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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 for A.C. Ørssleff

Chartering A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-

hold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 31. maj 2016

Direktionen

Lars Knudsen

Bestyrelsen

Maria Kold Knudsen
Formand

Michael Neipper Lars Knudsen
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i A.C. Ørssleff Chartering A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for A.C. Ørssleff Chartering A/S for regnskabsåret 01.01.15 -

31.12.15, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Års-

regnskabet 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 for 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. For-

målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revi-

sion omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnska-

bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.15 - 31.12.15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Der er i årets løb ikke indberettet løn og A-skat rettidigt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

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 bag-

grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet.

København, den 31. maj 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Bjarne Henrichsen

Statsaut. revisor
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive rederivirksomhed og befragtning og i forbindelse

hermed stående virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Med udgangen af regnskabsåret er hensat DKK 2,5 mio. til tab på ophørte aktiviteter. Beløbet

er indregnet i regnskabsposten "Andre hensatte forpligtelser". Der hersker væsentlig

usikkerhed om beløbets størrelse og om tidspunkt for betaling.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.15 - 31.12.15 udviser et resultat på DKK 3.827.616 mod DKK
660.655 for tiden 01.01.14 - 31.12.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 3.798.177.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. Årets resultat er positivt påvirket af

tilbageførsel af hensættelse til tab på ophørende aktiviteter på t.DKK 4.000 og negativt

påvirket af underskud på timechartret skib m.v.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke

selskabets finansielle stilling væsentligt.

Selskabets forventede udvikling

Der forventes et tilfredsstillende positivt driftsresultat og positiv likviditet i 2016.
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Resultatopgørelse

2015 2014

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 10.089.819 5.992.584

1 Personaleomkostninger -5.987.911 -4.654.605

Resultat før af- og nedskrivninger 4.101.908 1.337.979

2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -388.418 -536.530

Resultat af primær drift 3.713.490 801.449

3 Andre finansielle indtægter 206.607 131.090
Andre finansielle omkostninger -22.194 -271.884

Finansielle poster i alt 184.413 -140.794

Resultat før skat 3.897.903 660.655

4 Skat af årets resultat -70.287 0

Årets resultat 3.827.616 660.655

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 3.827.616 660.655

I alt 3.827.616 660.655
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Balance

AKTIVER

31.12.15 31.12.14

Note DKK DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.500.181 1.877.447

5 Materielle anlægsaktiver i alt 1.500.181 1.877.447

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.100.000 2.300.000
6 Andre værdipapirer og kapitalandele 81.146 81.328

Andre tilgodehavender 148.902 144.565

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.330.048 2.525.893

Anlægsaktiver i alt 3.830.229 4.403.340

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 380.238 813.997
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 76.072 78.704
Udskudt skatteaktiv 70.080 0
Andre tilgodehavender 174.653 318.821
Periodeafgrænsningsposter 113.471 285.592

Tilgodehavender i alt 814.514 1.497.114

Likvide beholdninger 2.568.131 2.791.071

Omsætningsaktiver i alt 3.382.645 4.288.185

Aktiver i alt 7.212.874 8.691.525
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Balance

PASSIVER

31.12.15 31.12.14

Note DKK DKK

Selskabskapital 600.000 600.000
Overført resultat 3.198.177 -629.439

7 Egenkapital i alt 3.798.177 -29.439

Andre hensatte forpligtelser 2.500.000 7.500.000

Hensatte forpligtelser i alt 2.500.000 7.500.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 136.943 646.467
Selskabsskat 140.367 0
Anden gæld 637.387 574.497

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 914.697 1.220.964

Gældsforpligtelser i alt 914.697 1.220.964

Passiver i alt 7.212.874 8.691.525

8 Eventualforpligtelser
9 Sikkerhedsstillelser
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-

ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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 nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes

en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-

pris 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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt andre eksterne om-

kostninger.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne.

Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusive moms og

afgifter og med fradrag af rabatter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over

aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 0

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.800

pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregule-

ring af fremmed valuta.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den

del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. 

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 skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksom-

heder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt over-

skud.
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-

ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-

lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-

tidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dags-

værdi i balancen.

Andre tilgodehavender består af deposita, der måles til amortiseret kostpris.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-

dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.

Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-

delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-

kelte tilgodehavender. 
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet på balancedagen har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af

selskabets økonomiske ressourcer. Hensættelsen måles ud fra et skøn over dagsværdien af

forpligtelsen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat

under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening.

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.
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Noter

2015 2014
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 5.526.432 4.156.352
Pensioner 441.134 474.972
Andre omkostninger til social sikring 20.345 23.281

I alt 5.987.911 4.654.605

2. Af- og nedskrivninger af materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 388.418 328.238
Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle/materielle

anlægsaktiver 0 208.292

I alt 388.418 536.530

3. Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 94.200 106.100
Øvrige finansielle indtægter 112.407 24.990

I alt 206.607 131.090

4. Skatter

Årets aktuelle skat 140.367 0
Årets udskudte skat -70.080 0

I alt 70.287 0
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Noter

5. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 31.12.14 2.094.918
Tilgang i året 11.152

Kostpris pr. 31.12.15 2.106.070

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.14 217.471
Afskrivninger i året 388.418

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.15 605.889

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.15 1.500.181

6. Andre værdipapirer og kapitalandele

Beløb i DKK

Andre værdipa-
pirer og kapital-

andele

Kostpris pr. 31.12.14 3.051.925

Kostpris pr. 31.12.15 3.051.925

Opskrivninger pr. 31.12.14 75.056
Tilbageførsel af opskrivninger fra tidligere år -182

Opskrivninger pr. 31.12.15 74.874

Nedskrivninger pr. 31.12.14 3.045.653

Nedskrivninger pr. 31.12.15 3.045.653

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.15 81.146
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Noter

7. Egenkapital

Beløb i DKK
Selskabs-

kapital
Overført
resultat

Forslag til ud-
bytte for regn-

skabsåret

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14

Saldo pr. 01.01.14 600.000 -1.290.094 0
Forslag til resultatdisponering 0 660.655 0

Saldo pr. 31.12.14 600.000 -629.439 0

Egenkapitalopgørelse 01.01.15 - 31.12.15

Saldo pr. 01.01.15 600.000 -629.439 0
Forslag til resultatdisponering 0 3.827.616 0

Saldo pr. 31.12.15 600.000 3.198.177 0

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

Selskabskapitalen består af:

Antal
Pålydende

værdi

Aktieklasse A 1.200 500

8. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regn-
skabsåret 2013 solidarisk og ubegrænset sammen med de øvrige sambeskattede selskaber
for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter og de sambeskattede selskaber. 
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A.C. Ørssleff Chartering A/S

Noter

9. Sikkerhedsstillelser

Af likvide beholdninger er t.DKK 522 deponeret til sikkerhed for mellemværende med penge-
institut.
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