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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORMA HOLDING ApS
Krostien 9
3480 Fredensborg

Telefonnummer: 20861302

CVR-nr: 10001021
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
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Ledelsespåtegning
 

PÅTEGNINGER

 

LEDELSESPÅTEGNING
 
Ledelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for året 2015.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt eventuelle yderligere krav i
vedtægter eller aftale. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at
årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.
 
Ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold som den omhandler.
 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Hornbæk, den 6.juli 2016
 
Direktion:
__________________________
Minga Liljestrøm-Svendsen

, den 

 Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

 Revision er fravalgt for det kommende år.
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB 

Til den daglige ledelse i NORMA Holding ApS: 

Jeg har opstillet årsregnskabet for NORMA Holding ApS for perioden 1. januar – 31. december 2015 på
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 ”Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger”. 

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
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 jeg
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til
brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Helsingør, den 6.juli 2016 

REVISIONSFIRMAET KLAUS JOHANSSON 

Klaus Johansson 
 registreret revisor

, 
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
 
 
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
 

Årsrapporten for NORMA HOLDING  ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse B-virksomheder.

 

Generelt om indretning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
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 forpligtelsernes 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.
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.
 

RESULTATOPGØRELSEN

 
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
 

Andre omkostninger
Andre omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter
 
 
og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, samt amortisering af realkreditlån.
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Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af
tilbagevendende karakter.
 
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, at kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
 

BALANCEN
 
Immaterielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler afskrives over 10 år.
 

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
 
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 vurderinger af aktivernes forventede brugstider:
 
Tekniske anlæg og maskiner                            5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     5 år
 
 
 
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.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
 
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.
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelse. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
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hvor opgørelsen 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
 
Udskudt skat måles på baggrund af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skal forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 
 
 
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.

Bruttoresultat  ................................................................................ 324.601

Distributionsomkostninger  ............................................................. -465.673
Administrationsomkostninger  ........................................................ -118.002 -10.000

Resultat af ordinær primær drift  ................................................ -259.074 -10.000

     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  .............. -1.700.000

Ordinært resultat før skat  ........................................................... -1.959.074 -10.000

Årets resultat  ................................................................................. -1.959.074 -10.000

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. -1.959.074 -10.000

I alt  ................................................................................................. -1.959.074 -10.000
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Balance 31. december 2015
Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  ...................................... 0 1.700.000

Finansielle anlægsaktiver i alt  ..................................................... 0 1.700.000

Anlægsaktiver i alt  ....................................................................... 0 1.700.000

Udbytte hos tilknyttede virksomheder  ........................................... 0
Tilgodehavende skat  ....................................................................... 46.036 34.000
Andre tilgodehavender  ................................................................... 0 465.673
Periodeafgrænsningsposter  ............................................................ 0

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 46.036 499.673

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................... 46.036 499.673

Aktiver i alt  ................................................................................... 46.036 2.199.673
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Balance 31. december 2015
Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 125.000 125.000
Overført resultat  ............................................................................ -2.754.709 -795.635

Egenkapital i alt  .......................................................................... -2.629.709 -670.635

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder  ........................... 0 199.677
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

10.000 35.000

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  ........................................... 2.665.745 2.635.631

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 2.675.745 2.870.308

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 2.675.745 2.870.308

Passiver i alt  ................................................................................. 46.036 2.199.673
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Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det kke muligt at indsætte tabeller).


