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Virksomhedsoplysninger
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Pro ØkonomiService ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Selskabet har fravalgt revision, og anser betingelserne herfor for at være opfyldt.
Silkeborg, den 29/03/2014
Direktion

Susan Elinda Pradsgaard
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsregnskabet for Pro ØkonomiService for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser i regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner, efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
GENERELT
Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten - bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes når selskabet har erhvervet endelig ret til indtægterne, og når eventuelle
modydelser er præsteret.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger, øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud
fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver samt af gevinster og tab ved salg
af materielle anlægsaktiver
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med det beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og-tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
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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.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:
Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år
0%
Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af kontate beholdninger og bankindeståender.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og
aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede
salgskurs.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post på egenkapitalen. Forslag til udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af å rets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
....
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

Bruttoresultat .........................................................................................

544.631

522.966

Personaleomkostninger ............................................................................

-535.344

-457.164

Resultat af ordinær primær drift .........................................................

9.287

65.801

Andre finansielle indtægter .....................................................................
Andre finansielle omkostninger ..............................................................

2.377
0

3.024
-3.386

Ordinært resultat før skat ....................................................................

11.664

65.439

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................

11.664

65.439

Skat af årets resultat .................................................................................

517

-17.283

Årets resultat ..........................................................................................

12.181

48.156

Overført resultat .......................................................................................

12.181

48.156

I alt ..........................................................................................................

12.181

48.156

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................
Tilgodehavende skat ................................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

2013
kr.
109.782
517

2012
kr.
40.928
32.694

16.432

Tilgodehavender i alt .............................................................................

126.731

73.622

Likvide beholdninger ...............................................................................

320.775

308.763

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................

447.506

382.385

AKTIVER I ALT ...................................................................................

447.506

382.385

CVR-nr. 33641028

Side 10 af 11

Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
80.000
271.083

2012
kr.
80.000
258.902

1

351.083

338.902

Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

95.178
1.245

43.483

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

96.423

43.483

Gældsforpligtelser i alt .........................................................................

96.423

43.483

PASSIVER I ALT .................................................................................

447.506

382.385

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
80.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
258.902

kr.
0

kr.
338.902

0

0

0

0

0

0
80.000

0
0

12.181
271.083

0
0

12.181
351.083

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Virksomhedens hovedformål er at yde regnskabsservice og forretningsudvikling til mindre og
mellemstore virksomheder.
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