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Årsrapport 2018

Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Scan Transport
Danmark A/ S for regnskabsåret 1 . januar - 31 . december 2018 .
Årsrapporten, der ikke er revideret , er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Best yrelse
og direkt ion anser bet ingelserne f or at undlade revision f or opfyldt .
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 201 8 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1 . januar - 31 . december 201 8.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.
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Rødovre, den 20 . maj 201 9
Direkt ion:

Niels Bach

Best yrelse:

Bo Tornøe Nørholm
formand

Niels Bach

Ellen Thøgersen Bach
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i Scan Transport Danmark A/ S

Vi har opst illet årsregnskabet f or Scan Transport Danmark A/ S for regnskabsåret 1 . januar - 31 .
december 2018 på grundlag af selskabet s bogføring og øvrige oplysninger, som I har t ilvejebragt .
Årsregnskabet omf att er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt
regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensst emmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger .
Vi har anvendt vores f aglige ekspert ise t il at assist ere jer med at udarbejde og præsent ere årsregnskabet i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevant e best emmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers et iske regler, herunder principper vedrørende int egrit et , objekt ivit et ,
faglig kompet ence og fornøden omhu.

Da en opgave om opst illing af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligt et t il at verif icere nøjagt igheden eller f uldst ændigheden af de oplysninger, I har givet os t il
brug f or at opst ille årsregnskabet . Vi udt rykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om,
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Aalborg, den 20 . maj 201 9

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Hans B. Vist isen
st at saut . revisor
mne23 25 4

Mart in Bøgst ed
st at saut . revisor
mne40 03 5
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Årsregnskabet samt nøjagt igheden og fuldst ændigheden af de oplysninger, der er anvendt t il opst illingen af årsregnskabet , er jeres ansvar.
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Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

Scan Transport Danmark A/ S
Islevdalvej 11 0, 26 10 Rødovre

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

27 48 10 4 3
15 . december 200 3
Rødovre
1. januar - 31 . december

Best yrelse

Bo Tornøe Nørholm, f ormand
Niels Bach
Ellen Thøgersen Bach

Direkt ion

Niels Bach

Revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspart nerselskab
Vest re Havnepromenade 1A, 90 00 Aalborg
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Oplysninger om selskabet
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s akt ivit et er er at drive flyt t efirma og opmagasinering af møbler samt t ransport i øvrigt og
dermed beslægt et virskomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens result at opgørelse f or 201 8 udviser et overskud på 6.96 0 kr. mod et overskud på
2.55 4 kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 31. december 201 8 udviser en egenkapit al på
43 4.01 3 kr.
Selskabet indgår i Bach Salicat h Danmark-koncernen og har samhandel og mellemværender med
koncernens øvrige selskaber. Selskabet har f ælles f inansiering med koncernens øvrige selskaber.
Begivenheder efter balancedagen
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Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens
finansielle st illing.
Forventet udvikling

For det kommende år f orvent es en akt ivit et på niveau med 201 8.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse

2
3

kr.

2018

2017

-7.000
17 .293
-3.333

-7.665
13 .183
-2.964

Årets resultat

6.96 0

2.55 4

Forslag til resultatdisponering
Overført result at

6.96 0

2.55 4

6.96 0

2.55 4

Bruttotab
Finansielle indt ægt er
Finansielle omkost ninger
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Note

6

Scan Transport Danmark A/ S

Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

kr.

2018

2017

47 0.78 0
22 .426
0
2.55 5

43 2.27 5
22 .426
21 .212
61 7

49 5.76 1

47 6.53 0

59 2

6.48 0

Omsætningsaktiver i alt

49 6.35 3

48 3.01 0

AKTIVER I ALT

49 6.35 3

48 3.01 0

PASSIVER
Egenkapital
Akt iekapit al
Overført result at

50 0.00 0
-65.987

50 0.00 0
-72.947

43 4.01 3

42 7.05 3

55 .340
7.00 0

48 .292
7.66 5

62 .340

55 .957

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Udskudt e skat teakt iver
Tilgodehavende sambeskat ningsbidrag
Andre t ilgodehavender
Likvide beholdninger

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
5
6
7

62 .340

55 .957

49 6.35 3

48 3.01 0

Anvendt regnskabspraksis
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
Nærtst ående parter
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Balance
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 201 8
Overført via result at disponering

