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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 for Loomis Danmark A/S.
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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. marts 2015
Direktion

Jan Schjøtz

Bestyrelse

Jarl Dahlfors
formand

Anders Haker

Jan Schjøtz
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Loomis Danmark A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Loomis Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 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 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 virksomhedens 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 virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 30. marts 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kaare von Cappeln
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Loomis Danmark A/S
Sydvestvej 98
2600 Glostrup
Telefon: 70 26 42 42
Telefax: 70 26 75 35
E-mail: info@loomis.dk
Hjemmeside: www.loomis.dk
CVR-nr.: 10 08 23 66
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Glostrup

Bestyrelse

Jarl Dahlfors, formand
Anders Haker
Jan Schjøtz

Direktion

Jan Schjøtz

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskab for moderselskabet Loomis AB.
Koncernregnskabet for Loomis AB kan rekvireres på følgende adresse:
Loomis AB
P.O. Box 702
SE-101 33 Stockholm
Sverige
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2014

2013

2012

2011

2010

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

26.609

23.540

13.685

15.597

10.836

Resultat af ordinær primær drift

13.055

10.677

3.275

3.006

46

9.223

8.759

-14.212

3.006

14.891

Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster

-390

-411

-3.848

-67

24

17.626

8.348

-14.310

2.939

14.915

Balancesum

82.779

51.262

49.060

34.768

32.872

Egenkapital

32.375

14.749

6.401

20.711

17.772

Investering i materielle anlægsaktiver

-9.108

-5.580

-6.559

-7.523

5.555

105

103

93

93

85

Afkastningsgrad

11,1%

17,1%

-29,0%

8,6%

45,3%

Soliditetsgrad

39,1%

28,8%

13,0%

59,6%

54,1%

Årets resultat
Balance

Antal medarbejdere
Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Beretning
Hovedaktivitet
Loomis Danmark A/S er datterselskab af Loomis AB.
Loomis Danmark A/S udfører aktiviteter inden for værdihåndtering, hvilket i det væsentligste omfatter
værditransport og pengehåndtering.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på DKK 17.625.963, og selskabets balance pr. 31.
december 2014 udviser en egenkapital på DKK 32.374.545.
Loomis Danmark A/S har i 2014 leveret det bedste resultat i selskabets historie. Loomis Danmark har med
stor succes fastholdt den eksisterende kundebase ved at tilbyde høj kvalitet og god service, og resultatet er
primært drevet af operationelle effektiviseringer.
Selskabet vil også fremover være fokuseret på at skabe lønsomhed gennem at tilbyde danske kunder
sikkerhedsydelser som værditransport og pengehåndtering med et højt kvalitetsniveau.
Forventninger til fremtiden
Det er ledelsens forventning, at den nuværende organisation vil stå godt rustet til 2015. For det kommende
år forventer ledelsen et resultat på niveau med 2014.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2014

2013

DKK

DKK

Bruttofortjeneste

26.609.453

23.540.000

Distributionsomkostninger

-2.220.894

-2.540.346

-11.333.701

-10.322.280

Resultat af ordinær primær drift

13.054.858

10.677.374

Andre driftsomkostninger

-3.832.205

-1.918.181

9.222.653

8.759.193

3.716

3.926

-393.856

-415.264

8.832.513

8.347.855

8.793.450

0

17.625.963

8.347.855

17.625.963

8.347.855

17.625.963

8.347.855

Administrationsomkostninger

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2014

2013

DKK

DKK

16.428.013

14.018.681

1.874.508

1.947.233

18.302.521

15.965.914

Andre tilgodehavender

1.940.297

1.909.118

Finansielle anlægsaktiver

1.940.297

1.909.118

20.242.818

17.875.032

16.932.035

7.518.696

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

5.549.210

5.277.958

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

2.252.025

1.040.233

Andre tilgodehavender

2.604.402

213.882

12.543.450

3.750.000

1.033.219

1.095.374

Tilgodehavender

23.982.306

11.377.447

Likvide beholdninger

21.622.076

14.490.831

Omsætningsaktiver

62.536.417

33.386.974

Aktiver

82.779.235

51.262.006

Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

3

Anlægsaktiver

Varebeholdninger

Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

4

5
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Balance 31. december
Passiver
Note

2014

2013

DKK

DKK

Selskabskapital

2.000.000

2.000.000

Overført resultat

30.374.545

12.748.582

32.374.545

14.748.582

16.119.292

6.864.171

4.436.537

2.101.118

Gæld til tilknyttede virksomheder

15.229.646

15.229.214

Anden gæld

14.619.215

12.318.921

Kortfristet gæld

50.404.690

36.513.424

Gældsforpligtelser

50.404.690

36.513.424

Passiver

82.779.235

51.262.006

Egenkapital
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Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

