi) på 
53,9 mio. kr. pr. 30. september 2014 (2013: 50,8 mio. kr.). Der er i regnskabsåret 2013/14 
tilskrevet i alt 13,2 mio. kr. (2013: 3,3 mio. kr.) i renter på lånene, hvoraf 3,3 mio. kr. (2013: 
0,8 mio. kr.) er betalt, og den øvrige del er tilskrevet lånenes hovedstol. Lånene henstår af-
dragsfrit indtil henholdsvis 2021 og 2020, jf. note 12. 
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21 Nærtstående parter (fortsat) 

Enkelte af koncernens lejemål er helt eller delvist ejet af ledende medarbejdere i koncernen. 
Betaling af husleje udgør i 2013/14 9,7 mio. kr. (2013: 2,4 mio. kr.), og er sket på markeds-
mæssige vilkår. 

Ledelsens aflønning er omtalt i note 1. 

Associeret virksomhed 
Nærtstående parter omfatter endvidere den associerede virksomhed JCD A/S, hvori Euro Ca-
ter-koncernen har betydelig indflydelse. Koncernens samhandel med den associerede virk-
somhed har omfattet køb af it-ydelser for i alt 16,5 mio. kr. (2013: 6 mio. kr.). Tilgodeha-
vende hos den associerede virksomhed fremgår af koncernens balance, og renter heraf frem-
går af note 3. Samhandlen er sket på normale markedsvilkår. 

22 Begivenheder efter balancedagen 

Dansk Cater-koncernen har i oktober 2014 indgået aftale om at overtage Metros aktiviteter i 
Aarhus og Glostrup. Aftalen er betinget af en række sædvanlige forbehold, herunder konkur-
rencemyndighedernes godkendelse. 

Herudover er der ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har eller kan få afgø-
rende betydning for koncernens økonomiske udvikling. 

23 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2013 – 30. september 2014 omfatter koncern-
regnskabet for Euro Cater Holding-koncernen samt separat årsregnskab for moderselskabet. 

Årsrapporten for Euro Cater Holding A/S for 2013/14 aflægges i overensstemmelse med In-
ternational Financial Reporting Standards, som godkendt af EU, og yderligere danske oplys-
ningskrav til årsrapporter for danske selskaber, i regnskabsklasse store C, jf. IFRS-
bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. 

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards udstedt af IASB. 

Bestyrelse og direktion har 27. november 2014 behandlet og godkendt årsrapporten for 
2013/14 for Euro Cater Holding A/S. Årsrapporten forelægges for Euro Cater Holding A/S' 
kapitalejere til godkendelse på den ordinære generalforsamling samme dag. 

Grundlag for udarbejdelse 
Årsrapporten præsenteres i danske kroner afrundet til nærmeste 1.000.000 kr. 

Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip, bortset fra at afledte finansielle 
instrumenter er målt til dagsværdi. 

Langfristede aktiver bestemt for salg måles til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi 
før ændret klassifikation eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. 

Den anvendte regnskabspraksis er anvendt konsistent i regnskabsåret. 
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Koncernregnskabet 
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Euro Cater Holding A/S samt dattervirk-
somheder, hvori Euro Cater Holding A/S har bestemmende indflydelse. 

Koncernen har bestemmende indflydelse på en virksomhed, hvis koncernen er eksponeret for 
eller har ret til variable afkast hidrørende fra sin involvering i virksomheden og har mulighed 
for at påvirke disse afkast gennem sin råderet over virksomheden. 

Ved vurderingen af, om koncernen har bestemmende indflydelse, tages hensyn til de facto-
kontrol og potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet er reelle og har substans. 

Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse på 
driftsmæssige og finansielle beslutninger, klassificeres som associerede virksomheder. Bety-
delig indflydelse foreligger typisk, når koncernen direkte eller indirekte ejer eller råder over 
mere end 20 % af stemmerettighederne, men mindre end 50 %. 

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de enkelte dat-
tervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for kon-
cerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbyt-
ter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede 
virksomheder. Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede virksomheder 
elimineres i forhold til koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede tab elimineres på 
samme måde som urealiserede fortjenester i det omfang, der ikke er sket værdiforringelse. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirk-
somhedernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser 
på overtagelsestidspunktet. 

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %.  

Virksomhedssammenslutninger 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelses-
tidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgø-
relse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede 
virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres særskilt. 

Ved køb af nye virksomheder, hvor Euro Cater Holding A/S opnår bestemmende indflydelse 
over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders iden-
tificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelses-
tidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller ud-
springer fra en kontraktlig ret. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger. 

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor Euro Cater Holding A/S faktisk opnår kontrol 
over den overtagne virksomhed. 

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget, værdien af minori-
tetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af eventuelle tidligere erhvervede 
kapitalinteresser, og på den anden side dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, 
forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. 
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Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første værdiforringelsestest 
udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til de pen-
gestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelses-
test. Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse af en udenlandsk en-
hed med en anden funktionel valuta end Euro Cater-koncernens præsentationsvaluta behand-
les som aktiver og forpligtelser tilhørende den udenlandske enhed og omregnes til den uden-
landske enheds funktionelle valuta med transaktionsdagens valutakurs. Negative forskelsbe-
løb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. 

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte vederlag i form af 
overdragne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte egenkapitalinstrumenter. Hvis dele af 
købsvederlaget er betinget af fremtidige begivenheder eller opfyldelse af aftalte betingelser, 
indregnes denne del af købsvederlaget til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Omkostnin-
ger, der kan henføres til virksomhedssammenslutninger, indregnes direkte i resultatopgørel-
sen ved afholdelsen. 

