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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2016 for Poul H. Lauritsen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 22. februar 2017

Direktion

Poul H. Lauritsen Mette B. Lauritsen
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
af årsregnskabet

Til kapitalejeren i Poul H. Lauritsen Holding ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Poul H. Lauritsen Holding ApS for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse 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 besvi-

gelser 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 revi-

sorers 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 ud-

fører 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 ud-

trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af sel-

skabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven.

Aarhus, den 22. februar 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kasper Elkjær Nielsen

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Poul H. Lauritsen Holding ApS

Elsdyrvej 31

8270 Højbjerg

CVR-nr.: 16 60 27 01

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Aarhus

Direktion Poul H. Lauritsen

Mette B. Lauritsen

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nobelparken

Jens Chr. Skous Vej 1

8000 Aarhus C

Pengeinstitut Danske Bank

Åboulevarden 69

8100 Aarhus C
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016

DKK

2015

DKK

Nettoomsætning 640.000 738.310

Andre driftsindtægter 328.250 0

Andre eksterne omkostninger -105.457 -105.339

Bruttoresultat 862.793 632.971

Personaleomkostninger 2 -350.272 -289.800

Resultat før finansielle poster 512.521 343.171

Finansielle indtægter 43.418.712 8.778.597

Finansielle omkostninger -59.616 -54.926

Resultat før skat 43.871.617 9.066.842

Skat af årets resultat 3 -700.975 95.396

Årets resultat 43.170.642 9.162.238

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000.000 2.000.000

Overført resultat 41.170.642 7.162.238

43.170.642 9.162.238
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016

DKK

2015

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0

Materielle anlægsaktiver 4 0 0

Værdipapirer 128.781.862 85.992.902

Andre tilgodehavender 576.555 574.405

Finansielle anlægsaktiver 129.358.417 86.567.307

Anlægsaktiver 129.358.417 86.567.307

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 100.000 123.125

Udskudt skatteaktiv 162.360 234.575

Selskabsskat 0 869.954

Tilgodehavender 262.360 1.227.654

Likvide beholdninger 2.651.667 3.045.725

Omsætningsaktiver 2.914.027 4.273.379

Aktiver 132.272.444 90.840.686
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2016

DKK

2015

DKK

Selskabskapital 201.000 201.000

Overført resultat 129.048.011 87.877.369

Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000.000 2.000.000

Egenkapital 5 131.249.011 90.078.369

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 11.875

Mellemregning hovedanpartshaver 902.402 596.691

Selskabsskat 8.215 0

Anden gæld 112.816 153.751

Kortfristede gældsforpligtelser 1.023.433 762.317

Gældsforpligtelser 1.023.433 762.317

Passiver 132.272.444 90.840.686

Hovedaktivitet 1
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Noter til årsregnskabet

1 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har bestået af investeringsvirksomhed. Selskabets aktiviteter har endvidere omfattet

bestyrelsesarbejde.

2016

DKK

2015

DKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 350.272 289.800

350.272 289.800

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 2 1

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 628.760 94.776

Årets udskudte skat 72.215 -190.172

700.975 -95.396

4 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK

Kostpris 1. januar 1.101.373

Afgang i årets løb -328.250

Kostpris 31. december 773.123

Ned- og afskrivninger 1. januar 1.101.373

Årets afskrivninger -328.250

Ned- og afskrivninger 31. december 773.123

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0

Afskrives over 3 år
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Noter til årsregnskabet

5 Egenkapital

Selskabskapital

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regnskabs-

året I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 201.000 87.877.369 0 88.078.369

Nettoeffekt ved ændring af

regnskabspraksis 0 0 2.000.000 2.000.000

Korrigeret egenkapital 1. januar 201.000 87.877.369 2.000.000 90.078.369

Betalt ordinært udbytte 0 0 -2.000.000 -2.000.000

Årets resultat 0 41.170.642 2.000.000 43.170.642

Egenkapital 31. december 201.000 129.048.011 2.000.000 131.249.011
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Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Poul H. Lauritsen Holding ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Ændring af regnskabspraksis

Selskabet har som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 (ændring af årsregnskabsloven) ændret anvendt

regnskabspraksis for indregning af foreslået udbytte for regnskabsåret. Hidtil er foreslået udbytte fragået

egenkapitalen og indregnet som en gældsforpligtelse. Denne praksis er ikke mulig efter ændringen af

årsregnskabsloven, og foreslået udbyttes indregnes derfor nu som en disponering under egenkapitalen.

Ændringen har medført en forhøjelse af egenkapitalen pr. 31. december 2015 med DKK 2 mio. Tilsvarende

er egenkapitalen pr. 31. december 2016 DKK 2 mio. højere, end hvis den tidligere regnskabspraksis havde

været anvendt. Resultatet for 2015 og 2016 er ikke påvirket af ændringen.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer 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 af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige 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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt leveringen og risikoovergang til køber har

fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder administration, kontorhold mv.
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Noter, regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til selskabets hovedaktivitet,  herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt realiserede og urealiserede kursreguleringer

på værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen 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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til

dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
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Noter, regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket

her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab

opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra

salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under fi-

nansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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