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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013 for Scan Transport Danmark A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Rødovre, den 23. april 2014
Direktion:

Niels Bach

Bestyrelse:

Bo Tornøe Nørholm
formand
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Niels Bach

Ellen Thøgersen Bach
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Scan Transport Danmark A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Scan Transport Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Aalborg, den 23. april 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Niels David Nielsen
statsaut. revisor
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Mads Klausen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Scan Transport Danmark A/S
Islevdalvej 110
2610 Rødovre
CVR-nr.:
27 48 10 43
Stiftet:
15. december 2003
Hjemstedskommune: Rødovre
Regnskabsår:
1. januar - 31. december

Bestyrelse
Bo Tornøe Nørholm (formand)
Niels Bach
Ellen Thøgersen Bach

Direktion
Niels Bach

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A
9000 Aalborg

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 7. maj 2014 på selskabets adresse.

Moderselskab
Scan Transport Dinamarca España S.L., Ctra. De Mijas Centro Idea., ES 29650 Mijas,
Malga, España
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabets aktiviteter er at drive flyttefirma og opmagasinering af møbler samt transport i
øvrigt og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på 22 tkr., og selskabets balance pr.
31. december 2013 udviser en egenkapital på 423 tkr.
Det ultimative moderselskab, Bach Salicath Danmark A/S, har i regnskabsåret ydet koncerntilskud med samlet 772 tkr. til at retablere egenkapitalen, hvorefter egenkapitalen udgør
423 tkr.
Selskabets ledelse forventer med baggrund heri, at det fornødne kapitalberedskab vil være til
stede til selskabets kommende års drift.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Scan Transport Danmark A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse
Bruttotab
I bruttotab indgår nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag for andre eksterne
omkostninger.
Indtægter fra salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af
ydelsen, hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser
under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at tilgodehavende er værdiforringet.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året,
vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for
samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til
tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note 2013

2012
tkr.

Bruttotab
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1
2

-9.500
86.449
-32.175

-3
9
-30

Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat

3

44.774
-23.159

-24
-61

21.615

-85

21.615

-85

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

013694 / CW

8

ABCD

Scan Transport Danmark A/S
Årsrapport 2013
CVR-nr. 27 48 10 43

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2013

2012
tkr.

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

252.031
3.625
169.827

0
1
199

425.483

200

0

159

5.560

40

Omsætningsaktiver i alt

431.043

399

AKTIVER I ALT

431.043

399

500.000
-76.957

500
-871

423.043

-371

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

0
8.000

762
8

Gældsforpligtelser i alt

8.000

770

431.043

399

Værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

4

Egenkapital i alt

PASSIVER I ALT
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2013

2012
tkr.

1

2

3

4

Finansielle indtægter
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder
Andre renteindtægter, kursgevinster og lignende indtægter

Finansielle omkostninger
Renteudgifter, tilknyttede virksomheder
Andre renteudgifter, valutakurstab og lignende udgifter

Skat af årets resultat
Specificeres således:
Ændring vedrørende tidligere år
Ændring i udskudt skat som følge af ændret selskabsskattesats
Ændring i afsat udskudt skat

8.816
77.633

0
9

86.449

9

30.481
1.694

29
1

32.175

30

-5.552
28.711
0

0
0
61

23.159

61

Egenkapital
Aktiekapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2013
Koncerntilskud
Overført, jf. resultatdisponering

500.000
0
0

-870.572
772.000
21.615

-370.572
772.000
21.615

Egenkapital 31. december 2013

500.000

-76.957

423.043

Aktiekapitalen er uændret de sidste 5 år.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Bach Salicath Danmark-koncernen.
Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige
selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter
inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige
sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et
større beløb.

6

Nærtstående parter
Scan Transport Danmark A/S' nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indflydelse
Scan Transport Dinamarca España S.L., Ctra. De Mijas Centro Idea., ES 29650 Mijas,
Malaga, España.
Koncernregnskab
Koncernregnskab udarbejdes af Bach Salicath Danmark A/S, som har hjemsted på
Frydenlund Park 53, 2950 Vedbæk, og som er øverste moderselskab.
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