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtag-
ne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af købsvederlaget, sker 
første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte værdier. Hvis det efterfølgende viser sig, 
at identifikation eller måling af købsvederlaget, overtagne aktiver, forpligtelser eller eventu-
alforpligtelser var forkert ved første indregning, reguleres opgørelsen med tilbagevirkende 
kraft, herunder goodwill, indtil 12 måneder efter overtagelsen, og sammenligningstal tilpas-
ses. Herefter reguleres goodwill ikke. Ændringer i skøn over betingede købsvederlag indreg-
nes som hovedregel direkte i resultatopgørelsen. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede 
virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den 
regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet samt omkostnin-
ger til salg eller afvikling. 

Omregning af fremmed valuta 
For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den 
funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den 
enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktio-
nelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta 
efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens 
kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter 
eller omkostninger. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funkti-
onelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen 
på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrap-
port indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med en anden funktionel valuta end 
danske kroner omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne 
omregnes til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennem-
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snitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes bil-
lede. Kursforskelle, opstået ved omregning af disse virksomheders egenkapital ved årets be-
gyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra trans-
aktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen under 
en særskilt reserve for valutakursreguleringer. 

Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske enheder eller ved tilbagebetaling af mellemvæ-
render, der anses for en del af nettoinvesteringen, indregnes den andel af de akkumulerede 
valutakursreguleringer, der er indregnet direkte i egenkapitalen, og som kan henføres hertil, i 
resultatopgørelsen samtidig med eventuel gevinst eller tab ved afståelsen. 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handelsdagen og måles i balancen til dagsvær-
di. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgo-
dehavender henholdsvis anden gæld, og modregning af positive og negative værdier foreta-
ges alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instru-
menter netto. Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af aktu-
elle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfyl-
der kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, 
indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller 
den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. 

Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som 
og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer 
ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for 
sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tidspunkt overføres 
gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i 
samme regnskabspost som det sikrede. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sik-
ringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under fi-
nansielle poster. 

Resultatopgørelsen 

Omsætning 
Omsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, så-
fremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt 
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Omsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet 
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen. 
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Andre driftsindtægter og -omkostninger 
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved løbende salg af materielle an-
lægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt ned-
skrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 
af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser, samt tillæg og 
godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Endvidere medtages realiserede og urealise-
rede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres 
som sikringsaftaler. 

Skat af årets resultat 
Euro Cater Holding A/S er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle 
danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skatte-
pligtige indkomster. Selskaber, der anvender skattemæssige underskud i andre selskaber, be-
taler sambeskatningsbidrag til moderselskabet, svarende til skatteværdien af de udnyttede 
underskud, mens selskaber, hvis skattemæssige underskud anvendes af andre selskaber, 
modtager sambeskatningsbidrag fra moderselskabet, svarende til skatteværdien af de udnyt-
tede underskud (fuld fordeling).  

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i anden totalindkomst 
med den del, der kan henføres til posteringer direkte i anden totalindkomst. 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Goodwill 
Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kostpris som beskrevet under "Virk-
somhedssammenslutninger". Efterfølgende måles goodwill til kostpris med fradrag af akku-
mulerede nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering af goodwill. 

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringen-
de enheder på overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder 
følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. 

Andre immaterielle aktiver 
Andre immaterielle aktiver, herunder immaterielle aktiver erhvervet i forbindelse med virk-
somhedssammenslutninger, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. Andre immaterielle aktiver, der vedrører kunderelationer m.v. erhvervet ved virk-
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somhedssammenslutninger, afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, der 
udgør 4 år. 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, driftsmateriel m.v. samt automobiler måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i sepa-
rate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er 
forskellig. 

For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi el-
ler nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien 
anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi 
for denne. 

Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et materielt aktiv, ind-
regnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at af-
holdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede bestand-
dele ophører med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres til 
resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse ind-
regnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. 

Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes/komponenternes forventede brugstid, der 
udgør: 

  
Bygninger 5-30 år 
Driftsmateriel m.v. 3-10 år 
Automobiler 6-7 år 

Grunde afskrives ikke. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes 
årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivnin-
ger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Kapitalandele i associerede virksomheder 
Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode, hvorved ka-
pitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre vær-
di opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af forholdsmæssig an-
del af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af 
goodwill. 
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I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders 
resultater efter skat og minoritetsinteresser og efter eliminering af forholdsmæssig andel af 
intern avance/tab. 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder måles til amortiseret kostpris. Der foretages 
nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. be-
skrivelsen af virksomhedssammenslutninger. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 
Goodwill testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret. 

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse sammen med de øvrige 
langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret, og 
nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige 
værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de 
forventede fremtidige nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet (pengestrøms-
frembringende enhed), som goodwill er knyttet til. Nedskrivning af goodwill indregnes på en 
separat linje i resultatopgørelsen. 

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt, at 
de vil blive udnyttet. 

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver vurderes årligt for at afgøre, om 
der er indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets 
genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets dagsværdi med fra-
drag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes 
som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet eller den penge-
strømsfrembringende enhed, som aktivet er en del af. 

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv hen-
holdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger aktivets eller den pengestrøms-
frembringende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i en separat 
linje i resultatopgørelsen. 

