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 Side 3 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. 
juni 2016 for CJL Holding ApS. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. 
oktober 2015 - 30. juni 2016. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Silkeborg, den 11. november 2016  
 
Direktion 
 
 
 
 
Claus Jørgen Larsen 
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 Side 4 

Til kapitalejerne af CJL Holding ApS 
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for CJL Holding ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. juni 2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Selskabets ledelse 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 
selskabets 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 selskabets 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 
vor konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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 Side 5 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. 
oktober 2015 - 30. juni 2016 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 udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet. 
 
Ry, den 11. november 2016 
 
  
RevisionRy 
Godkendt Revisionsaktieselskab 
CVR-nr.: 26267439 
 
 
 
Michael Daugaard 
Statsautoriseret revisor 
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Selskabet CJL Holding ApS 
Multebærvej 61 
8600  Silkeborg 

  
    
   CVR-nr.: 10 00 08 66 
  Hjemsted: Silkeborg 
  Regnskabsår: 1. oktober - 30. juni 
    
Direktion Claus Jørgen Larsen 
  
Revisor  RevisionRy 
 Godkendt Revisionsaktieselskab 
  Skanderborgvej 27  
  8680  Ry 
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 Side 7 

Selskabets væsentligste aktiviteter 
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i 
tilknyttet og associeret virksomhed samt investering i værdipapirer, der handles på et aktivt 
marked. 
 
Usædvanlige forhold 
Selskabets regnskabsår er omlagt til at følge regnskabsåret 1. juli - 30. juni i stedet for 1. oktober - 
30. september. Nærværende årsregnskab udgør omlægningsperioden, hvorved der aflægges 
årsregnskab for 9 måneder, mens sammenligningstallene vises for en 12 måneders periode. 
 
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne 
påvirke selskabets finansielle stilling. 
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GENERELT 
 
Årsregnskabet for CJL Holding ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B som opgjort efter 
størrelsesgrænserne i den i 2015 vedtagne årsregnskabslov. 
 
Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da 
koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne. 
 
Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder: 
 
I medfør af vedtagne ændringer i årsregnskabsloven i 2015 førtidsimplementeres muligheden for 
at undlade noteoplysninger vedrørende kapitalandele jf. dagældende årsregnskabslovs § 72. 
Ændringen er alene af oplysningsmæssig karakter og medfører ingen ændringer til årets 
resultater eller egenkapitaler i forhold til tidligere praksis. 
 
Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. 
Årsregnskabet aflægges i danske kroner. 
 
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. 
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RESULTATOPGØRELSEN 
 
Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 
 
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 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. 
 
Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske 
dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet. 
 
Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles såvel overskud som underskud i selskaberne i 
forhold til deres skattepligtige indkomster.  
 
BALANCEN 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I 
tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 
 
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et aktivt marked, indregnes 
til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til 
imødegåelse af forventede tab. 
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender. 
 
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. 
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Selskabsskat  
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. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. 
 
   

 



  

  

 RESULTATOPGØRELSE 
 1. OKTOBER 2015 - 30. JUNI 2016 
   
   
 2015/16 2014/15 
 

 Side 11 

 BRUTTOFORTJENESTE .........................................................  -874 -8.603 
   

   Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ..................  4.200.000 3.000.000 
   Andre finansielle indtægter .......................................................  109.369 40.523 
   Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder ...........  38.806 79.324 
   Andre finansielle omkostninger .................................................  -48.298 -35.654 
     

 RESULTAT FØR SKAT............................................................  4.299.003 3.075.590 
   

 2 Skat af årets resultat .................................................................  -21.780 -17.764 
     

 ÅRETS RESULTAT ..................................................................  4.277.223 3.057.826      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  
   Forslag til udbytte for regnskabsåret .........................................  1.000.000 1.500.000 
   Overført resultat ........................................................................  3.277.223 1.557.826 
     

 DISPONERET I ALT .................................................................  4.277.223 3.057.826      
 



  

  

 BALANCE PR. 30. JUNI 2016 
 AKTIVER 
   
   
 2016 2015 
 

 Side 12 

   Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...................................  8.257.235 8.257.235 
   Kapitalandele i associerede virksomheder ................................  66.250 66.250 
   Andre værdipapirer og kapitalandele.........................................  3.100.689 1.315.384 
     

 Finansielle anlægsaktiver ......................................................  11.424.174 9.638.869      

   ANLÆGSAKTIVER ..................................................................  11.424.174 9.638.869 
     

   

   Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .........................  0 1.418.857 
   Tilgodehavender hos associerede virksomheder ......................  3.810.039 1.571.998 
   Andre tilgodehavender ..............................................................  820.745 649.145 
     

 Tilgodehavender .....................................................................  4.630.784 3.640.000      

   Likvide beholdninger ..............................................................  9.092 2.578 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................................  4.639.876 3.642.578      

   

 AKTIVER ..................................................................................  16.064.050 13.281.447      

   

 



  

  

 BALANCE PR. 30. JUNI 2016 
 PASSIVER 
   
   
 2016 2015 
 

 Side 13 

   Virksomhedskapital ...................................................................  125.000 125.000 
   Overført resultat ........................................................................  14.920.715 11.643.492 
   Forslag til udbytte for regnskabsåret .........................................  1.000.000 1.500.000 
     

 3 EGENKAPITAL ........................................................................  16.045.715 13.268.492 
     

   

   Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................  1.250 4.000 
   Gæld til tilknyttede virksomheder ..............................................  8.955 0 
   Selskabsskat .............................................................................  8.130 8.955 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser ..............................................  18.335 12.955      

   GÆLDSFORPLIGTELSER ......................................................  18.335 12.955 
     

   

 PASSIVER ...............................................................................  16.064.050 13.281.447      

   

 4 Eventualposter mv.  
 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
   

 



  

  

 NOTER 
  
   
   
 2015/16 2014/15 
 

 Side 14 

 1 Selskabets hovedaktivitet  
Selskabets hovedaktivitet består i at eje andele i tilknyttede samt associerede virksomheder. 

   

 2 Skat af årets resultat  
 Årets skat ..................................................................................  21.780 17.764      

 21.780 17.764      

   

   Forslag til  
  Udbetalt resultat-  
 Primo udbytte disponering Ultimo 
 3 Egenkapital  
   
   

 Virksomhedskapital ......................  125.000 0 0 125.000 
 Overført resultat ...........................  11.643.492 0 3.277.223 14.920.715 
 Forslag til udbytte for 
 regnskabsåret ..............................  1.500.000 -1.500.000 1.000.000 1.000.000          

 13.268.492 -1.500.000 4.277.223 16.045.715          

   

   
   
   

 4 Eventualposter mv.  
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for DMR A/S, CVR-nr. 14 24 91 41 samt DMR-
Ejendomme ApS, CVR-nr. 28 47 92 20 til sikkerhed for førnævnte selskabers engagementer 
med pengeinstitut, der udgør en gæld på samlet 3.381 tkr. pr. 30. juni 2016. 
 
Koncernens danske selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for danske kildeskatter på 
udbytte inden for sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernens 
sambeskattede indkomst, hvor gæld vedrørende sidstnævnte udgør 2.427 tkr. pr. 30. juni 
2016. 

   

 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
Selskabets aktier i DMR A/S nom. 300 tkr. og selskabets beholdning af værdipapirer, 
sidstnævnte hvis regnskabsmæssige værdi udgør 3.101 tkr. pr. 30. juni 2016, er stillet til 
sikkerhed for selskabets engagement med Jyske Bank.  
 

   

 

 


