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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for BFT
Logistik A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 6. oktober 2015
Direktion

Thomas Wallin

Bestyrelse

Bjørn Christensen
Formand

Thomas Wallin

Jeppe Ancher Hansen
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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 2014 - 30. juni 2015, 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 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 vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at selskabet ikke har foretaget rettidig
indberetning af moms, hvorved selskabets ledelse kan ifalde ansvar.

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.

Brøndby, den 6. oktober 2015
CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jimmi Christensen
Statsautoriseret revisor

Morten Rasmussen
Registreret revisor

-5-

BFT Logistik A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Telefon
E-mail
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

BFT Logistik A/S
Støberivej 3
4600 Køge
72185558
info@bftlogistik.dk
30709047
3. juli 2007
Køge
1. juli 2014 - 30. juni 2015

Bestyrelse

Bjørn Christensen, Formand
Thomas Wallin
Jeppe Ancher Hansen

Direktion

Thomas Wallin

Revisor

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Park Allé 350A 2.
2605 Brøndby
CVR-nr.: 29198535

Advokat

Nexus Advokater

Pengeinstitut

Jyske Bank
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed inden for flyttebranchen samt anden efter
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 udviser et resultat på kr. -1.268.530, og
selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en balancesum på kr. 8.364.454, og en egenkapital på kr. 2.185.242.
Med henvisning til den supplerende oplysning i den uafhængige revisors erklæringer kan det oplyses, at forholdet
drejer sig om, at momstilsvaret for 3. kvartal 2014 er angivet og betalt 3 dage for sent og tilsvaret for juni 2015 7
dage for sent. I begge tilfælde skyldes det edb-problemer. De øvrige kvartaler og måneder er angivet og betalt
rettidigt.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for BFT Logistik A/S for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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, der 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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Nettoomsætning
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.
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Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på
følgende vurdering af brugstider og restværdier:
Brugstid
7 år
5 år
5 år

Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Restværdi
0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra
andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat
vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede
virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende
danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages nedskrivningstest på goodwill, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten
foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det
højeste af kapitalværdien og nettosalgsprisen for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter
sig til (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af
alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
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.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note
Bruttoresultat

2014/15
kr.

2013/14
kr.

4.240.400

8.614.158

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger
Driftsresultat

1

-5.479.027

-7.396.205

2

-250.482
-26.250
-1.515.359

-233.238
-180.000
804.714

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

3
4

0
-94.975
-1.610.334

5.060
-17.200
792.574

Skat af årets resultat

5

341.804
-1.268.530

-219.340
573.234

-1.268.530
-1.268.530

573.234
573.234

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 30. juni 2015

Note

2015
kr.

2014
kr.

Aktiver
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

6

377.804
377.804

478.207
478.207

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

7
8

399.207
94.559
493.766

516.804
0
516.804

871.570

995.011

6.067.754
737.330
191.183
342.300
7.338.567

8.600.146
1.005.966
159.271
496
9.765.879

154.317

1.390.696

Omsætningsaktiver

7.492.884

11.156.575

Aktiver

8.364.454

12.151.586

Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 30. juni 2015

2015
kr.

2014
kr.

625.000
1.560.242
2.185.242

625.000
2.828.772
3.453.772

0
0

165.140
165.140

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser

5.662.941
165.140
351.131
0
6.179.212

7.975.335
47.952
466.667
42.720
8.532.674

Gældsforpligtelser

6.179.212

8.697.814

Passiver

8.364.454

12.151.586

Note
Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Egenkapital

9, 10

Selskabsskat
Langfristede gældsforpligtelser

Ejerskab
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Forpligtelser i henhold til leje- eller
leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

11
12
13
14
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Noter
2014/15

2013/14

4.835.917
385.263
161.631
96.217
5.479.028

6.441.524
528.921
225.314
200.447
7.396.206

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning lejede lokaler

100.403
142.350
7.729
250.482

100.403
132.835
0
233.238

0
0

5.060
5.060

94.975
94.975

17.200
17.200

0
-341.900
96
-341.804

157.878
61.486
-24
219.340

702.823
702.823

702.823
702.823

-224.616
-100.403
-325.019

-224.616
0
-224.616

377.804

478.207

3. Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

4. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

5. Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat
Regulering af tidl. års skat

6. Goodwill
Kostpris primo
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Noter
2014/15

2013/14

1.321.580
97.503
-81.500
1.337.583

1.061.580
290.000
-30.000
1.321.580

-804.776
-142.350
8.750
-938.376

-707.501
-110.608
13.333
-804.776

399.207

516.804

102.288
102.288

0
0

Af- og nedskrivninger ultimo

-7.729
-7.729

0
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

94.559

0

7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Afgang i årets løb
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

8. Indretning af lejede lokaler
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Årets afskrivninger

9. Virksomhedskapital
Virksomhedskapitalen består af nom. 125 aktier á 5.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser og har alle samme
stemmerettigheder.
Virksomhedskapitalen er forhøjet i 2012/13 med 125. t.kr. og er uændret siden.
Selskabskapital, primo

625.000
625.000

625.000
625.000

10. Egenkapital
Virksomhedskapital
Overført resultat

Primo

Overført resultat

Ultimo

625.000
2.828.772
3.453.772

0
-1.268.530
-1.268.530

625.000
1.560.242
2.185.242

11. Ejerskab
Følgende kapitalejer ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:
Bjørn Christensen, Humlevænget 11A, 4690 Haslev.
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Noter
2014/15

2013/14

12. Eventualforpligtelser
I forbindelse med fraflytning af et lejet lokale har udlejer stipuleret et tilgodehavende på 750 t.kr vedrørende
istandsættelseomkostninger o.lign. Selskabet har afvist kravet.
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører
sambeskatningen.
Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for NH Petersen Holding ApS, der er administrationsselskab i
sambeskatningen.

13. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank tinglyst skadesløsebrev på t.kr. 2.000.

14. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen
Selskabet har indgået leasingaftaler som har en løbetid på 33-54 måneder.
Den samlede leasingforpligtelse udgør i alt kr. 2.022.837.
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