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i 
det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. 
Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke 
overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt 
aktivet ikke havde været nedskrevet. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi-
en, såfremt denne er lavere. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med til-
læg af hjemtagelsesomkostninger. 
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Kostpris for fremstillede færdigvarer omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte 
løn og indirekte produktionsomkostninger. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af fær-
diggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsæt-
tes 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. Nedskrivningen foretages på individuelt niveau. 

Periodeafgræsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter betalte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris. 

Egenkapital 

Udbytte 
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinæ-
re generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vi-
ses som en særskilt post under egenkapitalen. 

Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. 

Reserve for valutakursregulering 
Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, op-
stået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle va-
lutaer til Euro Cater-koncernens præsentationsvaluta (danske kroner) samt kursreguleringer 
vedrørende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af koncernens nettoinvestering i datter-
virksomheder. 

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i re-
sultatopgørelsen. 

Reserve for sikringstransaktioner 
Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien 
af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, og 
hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. 



 

 

 
Koncernregnskab 1. oktober 2013 – 30. september 2014 

Noter 
 

 44 

Euro Cater Holding A/S 
Årsrapport 2013/14 

CVR-nr. 35 23 01 73 

Overkurs fra emission 
Overkurs fra emission omfatter beløb ud over den nominelle aktiekapital, som er indbetalt af 
aktionærerne ved kapitaludvidelser og gevinster ved salg af egne aktier. Reserven er en del 
af virksomhedens frie reserver. 

Medarbejderydelser 

Pensionsforpligtelser  
Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten af koncernens 
ansatte. 

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen løbende ind-
betaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelsen 
i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger indregnes i balancen under anden gæld. 

For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig aktuarmæssig beregning (Projected Unit 
Credit-metoden) af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til 
ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige ud-
vikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de 
ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen. Den 
aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver 
knyttet til ordningen indregnes i balancen under pensionsforpligtelser. 

I resultatopgørelsen indregnes årets pensionsomkostninger baseret på aktuarmæssige skøn og 
finansielle forventninger ved årets begyndelse. Forskelle mellem den forventede udvikling af 
pensionsaktiver og -forpligtelser og de realiserede værdier opgjort ved årets udgang betegnes 
aktuarmæssige gevinster eller tab og indregnes direkte i egenkapitalen. 

Ved en ændring i ydelser, der vedrører de ansattes hidtidige ansættelse i virksomheden, 
fremkommer en ændring i den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi, der betegnes som en 
historisk omkostning. Historiske omkostninger omkostningsføres straks, hvis de ansatte alle-
rede har opnået ret til den ændrede ydelse. I modsat fald indregnes de i resultatopgørelsen 
over den periode, hvor de ansatte opnår ret til den ændrede ydelse. 

Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes aktivet alene i det omfang, det mod-
svarer fremtidige tilbagebetalinger fra ordningen, eller det vil føre til reducerede fremtidige 
indbetalinger til ordningen. 

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 indkom-
ster samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes 
dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivnings-
berettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset fra virksomheds-
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overtagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skat-
tepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskel-
lige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anven-
delse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige un-
derskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at 
blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i ud-
skudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. 

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede 
koncerninterne avancer og tab. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 
årets totalindkomst. 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet før el-
ler på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må 
afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.  

Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen 
forventes at kunne indfries. 

Omkostninger til omstruktureringer indregnes som forpligtelser, når en detaljeret, formel 
plan for omstruktureringen er offentliggjort senest på balancedagen over for de personer, der 
er berørt af planen. Ved overtagelse af virksomheder indregnes hensættelser til omstrukture-
ringer i den overtagne virksomhed alene i beregningen af goodwill, når der på overtagelses-
tidspunktet eksisterer en forpligtelse for den overtagne virksomhed. 

Der indregnes en hensættelse vedrørende tabsgivende kontrakter, når de forventede fordele 
for koncernen fra en kontrakt er mindre end de uundgåelige omkostninger i henhold til kon-
trakten. 

Finansielle forpligtelser 
Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved lånoptagelse til dagsværdi efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser 
til amortiseret kostpris ved anvendelse af "den effektive rentes metode", således at forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
omkostninger over låneperioden. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finan-
sielle leasingkontrakter, målt til amortiseret kostpris. 

Øvrige forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 
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Leasing 
Leasingforpligtelser opdeles regnskabsmæssigt i finansielle og operationelle leasingforplig-
telser. 

En leasingaftale klassificeres som finansiel, når den i al væsentlighed overfører risici og for-
dele ved at eje det leasede aktiv. Andre leasingaftaler klassificeres som operationelle. 

Den regnskabsmæssige behandling af finansielt leasede aktiver og den tilhørende forpligtelse 
er beskrevet i afsnittene om "Materielle aktiver" henholdsvis "Finansielle forpligtelser". 

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen 
over leasingperioden. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger ved-
rørende indtægter i de efterfølgende år, målt til kostpris. 

Aktiver bestemt for salg 
Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper, som er be-
stemt for salg. Afhændelsesgrupper er en gruppe af aktiver, som skal afhændes samlet ved 
salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 
er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført ved transaktionen. Ak-
tiver klassificeres som "bestemt for salg", når deres regnskabsmæssige værdi primært vil bli-
ve genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for 
gennem fortsat anvendelse. 

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles til den laveste værdi af den 
regnskabsmæssige værdi på tidspunktet for klassifikationen som "bestemt for salg" eller 
dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver 
fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som "bestemt for salg".  

Tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassifikation som "bestemt for salg", 
og gevinster eller tab ved efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige 
værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen under 
de poster, de vedrører. Gevinster og tab oplyses i noterne. 

Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte linjer i balancen, og hovedpo-
sterne specificeres i noterne. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slut-
ning. 

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra 
investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte 
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virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder 
indregnes frem til salgstidspunktet. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode som resultat før skat re-
guleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, modtagne og betalte renter, 
modtagne udbytter samt betalt selskabsskat. 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede ak-
tiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning 
af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebæ-
rende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 

Pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes som betaling af renter og af-
drag på gæld. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kassekreditter, som indgår i den daglige likvidi-
tetsstyring samt værdipapirer med en restløbetid på købstidspunktet på under 3 måneder, og 
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige 
risici for værdiændringer. 

Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes med gennemsnitlige 
valutakurser, med mindre disse afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. 

Segmentoplysninger 
Euro Cater Holding A/S er ikke et børsnoteret selskab, og som følge heraf er der ikke udar-
bejdet segmentoplysninger i henhold til IFRS 8. 
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Nøgletal 
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Bruttoavance 
Bruttoresultat x 100

Omsætning   

Overskudsgrad 
Resultat af primær drift x 100

Omsætning   

Afkast af den investerede kapital 
Resultat af primær drift x 100

Gennemsnitlig investeret kapital  

Investeret kapital  Driftsmæssige immaterielle og materielle 
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital 

Egenkapitalandel 
Egenkapital ekskl. minioritetsint., ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo   

Resultat til analyseformål Ordinært resultat efter skat med fradrag af 
 minoritetsinteressers andel heraf 

Egenkapitalforrentning   
Resultat til analyseformål x 100

Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser  

 

24 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

Skønsmæssig usikkerhed 
Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurde-
ringer, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder.  

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, 
som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre 
og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede 
begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici 
og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. 

Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de for-
hold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begi-
venheder. 

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af købe-
sumsallokeringer, af- og nedskrivninger (herunder nedskrivningstest af goodwill), scrapvær-
dier og pensioner. Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill foretages skøn over, hvorle-
des de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende enheder), som goodwillen knytter 
sig til, vil være i stand til at generere tilstrækkelige positive nettopengestrømme i fremtiden 
til at understøtte værdien af goodwill og øvrige nettoaktiver i den pågældende del af virk-
somheden. 
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24 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger (fortsat) 

Som følge af forretningens karakter må der skønnes over forventede pengestrømme mange 
år ud i fremtiden, hvilket naturligt fører til en vis usikkerhed. Usikkerheden er afspejlet i den 
valgte diskonteringsrente. 

Nedskrivningstesten og de særligt følsomme forhold i forbindelse hermed er nærmere be-
skrevet i note 6 til koncernregnskabet. 

Anvendt regnskabspraksis 
Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud 
over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsrapporten 
indregnede beløb.  

Sådanne vurderinger omfatter bl.a. regnskabspraksis for pensionsforpligtelser, samt hvorvidt 
leasingkontrakter skal behandles som operationelle eller finansielle leasingaftaler. 

25 Ny regnskabsregulering 

IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag 
(IFRIC), der ikke er obligatoriske for Euro Cater Holding A/S ved udarbejdelsen af årsrap-
porten for 2013/14: IFRS 9, IFRS 14, IFRS 15, amendments to IAS 16 og 38, amendments 
to IAS 16 og 41, amendments to IAS 19, amendments to IAS 29, amendments to IAS 32, 
amendments to IAS 36, amendments to IAS 39, amendments to IFRS 10 og IAS 28, 
amendments to IFRS 11, amendments to IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, IFRIC 21, annual 
improvements to IFRSs 2010-2012, annual improvements to IFRSs 2011-2013 samt annual 
improvements to IFRSs 2012-2014. Kun amendments to IAS 32, amendments to IAS 36, 
amendments to IAS 39, amendments to IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27 samt IFRIC 21 er god-
kendt af EU. 

Euro Cater Holding A/S forventer at implementere de nye regnskabsstandarder og fortolk-
ningsbidrag, når de bliver obligatoriske. De standarder og fortolkningsbidrag, der godkendes 
med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende ikrafttrædelsesdatoer fra IASB, 
førtidsimplementeres, således at implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdatoer. 

Ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig indvirkning på 
regnskabsaflæggelsen for Euro Cater Holding A/S ud over ændringer af præsentation og no-
teoplysninger. 
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Moderselskabsregnskab 1. oktober 2013 – 30. september 2014 

Resultatopgørelse 
    

mio. kr. Note 2013/14 
2013 
(5 mdr.)     

