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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Jørgensen Appliance A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 8. november 2016

Direktion

Henrik Strand Haslund

Bestyrelse

Boe Lukas Skjold Siersbæk Jan Brevadt Henrik Strand Haslund
formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Jørgensen Appliance A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Jørgensen Appliance A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30.
september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørel-
se og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregn-
skab, 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 selskabets interne kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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 fi-
nansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæringer

København, den 8. november 2016

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Per Løfgren
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Jørgensen Appliance A/S
Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde

Telefon: 72217204
Hjemmeside: www.joap.dk

CVR-nr.: 27 55 43 42
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse Boe Lukas Skjold Siersbæk, formand
Jan Brevadt
Henrik Strand Haslund

Direktion Henrik Strand Haslund

Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ved Vesterport 6, 5. sal
1612 København V

Bankforbindelse Danske Bank, Stændertorvet 5, 4000 Roskilde
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabet driver virksomhed ved salg af elkomponenter på agenturbasis og i egen regning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-
nansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jørgensen Appliance A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under 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 heraf vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 fi-
nansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balanceda-
gen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tids-
punktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle ind-
tægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-
ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Jørgensen Appliance A/S · Årsrapport for 2015/16 6



Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer samt årets forskydning i vare-
beholdningerne.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-
rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskat-
tede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomhe-
der med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

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 af- og nedskrivninger.

Indretning af lejede lokaler
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 5 år.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til laveste værdi af kostpris på genanskaffelsespris. Der foretages nedskrivning
for ukurans.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbyt-
te indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
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Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Jørgensen Appliance A/S solidarisk og ubegrænset over for skatte-
myndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sam-
beskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris svarende til kontant restgæld.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note 2015/16 2014/15

Bruttofortjeneste 1.909.434 1.911.136

1 Personaleomkostninger -1.238.278 -1.307.242
2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -35.069 -25.074

Driftsresultat 636.087 578.820

Andre finansielle indtægter 0 30.210
3 Øvrige finansielle omkostninger -24.393 -297

Resultat før skat 611.694 608.733

4 Skat af årets resultat -143.808 -142.845

Årets resultat 467.886 465.888

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 300.000 150.000
Overføres til overført resultat 167.886 315.888

Disponeret i alt 467.886 465.888
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Balance 30. september

Aktiver
Note 2016 2015

Anlægsaktiver

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 39.892 67.897
6 Indretning af lejede lokaler 19.033 26.097

Materielle anlægsaktiver i alt 58.925 93.994

Deposita 98.415 73.542
Finansielle anlægsaktiver i alt 98.415 73.542

Anlægsaktiver i alt 157.340 167.536

Omsætningsaktiver

Fremstillede varer og handelsvarer 1.046.014 971.327
Varebeholdninger i alt 1.046.014 971.327

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.379.685 2.120.364
Udskudte skatteaktiver 5.047 4.409
Andre tilgodehavender 0 12.500
Periodeafgrænsningsposter 1.500 6.579
Tilgodehavender i alt 1.386.232 2.143.852

Likvide beholdninger 749.798 310.471

Omsætningsaktiver i alt 3.182.044 3.425.650

Aktiver i alt 3.339.384 3.593.186
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Balance 30. september

Passiver
Note 2016 2015

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000 500.000
Overkurs ved emission 10.000 10.000
Overført resultat 1.177.028 1.009.142
Foreslået udbytte for regnskabsåret 300.000 150.000
Egenkapital i alt 1.987.028 1.669.142

Gældsforpligtelser

Selskabsskat 139.502 141.917
Langfristede gældsforpligtelser i alt 139.502 141.917

Leverandører af varer og tjenesteydelser 546.784 1.051.977
Gæld til tilknyttede virksomheder 9.021 0
Selskabsskat 146.855 146.535
Anden gæld 510.194 583.615
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.212.854 1.782.127

Gældsforpligtelser i alt 1.352.356 1.924.044

Passiver i alt 3.339.384 3.593.186

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
8 Eventualposter
9 Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse                     

Virksomheds-
kapital

Overkurs ved
emission

Overført resul-
tat

Foreslået ud-
bytte for regn-

skabsåret I alt

Egenkapital 1. oktober 2014/15 500.000 10.000 693.254 400.000 1.603.254

Udloddet udbytte 0 0 0 -400.000 -400.000

Årets overførte overskud eller

underskud 0 0 315.888 150.000 465.888

Egenkapital 1. oktober 500.000 10.000 1.009.142 150.000 1.669.142

Udloddet udbytte 0 0 0 -150.000 -150.000

Årets overførte overskud eller

underskud 0 0 167.886 300.000 467.886

500.000 10.000 1.177.028 300.000 1.987.028
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Noter

2015/16 2014/15

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 1.018.274 1.099.780
Pensioner 190.363 174.561
Andre omkostninger til social sikring 28.785 28.966
Personaleomkostninger i øvrigt 856 3.935

1.238.278 1.307.242

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 4 4

2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivning på indretning af lejede lokaler 7.064 7.080
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 28.005 27.994
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 -10.000

35.069 25.074

3. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 3.205 0
Andre finansielle omkostninger 21.188 297

24.393 297

4. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 139.502 141.917
Årets regulering af udskudt skat -638 928
Regulering af tidligere års skat 4.944 0

143.808 142.845
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Noter

30/9 2016 30/9 2015

5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. oktober 139.008 153.183
Tilgang i årets løb 0 11.118
Afgang i årets løb 0 -25.293

Kostpris 30. september 139.008 139.008

Af- og nedskrivninger 1. oktober -71.111 -68.410
Årets afskrivninger -28.005 -27.994
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede
aktiver 0 25.293

Af- og nedskrivninger 30. september -99.116 -71.111

Regnskabsmæssig værdi 30. september 39.892 67.897

6. Indretning af lejede lokaler

Kostpris 1. oktober 35.364 35.364

Kostpris 30. september 35.364 35.364

Af- og nedskrivninger 1. oktober -9.267 -2.187
Årets afskrivninger -7.064 -7.080

Af- og nedskrivninger 30. september -16.331 -9.267

Regnskabsmæssig værdi 30. september 19.033 26.097

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige
erhvervelser af simple fordringer efter reglerne om fordringspant (flydende pant). Den bogførte
værdi af aktiver omfattet af fordringspantet udgør pr. 30.09.2015 kr. 300.000.

8. Eventualposter
Eventualforpligtelser
Operationel leasing

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt med en gennemsnitlig månedlig leasingydelse på
2.556 kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 49 måneder og en samlet restleasingydelse på
125.244 kr.
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Noter

8. Eventualposter (fortsat)
Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med JORI ApS som administrationsselskab og
hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabs-
skat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt:
286 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksi-
malt: 32 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at sel-
skabets hæftelse udgør et andet beløb.

9. Nærtstående parter
Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum
5 % af selskabskapitalen:

JORI ApS, Kløverengen 4, 4130 Viby Sjælland
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