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Ledelsespåtegning
 Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for HB
North ApS.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. decemer 2016 samt resultatet af selskbets aktiviteter for regnskabsåret 2016.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.
 
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Vejle 23/05/2017

 Direktion

 Henrik Schrøder Lauritsen

 Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

 Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for at være opfyldt.
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er privat sikkerhedsvagt.
 
Usikkerhed ved indregning og måling
Selskabet har skattemæssig underskud til fremførsel på 396 tkr. På baggrund af forventninger til 2017 og
2018, vurderer ledelsen, at det skattemæssige underskud kan udnyttes inden for 3-5 år, hvorfor ledelsen har
indregnet et skatteaktiv på 87 tkr. i selskabets balance.
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen har i 2016 brugt resourcer på at få opstartet et privat vagtselskab. Selskabet forventer et mindre
overskud i 2017 og fra 2018 forventes aktiviteten at stige. Selskabet har tabt hele egenkapitalen, denne
forventes reetableret via kontant indskud fra anpartshaveren samt via fremtidig indtjening. Ledelsen vurdere,
at egenkapitalen vil blive reetableret inden for 4-5 år. Selskabets ledelse budgetterer med et mindre overskud
i 2017. Selskabets ledelse har drøftet finansieringen af driften for det kommende år med pengeinstitutet og
de støtter op omkring finansiering af driften. ledelsen har aflagt regnskabet med forsat drift for øje.
 
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
 
Generelt om indregning 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 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.
 
RESULTATOPGØRELSEN
 
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
 
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte
og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, mv.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og
omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
 
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
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Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld
fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen.
 
BALANCEN
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
 
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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser.
 
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.
 
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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
 
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.

Bruttoresultat  ............................................................................... 641 -50.061

Personaleomkostninger  .................................................................. -798 -6.646
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 
 ......................................................................................................... 

0 -3.480

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -157 -60.187

Andre finansielle indtægter  ............................................................ 260.068 0
Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... -16.934 -27.948

Ordinært resultat før skat  ........................................................... 242.977 -88.135

Skat af årets resultat  ....................................................................... 1 -60.821 17.842

Årets resultat  ................................................................................ 182.156 -70.293

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. 182.156 -70.293

I alt  ................................................................................................. 182.156 -70.293
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Balance 31. december 2016
Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  ............................. 5.000 5.000
Udskudte skatteaktiver  ................................................................... 87.120 147.941

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 92.120 152.941

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 92.120 152.941

Aktiver i alt  ................................................................................... 92.120 152.941
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Balance 31. december 2016
Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 80.000 80.000
Overført resultat  ............................................................................. -387.430 -569.586

Egenkapital i alt  ........................................................................... -307.430 -489.586

Gæld til banker  .............................................................................. 109.360 182.534
Leverandører af varer og tjenesteydelser  ....................................... 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  .................................................................................. 

24.722 41.607

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  ............................................ 265.468 418.386

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 399.550 642.527

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 399.550 642.527

Passiver i alt  ................................................................................. 92.120 152.941
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Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret
kapital

mv.

Overført
resultat I alt

kr. kr. kr.
Egenkapital, primo  .................................................................................... 80.000 -569.586 -489.586
Betalt udbytte  ............................................................................................ 0 0 0
Årets resultat  ............................................................................................. 0 182.156 182.156
Egenkapital, ultimo  ................................................................................... 80.000 -387.430 -307.430

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen.
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Noter

1. Skat af årets resultat

  2016 2015

  kr. kr.

Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 60.821 -17.842
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  60.821 -17.842

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Usikkerhed ved going concern
Selskabets ledelse budgetterer med et mindre overskud i 2017. Selskabets ledelse har drøftet
finansieringen af driften for det kommende år med pengeinstitutet og de støtter op omkring
finansering af driften. Ledelsen har derfor aflagt regnskabet med forsat drift for øje.

3. Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Selskabet har skattemæssig underskud til fremførsel på 396 tkr. På baggrund af forventninger til
2017 og 2018, vurderer ledelsen, at det skattemæssige underskud kan udnyttes inden for 3-5 år,
hvorfor ledelsen har indregnet et skatteaktiv på 87 tkr. i selskabets balance.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualposter mv.
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk med modervirksomhed Brdr. Lauritsen Holding ApS for skat af
koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.
 
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Brdr. Lauritsen
Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.


