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Herlev, den 19. januar 2023

I direktionen: 

Birgit Juuhl Hjorth

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 
2022 for Flora Vase ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
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Til den daglige ledelse i Flora Vase ApS

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. 

Vi har opstillet årsregnskabet for Flora Vase ApS for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 
2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som de har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle 
oplysninger.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer 
for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, 
professionel kompetence og fornøden omhu.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Nikolaj Kure Jensen
Statsautoriseret revisor

København, den 19. januar 2023

CVR-nr. 21 14 81 48

Baagøe | Schou

MNE-nr. 35 405

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør kr. -16.813.
Egenkapitalen udgør kr. -603.848.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktivitet er design, udvikling, produktion og markedsføring af Flora Vase 
ApS' produkter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Årets resultat anses ikke som tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Flora Vase ApS for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Bruttofortjeneste

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer 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 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning med fradrag af direkte driftsomkostninger samt andre 
eksterne omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

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

Vareforbrug 
Omfatter de direkte omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder årets 
forskydning i varebeholdninger. 

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold 
til virksomhedens hovedaktivitet.
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BALANCEN

Andre eksterne omkostninger

Anvendt regnskabspraksis 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag 
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration mv.

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

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor 
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
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Skyldig skat og udskudt skat

Anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.

Anvendt regnskabspraksis 

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, 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.

Gældsforpligtelser

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. 
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Spec. Note 2021/22 2020/21

-8.108 43.427

5 -13.447 -5.076

-21.555 38.351

6 4.742 -8.438

-16.813 29.913

OVERSKUDSDISPONERING:

0 0
0 0

-16.813 29.913

-16.813 29.913

Finansielle omkostninger ...........................................................

RESULTAT FØR SKAT ...........................................................

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

ÅRETS RESULTAT .................................................................

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

Disponeret i alt ...........................................................................

Resultatopgørelse 

BRUTTOFORTJENESTE .........................................................

Udbytte for regnskabsåret ..........................................................
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret ..................................
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Spec. Note 30/09-22 30/09-21

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger: 
35.000 73.606

35.000 73.606

Tilgodehavender: 
0 12.700

251.071 246.329

251.071 259.029

7 24.189 64.273

310.260 396.908

310.260 396.908

Balance 

Udskudt skatteaktiv ....................................................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ............................................

Varebeholdninger i alt  ...............................................................

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

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

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

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  ...............

AKTIVER

Handelsvarer ..............................................................................
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Spec. Note 30/09-22 30/09-21

EGENKAPITAL:

125.000 125.000
-728.848 -712.035

0 0

8 -603.848 -587.035

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Kortfristede gældsforpligtelser: 
9 0 0

10 914.108 983.943

914.108 983.943

914.108 983.943

310.260 396.908

1
Ingen
Ingen

Anden gæld ................................................................................

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

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ...........................................

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

Overført resultat .........................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ..........................................

EGENKAPITAL I ALT .............................................................

Personaleforhold ........................................................................
Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv. .....................
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ........................................

Balance

PASSIVER

Selskabskapital ...........................................................................

Selskabsskat ...............................................................................
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1 Personaleforhold 2021/22 2020/21

1 1Gennemsnitligt antal ansatte ......................................................................

Noter
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