Omsætning 1 - - 
Driftsomkostninger  -0,2 -0,1     
Resultat af primær drift (EBIT)  -0,2 -0,1 
Finansielle indtægter 2 0,7 0,2 
Finansielle omkostninger 3 -157,8 -39,2     
Resultat før skat  -157,3 -39,1 
Skat af årets resultat 4 2,3 3,4     
Årets resultat  -155,0 -35,7     
    

Totalindkomstopgørelse 
    
Årets resultat  -155,0 -35,7 
Anden totalindkomst efter skat  - -     
Totalindkomst i alt  -155,0 -35,7     
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Balance 
    
mio. kr. Note 2013/14 2013     
AKTIVER    
Langfristede aktiver    
Finansielle aktiver    
Kapitalandele i dattervirksomheder  5 2.282,0 2.282,0     
Langfristede aktiver i alt  2.282,0 2.282,0     
Kortfristede aktiver    
Tilgodehavender, dattervirksomheder  24,7 48,0 
Likvide beholdninger  0,1 0,0     
Kortfristede aktiver i alt    24,8   48,0     
AKTIVER I ALT  2.306,8 2.330,0     
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mio. kr. Note 2013/14 2013     
PASSIVER    
Egenkapital    
Aktiekapital  200,0 200,0 
Overkurs fra emission  - 1.018,0 
Overført resultat  827,3 -35,7 
Foreslået udbytte  - -     
Egenkapital i alt  1.027,3 1.182,3     
Forpligtelser    
Langfristede forpligtelser    
Udskudt skat 6 - - 
Ansvarlig lånekapital 7 623,6 546,9 
Øvrige lån 7 628,8 587,6     
Langfristede forpligtelser i alt  1.252,4 1.134,5     
Kortfristede forpligtelser    
Selskabsskat 8 27,1 13,2     
Kortfristede forpligtelser i alt    27,1   13,2     
Forpligtelser i alt  1.279,5 1.147,7     
PASSIVER I ALT  2.306,8 2.330,0     
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Egenkapitalopgørelse 

mio. kr. 
Aktie-
kapital 

Overkurs 
fra  
emission 

Overført 
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt       

Egenkapital 1. oktober 2013 200,0 1.018,0 -35,7 - 1.182,3       
Totalindkomst i 2013/14 
Årets resultat - - -155,0 - -155,0       
Anden totalindkomst i alt - - - - -       
Totalindkomst i alt for perioden - - -155,0 - -155,0       
Overførsel - -1.018,0 1.018,0 - -       
Egenkapital 30. september 2014 200,0 - 827,3 - 1.027,3 
      

 
Aktiekapitalen består af 200.000.000 aktier a nominelt 1 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 
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Egenkapitalopgørelse 

mio. kr. 
Aktie-
kapital 

Overkurs 
fra  
emission 

Overført 
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt       

Egenkapital 19. april 2013 0,5 - - - 0,5       
Totalindkomst i 2013 
Årets resultat - - -35,7 - -35,7       
Anden totalindkomst i alt - - - - -       
Totalindkomst i alt for perioden - - -35,7 - -35,7       
Transaktioner med ejere      
Kapitaludvidelse 199,5 1.018,0 - - 1.217,5       
Transaktioner med ejere i alt 199,5 1.018,0 - - 1.217,5       
Egenkapital 30. september 2013 200,0 1.018,0 -35,7 - 1.182,3 
      

 
Overkurs fra emission er selskabsretligt en fri reserve. Aktiekapitalen består af 200.000.000 aktier a nominelt 1 kr. Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse i regnskabsåret 
2013 udgør under 0,1 mio. kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 
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Pengestrømsopgørelse 
    

mio. kr. Note 2013/14 
2013 
(5 mdr.) 

    
Resultat før skat  -157,3 -39,1 
Regulering for ikke-likvide driftsposter 13 157,1 39,0 
    
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital  -0,2 -0,1 
Ændring i driftskapital  0,0 - 
    
Pengestrøm fra primær drift  -0,2 -0,1 
Finansielle indtægter, betalt  0,7 0,2 
Finansielle omkostninger, betalt  -39,9 -9,8 
Betalt selskabsskat og modtaget sambeskatningsbidrag  16,2 16,6 
    
Pengestrøm fra driftsaktivitet  -23,2 6,9 
    
Køb af kapitalandele i dattervirksomheder 5 - -2.282,0 
    
Pengestrøm til investeringsaktivitet  - -2.282,0 
    
Fremmedfinansiering:    
Optagelse af gæld  - 1.105,1 
Ændring i mellemværende, dattervirksomheder  23,3 -48,0     
Aktionærer:    
Kapitaludvidelse  - 1.217,5 
    
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  23,3 2.274,6 
    
Årets pengestrøm   0,1 -0,5 
Likvider, primo  0,0 0,5 
Kursregulering af likvider  - 0,0 
    
Likvider, ultimo     0,1    0,0 
 

   
    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af moderselskabsregnskabets øvrige bestand-
dele. 
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Noteoversigt 
 
  1. Omsætning 
  2. Finansielle indtægter 
  3. Finansielle omkostninger 
  4. Skat 
  5. Kapitalandele i dattervirksomheder 
  6. Udskudt skat 
  7. Lån 
  8. Selskabsskat 
  9. Eventualforpligtelser 
10. Sikkerhedsstillelser 
11. Afledte finansielle instrumenter 
12. Finansielle risici og risikostyringspolitik 
13. Reguleringer for ikke-likvide driftsposter 
14. Nærtstående parter 
15. Begivenheder efter balancedagen 
16. Anvendt regnskabspraksis 
17. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
18. Ny regnskabsregulering 
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Noter 
   

mio. kr. 2013/14 
2013 
(5 mdr.)    

1 Omsætning 
Udbytter fra dattervirksomheder - -    
 - -    
  

 

2 Finansielle indtægter 
Renteindtægter, likvide beholdninger m.v. 0,0 0,0 
Renteindtægter, dattervirksomheder 0,7 0,2    
 0,7 0,2    
Renter på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris udgør 0,7 0,2    
  

 

3 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger 157,8 39,2    
 157,8 39,2    
Renter på finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris  

udgør 157,8 39,2    
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4 Skat 

Årets skat kan opdeles således: 

mio. kr. 2013/14 
2013 
(5 mdr.)    