7

Medarbejderforhold

8

Nærtstående parter og ejerforhold

9
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Noter til årsrapporten
1

2013

DKK

DKK

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

2

2014

348.797

341.008

45.059

74.256

393.856

415.264

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

3

0

0

-8.793.450

0

-8.793.450

0

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

I alt

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

127.006.886

10.969.590

137.976.476

Tilgang i årets løb

8.321.485

786.161

9.107.646

Afgang i årets løb

-1.621.064

0

-1.621.064

Kostpris 31. december

133.707.307

11.755.751

145.463.058

Ned- og afskrivninger 1. januar

112.988.202

9.022.359

122.010.561

5.428.324

858.884

6.287.208

-1.137.232

0

-1.137.232

117.279.294

9.881.243

127.160.537

16.428.013

1.874.508

18.302.521

4-5 år

10 år

Årets afskrivninger
Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Afskrives over
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Noter til årsrapporten
3

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

2014

2013

DKK

DKK

6.099.483

5.873.124

6.099.483

5.873.124

16.932.035

7.518.696

16.932.035

7.518.696

-4.298.483

-4.949.157

0

-14.574

-22.171.967

-29.496.269

26.470.450

34.460.000

0

0

26.470.922

30.460.155

-13.927.472

-26.710.155

12.543.450

3.750.000

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under
følgende poster:
Produktionsomkostninger

4

Varebeholdninger
Byttepengelager

5

Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Skattemæssigt underskud til fremførsel
Overført til udskudt skatteaktiv
Udskudt skatteaktiv
Opgjort skatteaktiv
Nedskrivning til vurderet værdi
Regnskabsmæssig værdi
Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på TDKK 13.927.
Stigningen i skatteaktivet skyldes selskabets positive forventninger til fremtiden.
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Noter til årsrapporten
6

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

2.000.000

12.748.582

14.748.582

0

17.625.963

17.625.963

2.000.000

30.374.545

32.374.545

Selskabskapitalen består af 2.000 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået huslejekontrakter med en samlet forpligtelse på TDKK 18.635. Lejemålene er uopsigelige
indtil hhv. 2018 og 2020.
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler med samlet forpligtelse på TDKK 932.
Selskabet har afgivet betalingsgaranti til en af selskabets kunder på op til TDKK 1.000.
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Noter til årsrapporten
8

2014

2013

DKK

DKK

Medarbejderforhold
Lønninger

42.001.717

39.555.715

Pensioner

3.119.605

2.940.086

Andre omkostninger til social sikring

1.213.298

970.996

46.334.620

43.466.797

38.373.646

36.336.634

7.960.974

7.130.163

46.334.620

43.466.797

105

103

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er
omkostningsført under følgende poster:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Loomis AB, Sverige

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Jarl Dahlfors

Bestyrelsesformand

Anders Haker

Bestyrelsesmedlem

Jan Schjøtz

Bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen

Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Loomis AB, P.O. Box 702, SE-101 33 Stockholm, Sverige
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Loomis Danmark A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes - baseret på følgende kriterier:
-

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,

-

der foreligger en forpligtende salgsaftale,

-

salgprisen er fastlagt, og

-

på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes
modtaget.

Indtægter indregnes herudfra 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 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 regnskabspost nedenfor.
Leasing
Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi
heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.
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Regnskabspraksis
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af værditransportydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Abonnementsindtægter fra værditransport periodiseres i overensstemmelse med regnskabsperioden.
Årets omsætning fremgår ikke af årsrapporten, jf. ÅRL § 32.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I dette
indgår hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af produktionsfaciliteterne.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale,
reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v.
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Regnskabspraksis
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.

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:
Tekniske anlæg, driftsmidler og maskiner
Indretning af lejede lokaler

4-5 år
10 år

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under
"Produktionsomkostninger" og "Administrationsomkostninger" afhængig af , hvilken funktion det
enekelte aktiv vedrører.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

16

Regnskabspraksis
Varebeholdninger består af byttepenge.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller
den skattepligtige indkomst.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse 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 indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
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 finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter følgende
regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsik ringspræmier,
abonnementer og renter.
Periodeafgrænsningsposter opført som for pligt el ser udgø res af mod tagne betalinger ved rø ren de ind
tægter i de efter følgende regn skabsår.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapita l ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnit lig egenkapita l
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