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Ledelsespåtegning
Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2013 til
30. juni 2014 for BFT Logistik 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. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2013 til 30.
juni 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Køge, den 10/11/2014
Direktion

Niels Helmer Petersen

Bestyrelse

Jørgen Gruntegård Hansen
Formand

Carl Richard Christensen

Charlotte Persson
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i BFT LOGISTIK A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for BFT LOGISTIK A/S for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vor
revision 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 vor 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. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Køge, 10/11/2014

CVR-nr. 30709047

Side 6 af 17

Per Riis
Master i skat. Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer
SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR-nr. 30709047

Side 7 af 17

Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består af at drive virksomhed inden for flyttebranchen samt anden efter bestyrelsens
skøn dermed beslægtet virksomhed.
Udviklingen i regnskabsåret 2013/2014
Årets resultat udgør kr. 573.234,-.
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 12.151.586,- og en egenkapital på
kr. 3.453.773,-.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
Resultatfordeling
Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.
Den forventede udvikling i regnskabsåret 2014/2015
Det forventes at selskabet vil generere overskud.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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
Resultatopgørelsen er artsopdelt.
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Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktivitet, herunder avance ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, leasingomkostninger mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån mv.
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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Årets aktuelle skat er afsat med 24,5%.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Brugstid
Goodwill

7 år

Goodwill afskrives over 7 år, da goodwillen er tilknyttet virksomhedens erfaring og kompetencer.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdi:
Brugstid Restværdi
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Driftsmidler og inventar

5 år

0%

Aktivernes restværdi og brugstid vurderes og reguleres om nødvendigt ved hver balancedag. Hvis aktivets
restværdi overstiger den bogførte værdi, ophører afskrivningen.
Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud
over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen.
Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig
selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af
aktiver, hvortil de kan henføres.
Tilgodehavender
Debitorerne måles til kostpris. Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder
sted til nettorealisationsværdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
a'contoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
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 aktivet 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på
24,5%.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
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transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014
Note

2013/14
kr.

2012/13
kr.

8.170.227

8.060.587

-7.202.275
-233.238

-6.087.064
-229.961

250.000

0

-180.000

-1.570.285

Resultat af ordinær primær drift .......................................................

804.714

173.277

Andre finansielle indtægter ....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

5.060
-9.938

8.538
-39.608

Ordinært resultat før skat ...................................................................

799.836

142.207

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

799.836

142.207

-219.340
-7.262

-56.851
-1.801

573.234

83.555

Overført resultat .....................................................................................

573.234

83.555

I alt .........................................................................................................

573.234

83.555

Bruttofortjeneste/Bruttotab ................................................................
Personaleomkostninger ..........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle
omsætningsaktiver .................................................................................
Andre driftsomkostninger ......................................................................

Skat af årets resultat ...............................................................................
Andre skatter ..........................................................................................
Årets resultat ........................................................................................

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2014
Aktiver
Note
Goodwill ..............................................................................................

2013/14
kr.
478.207

2012/13
kr.
578.610

Immaterielle anlægsaktiver i alt .......................................................

478.207

578.610

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..............................................

516.803

209.604

516.803

209.604

Anlægsaktiver i alt .............................................................................

995.010

788.214

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ........................................
Udskudte skatteaktiver .........................................................................
Andre tilgodehavender .........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ..................................................................

8.600.147
496
1.005.966
159.271

9.476.945
61.982
937.125
0

Tilgodehavender i alt .........................................................................

9.765.880

10.476.052

Materielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

4

Andre værdipapirer og kapitalandele ...................................................

0

Værdipapirer og kapitalandele i alt .................................................

0

Likvide beholdninger ...........................................................................

1.390.696

843.768

Omsætningsaktiver i alt ....................................................................

11.156.576

11.319.820

Aktiver i alt .........................................................................................

12.151.586

12.108.034
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Balance 30. juni 2014
Passiver
Note

2013/14
kr.
625.000
2.828.773

2012/13
kr.
625.000
2.255.539

Egenkapital i alt .................................................................................

3.453.773

2.880.539

Skyldig selskabsskat ............................................................................

165.140

47.976

Langfristede gældsforpligtelser i alt .................................................

165.140

47.976

Leverandører af varer og tjenesteydelser .............................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ..................................
Skyldig selskabsskat ............................................................................
Anden gæld ..........................................................................................
Periodeafgrænsningsposter ..................................................................

7.975.335
0
47.952
466.666
42.720

7.647.698
707.169
306.716
517.936
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .................................................

8.532.673

9.179.519

Gældsforpligtelser i alt ......................................................................

8.697.813

9.227.495

Passiver i alt ........................................................................................

12.151.586

12.108.034

Registreret kapital mv. .........................................................................
Overført resultat ...................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og vederlag
Pensionsbidrag.
Sociale bidrag mv.
I alt

2013/2014
kr.

2012/2013

6.448.040
528.921
225.314
7.202.275

5.530.003
437.074
119.987
6.087.064

kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Goodwill
Driftsmidler og inventar
I alt

2013/2014
kr.

2012/2013
kr.

100.403
132.835
233.238

100.403
129.558
229.961

2013/2014
kr.

2012/2013
kr.

61.486
-24
157.878
219.340

10.676
0
46.175
56.851

3. Skat af årets resultat

Ændring af udskudt skat
Regulering af skat tidligere år
Skat af af skattepligtig indkomst
I alt
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.

Immaterialle anlægsaktiver
Kostpris primo
Kosstpris ultimo

702.823
702.823

Af- og nedskrivningerprimo
Året afskrivninger

124.213
100.403
__________________
224.616

Af- og nedskrivninger ultimo
Bogført værdi ultimo

478.207
__________________
Driftsmidler og inventar

Kostpris primo
Afgang i året
Tilgang i året
Kostpris ultimo

894.877
-30.000
456.701
1.321.578

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførte af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

685.273
132.835
-13.333
804.775

Bogført værdi ultimo

516.803

5. Registreret kapital mv.
Aktiekapitalen består af 125 aktier a nominelt 5.000 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Aktiekapitalen er uændret i forhold til sidste år.
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6. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har påtaget sig operationelle leasingforpligtelser for driftsmidler på i alt kr.
2.494.236,-.
Leasingforpligtelsen fordeles således:
Leasing
I alt

Forfald
under 1 år
642.926
642.926

Forfald
1 - 4 år efter
1.643.362
1.643.362

Forfald
5 år
207.948
207.948

Selskabet har påtaget sig huslejeforpligtigelse for lejemålet på Tigervej 12-14, 4600 Køge på i
alt kr. 609.127,-

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank tinglyst skadeløsbrev stort kr.
2.000.000,-.

8. Oplysning om ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen.
Lasti ApS, Søndre Alle 19, 4600 Køge
CHAPA Holding ApS, Strandvejen 2 B st, 4600 Køge
NH Petersen Holding ApS, Engvej 1 B, 2960 Rungsted Kyst
THW Holding ApS, Strandvejen 2 B st, 4600 Køge
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