Skat af årets resultat -2,3 -3,4 
Skat af anden totalindkomst - -    
 -2,3 -3,4    
 

  

Skat af årets resultat fremkommer således: 

Aktuel skat inkl. sambeskattede datterselskaber 61,9 13,2 
Sambeskatningsbidrag -63,9 -16,6 
Heraf rentetillæg 0,2 0,0 
Regulering vedrørende tidligere år -0,5 -    
 -2,3 -3,4    
Sambeskatningsbidrag vedrørende 2013/14 på i alt 63,9 mio. kr. (2013: 16,6 mio. kr.) er afreg-
net pr. 30. september 2014 via mellemregning med datterselskaber. 

 

Skat af årets resultat kan forklares således: 

mio. kr. 2013/14 
2013 
(5 mdr.)    

Beregnet 24,5 % (25 %) skat af resultat før skat  -38,5 -9,8 

Skatteeffekt af: 
Ikke-fradragsberettigede omkostninger (primært rentefradragsbe-

grænsning) 36,7 6,4 
Regulering vedrørende tidligere år -0,5 -    
 

-2,3 -3,4    
Effektiv skatteprocent 1,4 % 8,7 %    
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5 Kapitalandele i dattervirksomheder 
mio. kr. 2013/14 2013    
Kostpris 1. oktober (19. april) 2.282,0 - 
Tilgang ved køb af dattervirksomheder  - 2.282,0    
Kostpris 30. september 2.282,0 2.282,0 
   
Nedskrivninger 1. oktober (19. april) - - 
Nedskrivninger  - -    
Nedskrivninger 30. september - -    
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2.282,0 2.282,0    
 
Kostprisen for den købte dattervirksomhed i 2013 består af kontant anskaffelsessum på 
2.282 mio. kr. 
Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene i dattervirksomheder vurderes på baggrund af 
gennemførte værdiforringelsestests af goodwill, jf. koncernregnskabets note 6, ikke at over-
stige genindvindingsværdien.  

Euro Cater Holding A/S' dattervirksomheder omfatter: 
 Hjem-

sted 
Ejer-
andel    

Euro Cater Group A/S Danmark 100 % 
   

Der henvises til koncernoversigt på side 66 for en oversigt over Euro Cater Group A/S’ kapi-
talandele i dattervirksomheder. 

6 Udskudt skat 
mio. kr. 2013/14 2013    
Udskudt skat 1. oktober (19. april) - - 
Årets udskudte skat indregnet i resultat - -    
Udskudt skat 30. september - -    
 

Udskudt skatteaktiv på ca. 6 mio. kr. (2013: ca. 4 mio. kr.) vedrørende beskårne nettokurstab 
efter reglerne om rentefradragsbegrænsning samt vedrørende periodiserede låneomkostninger 
er ikke indregnet i balancen, da der er usikkerhed om udnyttelsen heraf. 
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7 Lån 

Moderselskabet har pr. 30. september 2014 følgende lån: 

Lån, mio. kr. Udløb 
Fast/ 
variabel 

Regn-
skabs-
mæssig 
værdi 
2013/14 

Regn-
skabs-
mæssig 
værdi 
2013      

Ansvarlig lånekapital 2021 Fast i 3 år 623,6 546,9 
Øvrige lån 2020 Variabel 628,8 587,6      
   1.252,4 1.134,5      
Dagsværdi   1.289,6 1.177,8      
 
Dagsværdi svarer til den nominelle restgæld med undtagelse af periodiserede låneomkostnin-
ger. 
Renteniveauet på moderselskabets lån er i niveauet 12-13 %. 
Den ansvarlige lånekapital og øvrige lån er efterstillet koncernens gæld til kreditinstitut, jf. 
koncernregnskabets note 12. 
Moderselskabets lån er indregnet og forfalder således: 

mio. kr. 

Langfri-
stet del 
(> 1 år) 

Kortfri-
stet del 
(0-1 år) I alt 

Forfal-
der  
> 5 år      

30. september 2014     
Ansvarlig lånekapital 642,3 - 642,3 642,3 
Øvrige lån 647,3 - 647,3 647,3      
Forfald 1.289,6 - 1.289,6 1.289,6 
Periodiserede låneomkostninger -37,2 - -37,2  
     
Indregning i balance 1.252,4 - 1.252,4       
Specifikation af kontraktlige penge-

strømme inkl. renter: 
  

 
 

Ansvarlig lånekapital 1.438,7 - 1.438,7 1.438,7 
Øvrige lån 1.111,2 41,3 1.152,5 919,9      
 2.549,9   41,3 2.591,2 2.358,6      
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7 Lån (fortsat) 

mio. kr. 

Langfri-
stet del 
(> 1 år) 

Kortfri-
stet del 
(0-1 år) I alt 

Forfal-
der  
> 5 år      

30. september 2013     
Ansvarlig lånekapital 568,4 - 568,4 568,4 
Øvrige lån 609,4 - 609,4 609,4      
Forfald 1.177,8 - 1.177,8 1.177,8 
Periodiserede låneomkostninger -43,3 - -43,3  
     
Indregning i balance 1.134,5 - 1.134,5       
Specifikation af kontraktlige penge-

strømme inkl. renter: 
  

 
 

Ansvarlig lånekapital 1.438,7 - 1.438,7 1.438,7 
Øvrige lån 1.145,8 38,2 1.184,0 968,6      
 2.584,5 38,2 2.622,7 2.407,3      
 

Forfaldsanalysen for de kontraktlige pengestrømme er opgjort på baggrund af renteniveauet pr. 
balancedagen.  

