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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30.
september 2018 for Flyttespecialisten Syd ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at
undlade at lade årsregnskabet revidere.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017/18.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 30. januar 2019
Direktion

Kim Rasmussen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til ledelsen i Flyttespecialisten Syd ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Flyttespecialisten Syd ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30.
september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR
– danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug
for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 30. januar 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Vagner Hansen
statsautoriseret revisor
mne33245
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Flyttespecialisten Syd ApS
Smedevænget 11
4700 Næstved
Telefon: 55 72 04 56
CVR-nr.: 29 69 78 92
Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september
Stiftet: 1. juli 2006
Regnskabsår: 12. regnskabsår
Hjemstedskommune: Næstved

Direktion

Kim Rasmussen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Advokat

Advodan
Nygade 9
4700 Næstved

Pengeinstitut

Sparekassen Sjælland
Grønnegade 20
4700 Næstved
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Ledelsesberetning
Årsrapporten for Flyttespecialisten Syd ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er flytte-, opbevarings- og transportvirksomhed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et underskud på DKK 5.364, og selskabets balance pr. 30.
september 2018 udviser en egenkapital på DKK 259.094.
Selskabet har i regnskabsåret ekstraordinært måttet afskrive et debitortilgodehavende på DKK 68.000.
Under hensyntagen til effekten heraf anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende.
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september
Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før finansielle poster

2017/18

2016/17

DKK

DKK

475.674

602.745

-482.238

-483.359

-6.564

119.386

Finansielle indtægter

2

0

25

Finansielle omkostninger

3

0

-1.749

-6.564

117.662

1.200

-25.900

-5.364

91.762

-5.364

91.762

-5.364

91.762

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
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Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 30. september
Aktiver
Note

Goodwill

2018

2017

DKK

DKK

0

0

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

0

Indretning af lejede lokaler

0

0

0

0

Færdigvarer og handelsvarer

87.600

89.400

Varebeholdninger

87.600

89.400

183.338

311.998

Immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

5

6

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

44.780

0

8.300

7.100

5.475

4.108

Tilgodehavender

241.893

323.206

Likvide beholdninger

111.929

96.357

Omsætningsaktiver

441.422

508.963

Aktiver

441.422

508.963

Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

8
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Balance 30. september
Passiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

Selskabskapital

172.696

172.696

Overført resultat

86.398

91.762

259.094

264.458

Egenkapital

7

Leverandører af varer og tjenesteydelser

104.633

24.439

0

139.238

77.695

80.828

Kortfristet gæld

182.328

244.505

Gældsforpligtelser

182.328

244.505

Passiver

441.422

508.963

Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

Væsentligste aktiviteter
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis

10
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Noter til årsregnskabet
1

428.543

431.022

Pensioner

40.102

39.913

Andre omkostninger til social sikring

13.593

12.424

482.238

483.359

2

2

0

25

0

25

0

1.749

0

1.749

0

0

-1.200

25.900

-1.200

25.900

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

5

DKK

Lønninger

Andre finansielle indtægter

3

2016/17

DKK

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

2017/18

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
DKK

Kostpris 1. oktober

526.000

Kostpris 30. september

526.000

Ned- og afskrivninger 1. oktober

526.000

Ned- og afskrivninger 30. september

526.000

Regnskabsmæssig værdi 30. september

0
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Noter til årsregnskabet
5

Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)
Goodwill
DKK

Afskrives over

6

10 år

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

Kostpris 1. oktober

30.000

104.925

Kostpris 30. september

30.000

104.925

Ned- og afskrivninger 1. oktober

30.000

104.925

Ned- og afskrivninger 30. september

30.000

104.925

0

0

Regnskabsmæssig værdi 30. september
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Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

Egenkapital 1. oktober

172.696

91.762

264.458

0

-5.364

-5.364

172.696

86.398

259.094

Årets resultat
Egenkapital 30. september

Selskabskapitalen består af 172.696 anparter à nominelt DKK 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.
Selskabskapitalen har udviklet sig således:

Selskabskapital 1. oktober

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

172.696

500.000

500.000

500.000

500.000

Kapitalforhøjelse

0

0

0

0

0

Kapitalnedsættelse

0

-327.304

0

0

0

172.696

172.696

500.000

500.000

500.000

Selskabskapital 30.
september
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Noter til årsregnskabet
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2018

2017

DKK

DKK

Udskudt skatteaktiv
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse

-1.600

0

1.200

900

-7.900

-8.000

8.300

7.100

0

0

Opgjort skatteaktiv

8.300

7.100

Regnskabsmæssig værdi

8.300

7.100

270.938

401.398

198.012

199.889

Periodeafgrænsningsposter
Skattemæssigt underskud til fremførsel
Overført til udskudt skatteaktiv

Udskudt skatteaktiv
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Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Der er afgivet virksomhedspant (skadesløsbrev) på TDKK 300 med
sikkerhed i selskabets driftsmateriel, goodwill, varelager og simple
fordringer med en bogført værdi på
Leje- og leasingforpligtelser
Årlig lejeforpligtelse, uopsigelighedsperiode 1 mdr.
Andre eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Cuda Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til
sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Flyttespecialisten Syd ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2017/18 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte
varer og ydelser er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de
økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Bruttofortjeneste
Bruttoresultatet opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af
nettoomsætning, varekøb og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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 årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til egenkapitaltransaktioner.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske søstervirksomhed og moderselskab. Skatteeffekten af
sambeskatningen med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
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

5 år
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Indretning af lejede lokaler

5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Egenkapital
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i 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 eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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