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Ledelsespåtegning
Ledelses påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 31.12.2015 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. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 31.12.2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, den 19.05.2016
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

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 01.01.2015 31.12.2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter, 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. 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.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
Slagelse, den 19.05.2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor
CVR-nr. 33963556
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Ledelsesberetning
Ledelses beretning

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 484 t.kr., der af ledelsen vurderes som tilfredsstillende.
Egenkapitalen udgør herefter 9.135 t.kr.
Selskabet forventer også et positivt resultat i 2016 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.

Laur. Christensen & Sønner A/S
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns ka bspra ksis

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.
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Anvendt regnskabspraksis
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.
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
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Anvendt regnskabspraksis
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.
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.
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.
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Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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.
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Resultatopgørelse for 2015
Resultatopgørelse for 2015

Note

2015
kr.

2014
t.kr.

Bruttofortjeneste

1

1.976.718

1.819

Administrationsomkostninger

1

(1.146.843)

(956)

Driftsresultat

829.875

863

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat af ordinære aktiviteter før skat

2
3

(4.659)
36.441
(251.223)
610.434

61
6
(297)
633

Skat af ordinært resultat

4

(126.117)

(92)

484.317

541

(4.659)
488.976
484.317

61
480
541

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2015
Balance pr. 31.1 2.2015

2015
kr.

2014
t.kr.

10.989.726
0

8.434
0

10.989.726

8.434

6.344.611
3.148.248

6.349
2.893

9.492.859

9.242

20.482.585

17.676

Råvarer og hjælpematerialer

391.991

386

Varebeholdninger

391.991

386

4.583.070
68.477
266.890
4.918.437

4.470
69
241
4.780

1.774

0

5.312.202

5.166

25.794.787

22.842

Note
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
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. 31.12.2015
2015
kr.

2014
t.kr.

4.771.000
1.960.611
2.403.190

4.771
1.965
1.689

9.134.801

8.425

710.706

793

710.706

793

Finansielle leasingforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

4.890.961
2.483.206

2.899
3.451

Langfristede gældsforpligtelser

7.374.167

6.350

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

1.717.900
1.583.751
1.499.260
180.154
3.594.048

947
1.893
1.453
136
2.845

Kortfristede gældsforpligtelser

8.575.113

7.274

Gældsforpligtelser

15.949.280

13.624

Passiver

25.794.787

22.842

Note
Virksomhedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført overskud eller underskud

7

Egenkapital
Udskudt skat

8

Hensatte forpligtelser

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ejerforhold

9
10
11
12
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Egenkapitalopgørelse for 2015
Egenkapitalo pgørelse for 2015

Virksomhedskapital
kr.

Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode
kr.

Overført
overskud
eller underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo
Værdireguleringer
Årets resultat

4.771.000

1.965.270

1.688.964

8.425.234

0

0

225.250

225.250

488.976

484.317

Egenkapital ultimo

4.771.000

2.403.190

9.134.801

0

(4.659)
1.960.611
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Noter
Noter

2015
kr.

2014
t.kr.

12.834.520
1.519.879
309.593
14.663.992

11.877
1.414
355
13.646

2015
kr.

2014
t.kr.

5.996
30.130
315
36.441

6
0
0
6

2015
kr.

2014
t.kr.

83.530
167.693
251.223

124
173
297

2015
kr.

2014
t.kr.

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

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

4. Skat af ordinært resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Effekt af ændrede skattesatser

208.154
(82.037)
0
126.117

136
13
(57)
92
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Noter
Produktionsanlæg og
maskiner
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
kr.

5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Afgange

25.181.007
4.541.762
(2.226.404)

818.828
0
0

Kostpris ultimo

27.496.365

818.828

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo

(16.747.007)
(1.626.845)
1.867.213
(16.506.639)

(818.828)
0
0
(818.828)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

10.989.726

0

3.957.534

0

Ikke-ejede aktiver

Laur. Christensen & Sønner A/S
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Noter

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
kr.

Andre værdipapirer og
kapitalandele
kr.

Kostpris primo
Kostpris ultimo

4.384.000
4.384.000

1.276.000
1.276.000

Opskrivninger primo
Andel af årets resultat
Dagsværdireguleringer
Andre reguleringer
Opskrivninger ultimo

1.965.270
(4.659)
0
0
1.960.611

1.616.868
0
30.130
225.250
1.872.248

Regnskabsmæssig værdi ultimo

6.344.611

3.148.248

6. Finansielle anlægsaktiver

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

Dattervirksomheder:
Laur. Christensen Ejendomme ApS

Hjemsted

Retsform

Ejerandel
%

Slagelse

ApS

100,00
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Noter

Antal

Pålydende
værdi
kr.

Nominel
værdi
kr.

477.100
4.293.900

1,00
1,00

477.100
4.293.900

7. Virksomhedskapital
A- kapitalandele
B-kapitalandele

4.771.000

4.771.000

2015
kr.

2014
kr.

2013
kr.

2012
kr.

Bevægelser i virksomhedskapitalen
Virksomhedskapital primo
Kapitalforhøjelse
Kapitalnedsættelse

4.771.000
0
0

4.771.000
0
0

4.771.000
0
0

500.000
4.384.000
(113.000)

Virksomhedskapital ultimo

4.771.000

4.771.000

4.771.000

4.771.000

2015
kr.

2014
t.kr.

710.706

793

710.706

793

2015
kr.

2014
t.kr.

63.000

293

8. Udskudt skat
Materielle anlægsaktiver

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

10. Eventualforpligtelser

#####

Selskabet har kautioneret for tilknyttet virksomheds gæld til pengeinstitut. Kautionen er ubegrænset. Bankgæld
i tilknyttet virksomhed udgør 591 t.kr. pr. 31.12.2015.
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.

Laur. Christensen & Sønner A/S
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11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

#####

Til sikkerhed for bankengagement er deponeret løsøreejerpantebreve og skadesløsbreve nom. 13.857 t.kr. i
lastvogne m.m. med regnskabsmæssig værdi 1.102 t.kr.
Endvidere har banken virksomhedspant på nom. 2.500 t.kr. med pant i simple fordringer, varelager, ikke motorregistrerede køretøjer og driftsmidler.

12. Ejerforhold

#####

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller
pålydende værdi:
Steen H. Christensen Holding ApS, Slagelse
Lars S. Christensen Holding ApS, Slagelse

