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LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for
Kurt Sørensen ApS Rønde.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Undertegnede erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af
årsregnskabet for indeværende regnskabsår.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1.
januar - 31. december 2015.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Rønde, den 17/5 2016

Direktion

Kurt Sørensen
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Kurt Sørensen ApS Rønde
Vi har opstillet årsregnskabet for Kurt Sørensen ApS Rønde for perioden 1. januar - 31. december
2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser
i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er
vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Grenaa, den 17/5 2016
ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 33946406

Morten Jarlund
Statsaut. revisor
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Kurt Sørensen ApS Rønde
Lerbakken 19, Følle
8410 Rønde
Telefon:

20 82 63 56

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:
Dokument ref.:

14 43 12 41
29. juni 1990
Syddjurs
1. januar - 31. december 2015
6218 / MJ / OK / JN

Direktion

Kurt Sørensen

Revisor

ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af
formueforvaltning.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Kurt Sørensen ApS Rønde for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, 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.
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 amortisering af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet 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 til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, 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, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og
transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, transaktioner i fremmed valuta, samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen 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.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.
BALANCEN
Andre værdipapirer
Andre værdipapirer, som består af børsnoterede aktier, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på
balancedagen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 samt for
betalte acontoskatter.
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
ejendom, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

1

2015
kr.

2014
kr.

Andre eksterne omkostninger ......................................................

-32.681

-42.840

BRUTTORESULTAT ...............................................................

-32.681

-42.840

Personaleomkostninger ................................................................

-384.315

-432.406

DRIFTSRESULTAT .................................................................

-416.996

-475.246

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

1.408.180
-685.420

2.208.035
-62.133

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT ..................................

305.764

1.670.656

Skat af årets resultat .....................................................................

-75.763

-410.711

ÅRETS RESULTAT .................................................................

230.001

1.259.945

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forslag til udbytte for regnskabsåret ...........................................
Overført resultat ...........................................................................

249.900
-19.899

249.900
1.010.045

DISPONERET I ALT ...............................................................

230.001

1.259.945
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER
2015
kr.

2014
kr.

Selskabsskat .................................................................................
Periodeafgrænsningsposter ..........................................................

264.105
4.750

0
21.138

Tilgodehavender ........................................................................

268.855

21.138

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

14.037.499

14.516.949

Værdipapirer og kapitalandele ................................................

14.037.499

14.516.949

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

2.131.011

2.209.369

OMSÆTNINGSAKTIVER ......................................................

16.437.365

16.747.456

AKTIVER...................................................................................

16.437.365

16.747.456
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

2

3
4

2015
kr.

2014
kr.

Virksomhedskapital .....................................................................
Overført resultat ...........................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ...........................................

300.000
15.628.921
249.900

300.000
15.648.820
249.900

EGENKAPITAL ........................................................................

16.178.821

16.198.720

Kreditinstitutter ............................................................................
Selskabsskat .................................................................................
Anden gæld ..................................................................................
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse ...................................

100
0
70.499
187.945

0
297.113
78.397
173.226

Kortfristede gældsforpligtelser ................................................

258.544

548.736

GÆLDSFORPLIGTELSER ....................................................

258.544

548.736

PASSIVER .................................................................................

16.437.365

16.747.456

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

1

2014
kr.

380.880
3.435

431.600
806

384.315

432.406

Forslag til
Udbetalt
resultatudbytte disponering

Ultimo

Personaleomkostninger
Lønninger.....................................................................................
Andre omkostninger til social sikring .........................................

Primo
2

2015
kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital ......................
Overført resultat ............................
Forslag til udbytte for
regnskabsåret ................................

300.000
15.648.820

0
0

0
-19.899

300.000
15.628.921

249.900

-249.900

249.900

249.900

16.198.720

-249.900

230.001

16.178.821

3

Eventualposter mv.
Der påhviler ikke selskabet kautions- eller eventualforpligtelser.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabets aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.

