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Direktion
Lars Steen Christensen, direktør

Revisor
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Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse
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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016 for Laur. Christensen & Sønner A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, den 07.02.2017
Direktion

Lars Steen Christensen
direktør

Bestyrelse

Bente Børnum Christensen

Steen Hylleholt Christensen

Lars Steen Christensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejerne i Laur. Christensen & Sønner A/S
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Laur. Christensen & Sønner A/S for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,
noter samt anvendt regnskabspraksis, 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 for
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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Slagelse, den 07.02.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Kenny Klaus Nyland Isaksen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i drift af vognmandsforretning primært med kørsel i Danmark. Herudover
ejer selskabet aktier i Erhvervs- og Transportcenter Sjælland A/S.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret udviser et overskud på 841 t.kr., der af ledelsen vurderes som tilfredsstillende.
Egenkapitalen udgør herefter 9.975 t.kr.
Selskabet forventer også et positivt resultat i 2017 og en fortsat forbedring af likviditeten.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

Bruttofortjeneste

2016

2015

Note

kr.

t.kr.

1

3.207.139

1.978

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

(1.448)
1

Driftsresultat

1.744.293

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

(222.216)

Andre finansielle indtægter

2

Andre finansielle omkostninger

3

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

(1.461.398)

6.831
(348.413)
1.180.495

4

0
(1.148)
830

(5)
36
(251)
610

(339.812)

(126)

840.683

484

Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre
værdis metode
Overført resultat

(222.216)

(5)

1.062.899

489

840.683

484
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Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

Note

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

2016

2015

kr.

t.kr.

9.528.435

10.990

0

0

9.528.435

10.990

6.122.395

6.344

673.883

651

3.111.791

3.148

9.908.069

10.143

19.436.504

21.133

Råvarer og hjælpematerialer

224.242

392

Varebeholdninger

224.242

392

4.940.875

4.583

24.227

69

281.575

267

5.246.677

4.919

3.129

2

5.474.048

5.313

24.910.552

26.446

Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

6
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

Note

kr.

t.kr.

7

4.771.000

4.771

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

1.738.395

1.961

Overført overskud eller underskud

3.466.086

2.403

Egenkapital

9.975.481

9.135

702.348

711

Hensatte forpligtelser

702.348

711

Finansielle leasingforpligtelser

4.444.287

4.890

Gæld til tilknyttede virksomheder

2.417.419

3.216

Langfristede gældsforpligtelser

6.861.706

8.106

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

1.279.317

1.718

976.518

1.584

1.322.667

1.411

436.908

180

Anden gæld

3.355.607

3.601

Kortfristede gældsforpligtelser

7.371.017

8.494

Gældsforpligtelser

14.232.723

16.600

Passiver

24.910.552

26.446

Virksomhedskapital

Udskudt skat

8

Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

9

Eventualforpligtelser

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11
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Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Reserve for
netto-

Egenkapital
primo
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

opskrivning

Overført

Virksomheds-

efter indre

overskud eller

kapital

værdis metode

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

4.771.000

1.960.611

2.403.187

9.134.798

1.062.899

840.683

3.466.086

9.975.481

0
4.771.000

(222.216)
1.738.395
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Noter
Noter

2016

2015

kr.

t.kr.

14.438.517

12.835

1.611.865

1.520

357.684

309

16.408.066

14.664

36

34

2016

2015

kr.

t.kr.

6.516

6

0

30

315

0

6.831

36

2016

2015

kr.

t.kr.

75.291

84

237.665

167

35.457

0

348.413

251

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Dagsværdireguleringer
Øvrige finansielle indtægter

3. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
Dagsværdireguleringer

2016

2015

kr.

t.kr.

329.945

208

4. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

(8.358)

(82)

Regulering vedrørende tidligere år

18.225

0

339.812

126
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Noter
Andre
anlæg,
Produktions

drifts-

- anlæg og

materiel og

maskiner

inventar

kr.

kr.

27.496.365

818.828

Tilgange

1.064.000

0

Afgange

(4.645.320)

0

5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

Kostpris ultimo

23.915.045

818.828

Af- og nedskrivninger primo

(16.506.639)

(818.828)

Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo

(2.129.291)

0

4.249.320

0

(14.386.610)

(818.828)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

9.528.435

0

Ikke ejede aktiver

6.787.529

-
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Noter

Kapital-

Andre

andele i

værdipapire

tilknyttede

r og

virk-

kapitalandel

somheder

e

kr.

kr.

Kostpris primo

4.384.000

1.275.000

Kostpris ultimo

4.384.000

1.275.000

Opskrivninger primo

1.960.611

1.872.248

6. Finansielle anlægsaktiver

Andel af årets resultat

(222.216)

Dagsværdireguleringer

0

0
(35.457)

Opskrivninger ultimo

1.738.395

1.836.791

Regnskabsmæssig værdi ultimo

6.122.395

3.111.791

Andre kapitalandele:
Kapitalandelen omfatter 18,75% af aktierne i Stop39 Erhvervs- & Transportcenter A/S.

EjerRetsHjemsted

form

Slagelse

ApS

andel
%

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Laur. Christensen Ejendomme ApS

100,0

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

477.100

1

477.100

4.293.900

1

4.293.900

7. Virksomhedskapital
A- kapitalandele
B-kapitalandele

4.771.000

4.771.000
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Noter
2016

2015

kr.

t.kr.

702.348

711

702.348

711

8. Udskudt skat
Materielle anlægsaktiver

2016

2015

kr.

t.kr.

2.545.700

63

9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb

10. Eventualforpligtelser
Selskabet har kautioneret for tilknyttet virksomheds gæld til pengeinstitut. Kautionen er ubegrænset. Bankgæld i tilknyttet virksomhed udgør 876 t.kr. pr. 31.12.2016.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Lars S. Christensen Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de
sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties
og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse
i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankengagement er deponeret løsøreejerpantebreve og skadesløsbreve nom. 4.500 t.kr. i
lastvogne m.m. med regnskabsmæssig værdi 50 t.kr.
Endvidere har banken virksomhedspant på nom. 2.500 t.kr. med pant i simple fordringer, varelager, ikke
motorregistrerede køretøjer og driftsmidler.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætningen med fradrag af produktionsomkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning.
I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og
gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i
produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.
Under produktionsomkostninger indregnes tillige hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed
regning.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Laur. Christensen & Sønner A/S
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Anvendt regnskabspraksis
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter,
herunder løn og gager til sælgere, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsomkostninger mv. samt
af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte
virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt
godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med
refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af
dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Laur. Christensen & Sønner A/S
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Anvendt regnskabspraksis
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Lastvogne mv. (restværdi l0%)

5 år - 10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år - 10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til nytteværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi,
hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet,
indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller
faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Kapitalandele indregnes og måles til dagsværdi på balancedagen.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til amortiseret kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi,
hvor denne er lavere.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Finansielle leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og
måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

