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Søren Kristensen Holding ApS

Selskabsoplysninger

Selskab
Søren Kristensen Holding ApS
Søndergårdsvej 4, Lund

8960 Randers

SØ

Hjemstedskommune:

Randers

CVR-nummer:

34 88 08 59

Regnskabsperiode:

1.

januar 2015 - 31. december 2015

Direktion
Søren K. Kristensen

Revisor
Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab
Tronholmen 5
8960 Randers
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SØren Kristensen Holding ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet oggodkendt årsrapporten for l.januar 2015 - 31. december 2Ot5 for Søren
Kristensen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges ¡ overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets akt¡ver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar zOtS - 3L.
december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Randers, 25. marts 2016

Direktionen:
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Søren Kristensen Holding ApS

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i Søren Kristensen Holding ApS
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Søren Kristensen Holding ApS for regnskabsåret 1. januar

2Ol5 - 31. december 2OI5. Ärsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter, uda rbejdes efter årsregnska bsloven.

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 over-

ensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers
standard om udvidet gennemgang afårsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og

FSR

- danske revisorers etiske regler samt planlægger og udf6rer

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 at forespørgsler

til ledelsen og, hvor det er

hensigtsmæssigt, andre ivirksomheden, 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 20L5 - 3L. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Randers, 25. marts 2016

Dansk Revision Randers
Revisionspa rtnerselskab
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SØren Kristensen Holding ApS

Anvendt regnska bspraks¡s
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B

Ärsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Koncernregnskab
I henhold til Ärsregnskabslovens 5 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider
størrelsesgrænserne.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
akt¡vets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Efterfplgende 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. Amort¡seret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt belØb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter 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 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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og
andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgØrelsen under finansielle poster
Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

5

{oÊ:;,!,""

{l-,Ð)GG¡
INDEPENDÊNT MÉMBER

Søren Kristensen Holding ApS

Anvendt regnska bspra ks¡s
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration
Finansielle indtæ$er og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger

Resultat fra t¡lknyttede virksomheder
Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med det modtagne udbytte fra disse
Skat af årets resultat

Ârets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres t¡l årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-

tervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som f@lge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

I

tilknytning hertil modtager virksomheder med skat-

temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld
fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives

til denne.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

tikvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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SØren Kristensen Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som fqlge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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Søren Kristensen Holding ApS

Note

2015

20L4

DKK

1.000 DKK

Andre eksterne omkostninger

-4.750

-5

Resultat før finansielle poster

-4.750

-5

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

50.000

0

Resultat før skat

45.250

-5

t.Ll6

1

46.366

-4

Foreslået udbytte

50.000

50

Overført resultat

-3.634

-54

Resultatdisponering i alt

46.366

-4

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december

Skat af årets resultat

Arets resultat

Forslag

{Ê:;,!,."

til resultatdisponering:
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SØren Kristensen Holding ApS

Note

20t5

2014

DKK

1.000 DKK

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

483.300

483

Finansielle anlægsaktiver

483.300

483

Anlægsaktiver i alt

483.300

483

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder

L.557

45

Tilgodehavende skat

6.559

0

Tilgodehavender

8.116

45

Likvide beholdninger

5.418

5

13.534

51

496.834

534

Balance
Aktiver pr. 31. december

L

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt
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SØren Kristensen Holding ApS

20L5

20L4

DKK

1.000 DKK

80.000

80

Overført resultat

348.979

353

Foreslået udbytte

s0.000

50

478.979

483

4.500

5

13.355

3

0

44

Kortfr¡stede gældsforpligtelser

17.8s5

51

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

17.855

51

496.834

534

Nore Balance
Passiver pr. 31. december

Virksomhedskapital

2

Egenkapital i alt

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

Passiver i alt

3

Hovedaktivitet

4

Eventua lforpligtelser

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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SØren Kristensen Holding ApS

Noter

L

20L4

DKK

1.000 DKK

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Navn
SK

Montage ApS
under awikling

SK Bygg AS

2

2015

Hjemsted
Randers
Oslo, Norge

Ejerandel

700%
too%

Virksomhedskapi-

Resultat

Egenkapital

40.728
-2.635

535.428
99.575

lalt

Overført
resultat

Foreslået

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

Udbetalt udbytte
Ârets resultat

80
0
0

353
0
-4

50
-50
50

483
-50
46

Egenkapital ultimo

80

349

50

479

Egenkapital

udbytte

tal
Saldo primo

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK L.000 eller multipla heraf,

3

Hovedakt¡v¡tet
Selskabets formål er at være holdingselskab og varetage formueforvaltning og anden ¡nveste-

ringsvirksomhed.

4

Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden SK Montage ApS. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med SK Montage ApS for danske selskabsskatter
og kildeskatter på udbytte inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af

den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte vil kunne medføre, at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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