 

8 Selskabsskat 
mio. kr. 2013/14 2013    
Skyldig selskabsskat 1. oktober (19. april) 13,2 - 
Betalt selskabsskat i året -47,8 - 
Årets aktuelle skat inkl. sambeskattede datterselskaber 61,9 13,2 
Rentetillæg 0,2 0,0 
Reguleringer vedrørende tidligere år -0,4 -    
Skyldig selskabsskat 30. september 27,1 13,2    
 

  

9 Eventualforpligtelser 
Moderselskabet har afgivet kaution for koncernselskabers kreditramme hos kreditinstitut på 
2,1 mia. kr. (2013: 2,3 mia. kr.). Kautionen er begrænset til at udgøre selskabets egenkapital. 
Moderselskabet hæfter solidarisk for selskabsskat og kildeskatter med de sambeskattede sel-
skaber i Euro Cater Holding A/S-koncernen. 
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10 Sikkerhedsstillelser 
Aktierne i dattervirksomhed med regnskabsmæssig værdi på 2,282 mio. kr. (2013: 
2.282 mio. kr.) samt tilgodehavender hos dattervirksomheder er stillet til sikkerhed for koncer-
nens kreditramme på i alt 2,1 mia. kr. (2013: 2,3 mia. kr.) hos kreditinstitut. Aktierne i datter-
virksomhed med regnskabsmæssig værdi på 2.282 mio. kr. (2013: 2.282 mio. kr.) er endvidere 
stillet til sikkerhed for moderselskabets øvrige lån på i alt 629 mio. kr. (2013: 588 mio. kr.). 

11 Afledte finansielle instrumenter 

Moderselskabet har ingen åbne finansielle instrumenter. 

12 Finansielle risici og risikostyringspolitik 
Finansielle aktiver indgår således: 
mio. kr. 2013/14 2013    

Udlån og tilgodehavender i form af: 
Tilgodehavender, tilknyttede virksomheder, andre tilgode-
havender og likvider 24,8 48,0    

   24,8   48,0    
Finansielle forpligtelser indgår således: 

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris i form af:  
Gæld til kreditinstitutter, øvrige lån, leverandørgæld og andre 
gældsforpligtelser 1.252,4 1.134,5    

 1.252,4 1.134,5    
Dagsværdi af finansielle aktiver og forpligtelser svarer til den regnskabsmæssige værdi med 
undtagelse af periodiserede låneomkostninger, jf. note 7.  

Moderselskabets risikostyringspolitik 

Moderselskabet er som følge af investeringer eksponeret over for ændringer i renteniveau, da 
investeringerne i væsentligt omfang finansieres via banklån. Moderselskabets driftsaktivitet er 
ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. 

Moderselskabets finansielle styring retter sig derfor alene mod styring af de finansielle risici, 
der er en direkte følge af moderselskabets investerings- og finansieringsaktivitet. Det er kon-
cernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. 

Der er ingen ændring i moderselskabets risici eller risikostyring sammenholdt med 2013. 
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12 Finansielle risici og risikostyringspolitik (fortsat) 

Renterisici 

Koncernens og moderselskabets lånefinansiering består af såvel fast forrentede som variabelt 
forrentede lån, og koncernen og moderselskabet er således eksponeret for udsving i renten. 
Koncernen vurderer løbende renterisikoen, herunder vurderes det, om renterisikoen bør og kan 
sikres på tilfredsstillende vis. 

På balancedagen er der foretaget sikring af renteniveauet ved indgåelse af renteswaps, hvor va-
riabelt forrentede lån omlægges til fast rente. Ingen af koncernens renteswaps er indgået af 
moderselskabet. 

Vedrørende koncernens variabelt forrentede likvider og gæld ville en stigning i renteniveauet 
på 1 %-point p.a. alt andet lige have en negativ hypotetisk indvirkning på koncernens resultat 
og egenkapital på 4,9 mio. kr. i 2013/14 (2013: 4,6 mio. kr.). Et fald i renteniveauet ville have 
en tilsvarende positiv virkning. 

De angivne følsomheder er opgjort for en 12 måneders periode og baseret på de indregnede fi-
nansielle aktiver og forpligtelser pr. 30. september 2014 uden hensyntagen til afdrag og låne-
optagelser i 2013/14. 

Likviditetsrisici 

Det er koncernens og moderselskabets politik i forbindelse med låneoptagelse at sikre størst 
mulig fleksibilitet. 

Koncernen og moderselskabet har optaget lån, hvortil der er knyttet betingelser og vilkår (co-
venants). Alle de til lånene knyttede betingelser og vilkår er opfyldte på balancedagen. 

Moderselskabets likviditetsreserve består af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. 

I henhold til koncernens låneaftale med kreditinstitut kan Euro Cater Group A/S udlodde ud-
bytte til moderselskabet svarende til det løbende likviditetsbehov i moderselskabet. 

Vedrørende forfaldsfordeling på lån henvises til note 7. 

Valutarisici 

Moderselskabets resultatopgørelse og egenkapital påvirkes ikke væsentligt af valutaudsving, 
idet såvel indtægter og omkostninger primært afregnes i danske kroner og likvide beholdninger 
og mellemværender primært er i danske kroner. 

