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Side 2

Selskabsoplysninger

Selskabet

Jysk Service ApS
Mølbakvej 2
8520 Lystrup
CVR-nr.:
Etableret:
Regnskabsår:

33084803
27.08.2010
1. januar - 31. december

Direktion

John Rabis

Revisor

Revisionsfirmaet Sloth & Partnere ApS
Ndr. Ringvej 51, 2.
6000 Kolding
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter omfatter rengøringsvirksomhed.
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret 2016 udviser et årsresultat på t.kr. 41, hvilket svarer til en ændring på t.kr. -23 i
forhold til 2015.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke
vurderingen af virksomhedens forhold.
Den forventede udvikling
Den positive udvikling fra 2016 ser ud til at fortsætte.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der foregår ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter ud over normal produktudvikling og
rationalisering af produktionsprocesser.
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Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Jysk Service ApS.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for at være opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Lystrup, den 29. maj 2017.

Direktion

John Rabis
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jysk Service ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

GENERELT
Indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Ligeledes indregnes 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 ressourcer 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. 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 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
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter
opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle
aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger
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Anvendt regnskabspraksis
foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.
Skyldig skat og udskudt skat
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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseres, enten ved udligning af skat af fremtidig
indtjening 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.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I den efterfølgende periode indregnes de finansielle forpligtelser
til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over
låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning
af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Forpligtelser m.v.

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser:

Ingen

Garantiforpligtelser:

Ingen

Kautionsforpligtelser:

Ingen

Leasingforpligtelser:

Ingen
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Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016
Note

2016
Kr.

2015
Kr.

BRUTTOFORTJENESTE
1 Personaleomkostninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion

3.329.370
-3.276.942
0

3.071.065
-2.976.275
-10.427

ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
Andre finansielle omkostninger

52.428
-27

84.362
-411

RESULTAT FØR SKAT
2 Skat af årets resultat

52.401
-11.528

83.952
-19.729

ÅRETS RESULTAT

40.873

64.223

Overført til næste år

40.873

64.223

Disponeret i alt

40.873

64.223

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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Balance pr. 31. december 2016
Note

2016
Kr.

2015
Kr.

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

31.281

Materielle anlægsaktiver i alt

0

31.281

Anlægsaktiver i alt

0

31.281

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Selskabsskat

653.686
22.789

1.553.201
0

Tilgodehavender i alt

676.476

1.553.201

Likvide beholdninger

646.388

132.441

Omsætningsaktiver i alt

1.322.864

1.685.642

AKTIVER I ALT

1.322.864

1.716.923
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Balance pr. 31. december 2016
Note

2016
Kr.

2015
Kr.

80.000
-32.080

80.000
89.572

47.920

169.572

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Selskabsskat

9.048

13.729

Langfristede gældsforpligtelser i alt

9.048

13.729

599.500
666.396

900.808
632.814

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.265.896

1.533.622

Gældsforpligtelser i alt

1.274.944

1.547.351

PASSIVER I ALT

1.322.864

1.716.923

PASSIVER
EGENKAPITAL
Anpartskapital
Overført resultat
3 Egenkapital i alt

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
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Noter
Note

2016
Kr.

2015
Kr.

-3.096.536
-1.095
-179.311

-2.909.302
0
-66.973

-3.276.942

-2.976.275

2 Årets skatter
Skat af årets resultat

-11.528

-19.729

Årets skatter i alt

-11.528

-19.729

Primo

Årets
bevægelser

Ultimo

80.000
89.572
0

0
40.873
-162.525

80.000
130.445
-162.525

169.572

-121.653

47.920

1 Personaleomkostninger
Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte
Pensionsafregning
Andre udgifter til social sikring
Personaleomkostninger i alt

3 Egenkapital

Anpartskapital
Overført resultat
Korrektion til tidligere år
Egenkapital i alt
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Specifikationer
1-1-2016

Årets
bevægelser

31-12-2016

0

-162.525

-162.525

Korrektion til tidligere år
Korrektion til tidligere år i alt
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