50 0.00 0
0

-72.947
6.96 0

42 7.05 3
6.96 0

Egenkapital 31 . december 2 01 8

50 0.00 0

-65.987

43 4.01 3
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Aktiekapital

kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Scan Transport Danmark A/ S for 201 8 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser f or klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).
Valutaomregning

Transaktioner i f remmed valut a omregnes ved f ørst e indregning t il t ransaktionsdagens kurs. Valut akursdif ferencer, der opst år mellem t ransaktionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i
result at opgørelsen som en f inansiel post .
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære post er i fremmed valut a omregnes t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på t idspunkt et f or t ilgodehavendet s eller
gældsf orpligt elsens opst åen eller indregning i senest e årsregnskab indregnes i result at opgørelsen
under finansielle indt ægt er og omkost ninger.

Resultatopgørelsen
Bruttotab

I result at opgørelsen er andre drift sindt ægter og andre ekst erne omkost ninger med henvisning t il årsregnskabslovens § 32 sammendraget t il én regnskabspost benævnt brut t ot ab.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omf att er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et ,
der er afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il administ ration m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent eindt ægter og -omkost ninger samt t illæg og godt gørelse under acont oskatt eordningen m.v.
Skat

Skat af året s result at omf att er akt uel skat af året s f orvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.
Virksomheden indgår i sambeskat ning med øvrige danske koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat f ordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst (fuld f ordeling).
Sambeskat tede selskaber med overskydende skat godt gøres som minimum i henhold t il de gældende
sat ser for rent egodt gørelser af administ rationsselskabet , ligesom sambeskat t ede selskaber med rest skat som maksimum bet aler et t illæg i henhold t il de gældende satser for rent et illæg t il administ rationsselskabet .
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Tilgodehavender

Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or nedskrivninger af finansielle t ilgodehavender valgt IAS
39 .
Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.

Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger og kort frist ede værdipapirer, som uden hindring kan omsæt t es
t il likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubet ydelige risici f or værdiændringer.
Andre gældsforpligtelser

Andre gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.

kr.

2

3

4

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle indt ægt er

Finansielle omkostninger
Rent eomkost ninger t il t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle omkost ninger

Skat af årets resultat
Året s regulering af udskudt skat
Refusion i sambeskat ning

2018

2017

17 .293
0

12 .587
59 6

17 .293

13 .183

2.04 8
1.28 5

1.77 7
1.18 7

3.33 3

2.96 4

0
0

43 .638
-43.638

0

0
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Der f oret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende er værdif orringet .
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre økonomiske forpligtelser

Selskabet er sambeskatt et med øvrige danske selskaber i Bach Salicat h Danmark-koncernen. Som helejet dat t ervirksomhed hæf t er selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen f or danske selskabsskat t er og kildeskat t er på udbyt t e og rent er inden f or sambeskatningskredsen. Event uelle senere korrekt ioner af den skat tepligt ige sambeskat ningsindkomst eller
kildeskat t er vil kunne medf øre, at selskabet s hæf t else udgør et st ørre beløb.
Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld i pengeinst it ut har selskabet st illet selvskyldnerkaut ion f or koncernforbundne
selskaber.
7

Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

Bach Salicath Danmark A/ S

Rødovre

Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab

Islevdalvej 11 0, 261 0
Rødovre
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Niels Bach

Bo Tornøe Nørholm

Direktion
På vegne af: Scan Transport Danmark A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-517437388019
IP: 62.242.xxx.xxx
2019-05-20 13:41:53Z

Bestyrelse
På vegne af: Scan Transport Danmark A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-898464600391
IP: 87.57.xxx.xxx
2019-05-20 13:49:57Z

Niels Bach

Ellen Thøgersen Bach

Bestyrelse
På vegne af: Scan Transport Danmark A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-517437388019
IP: 62.242.xxx.xxx
2019-05-20 13:50:10Z

Bestyrelse
På vegne af: Scan Transport Danmark A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-751683745947
IP: 62.242.xxx.xxx
2019-05-20 14:16:18Z

Martin Boegsted

Hans B. Vistisen

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:24271344
IP: 145.62.xxx.xxx
2019-05-20 14:19:30Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:1265980830427
IP: 212.98.xxx.xxx
2019-05-21 05:59:34Z

Bo Tornøe Nørholm
Dirigent
På vegne af: Scan Transport Danmark A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-898464600391
IP: 87.57.xxx.xxx
2019-05-21 06:21:13Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: Z0OJK-CY2AN-7BKXX-NI74Y-KEEVZ-T26WT

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