 

13 Reguleringer for ikke-likvide driftsposter 
mio. kr. 2013/14 2013    
Finansielle indtægter og udbytter -0,7 -0,2 
Finansielle omkostninger 157,8 39,2    
 

 157,1   39,0    
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14 Nærtstående parter 
Ud over omtalen i koncernregnskabets note 21 omfatter moderselskabets nærtstående parter 
dattervirksomheder og datterdattervirksomheder, jf. note 5 til moderselskabets årsregnskab. 
Mellemværender med dattervirksomhederne fremgår af moderselskabets balance. Forrentning 
af mellemværender med dattervirksomhederne fremgår af note 2 og 3. 
De danske selskaber i koncernen er sambeskattede, og der er i 2013/14 overført 63,9 mio. kr. 
(2013: 16,6 mio. kr.) i sambeskatningsbidrag til moderselskabet. 

15 Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har eller kan få afgørende betyd-
ning for moderselskabets økonomiske udvikling. 

16 Anvendt regnskabspraksis 
Det separate årsregnskab for moderselskabet udarbejdes som følge af, at årsregnskabsloven 
kræver udarbejdelse af årsregnskaber for moderselskaber. 
Moderselskabets årsregnskab aflægges i overensstemmelse med International Financial Repor-
ting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for 
danske selskaber i regnskabsklasse store C, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til års-
regnskabsloven. 

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 
I forhold til den beskrevne anvendte regnskabspraksis for koncernregnskabet (se note 23 til 
koncernregnskabet) afviger moderselskabets anvendte regnskabspraksis kun på følgende om-
råder: 

Omsætning 

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgø-
relse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Hvis der udloddes mere end periodens total-
indkomst i dattervirksomheder i den periode, hvor udbyttet deklareres, gennemføres nedskriv-
ningstest. 

Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets årsregnskab til kostpris. Såfremt 
der er indikation for værdiforringelse, foretages værdiforringelsestest som beskrevet i koncern-
regnskabet. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere 
værdi. 
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16 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Likvide beholdninger 

Likvider beholdninger omfatter likvide beholdninger og kassekreditter, der indgår i den løben-
de likviditetsstyring og er til fri disposition. Indeståender og gæld hos datterselskaber som føl-
ge af cash pool-ordning i Euro Cater-koncernen er til datterselskabernes frie disposition, og 
indgår derfor ikke i moderselskabets likvide beholdninger. 

17 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

Skønsmæssig usikkerhed 

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen for moderselskabet, foretages bl.a. ved fast-
læggelsen af nedskrivningsbehov på kapitalandele i dattervirksomheder. 

Anvendt regnskabspraksis 

Det er ledelsens vurdering, at der ikke som led i anvendelsen af moderselskabets regnskabs-
praksis foretages vurderinger ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig ind-
virkning på de i årsrapporten indregnede beløb. 

18 Ny regnskabsregulering 
Der henvises til beskrivelsen i note 25 til koncernregnskabet. 
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Koncernens selskaber 

Ejerandelen er 100%, hvis intet andet er angivet

Euro Cater A/S
Vidalsvej 6

9230 Svenstrup
CVR 29783535

Aktiekapital 60.145.000 kr.

Dansk Cater A/S
Vidalsvej 6

9230 Svenstrup
CVR 10325641

Svensk Cater Holding AB
Stångjärnsgatan 5 
S - 70363 Örebro

ORG nr. 556725-2357

Svensk Cater  AB
Stångjärnsgatan 5 
S - 70363 Örebro

ORG nr. 556068-9738

19 danske datterselskaber:

AB Catering Aalborg A/S - CVR 11283403
AB Catering Århus A/S - CVR 10649870

AB Catering Holstebro A/S - CVR 10649749
AB Catering Ribe A/S - CVR 17610872

AB Catering Slagelse A/S - CVR 10026547
AB Catering Københav n A/S - CVR 13768390

BC Catering Aalborg A/S - CVR 19449335
BC Catering Skanderborg A/S - CVR 19503046

BC Catering Herning A/S - CVR 19431592
BC Catering Kolding A/S - CVR 19435598

BC Catering Ny købing F.  A/S - CVR 24207897
BC Catering Grossisten A/S - CVR 10837049
BC Catering Roskilde A/S - CVR 19354598

Inco CC Københav n A/S - CVR 32322654
Inco CC Aarhus A/S - CVR 32322697

Kødgros Vest A/S - CVR 11794548

Cater Food A/S - CVR 13208573

Selskaber uden aktiv itet:
Find Jørgensen A/S i likv idation - CVR 12070306

Skjern Ostelager Holding A/S i likv idation - CVR 10539196

25,5 % ejet associeretselskab

JCD A/S
Systemvej 12

9200 Aalborg SV
CVR 15271434

Svensk Cater Real Property AB
Stångjärnsgatan 5 
S - 70363 Örebro

ORG nr. 556897-1450

Euro Cater Group A/S
Vidalsvej 6

9230 Svenstrup
CVR 35230203

Aktiekapital 2.000.000.000 kr.

Euro Cater Holding A/S
Vidalsvej 6

9230 Svenstrup
CVR 35230173

Aktiekapital 200.000.000 kr.

Ejerforhold:
Selskabet ejes 65 % af 
Manny A/S og 35 % af ICG 
EFV Luxembourg S.a.r.l.

 


