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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HBNORTH ApS
Stampesvej 72
7100 Vejle

e-mailadresse: henrik@hbnorth.dk

CVR-nr: 34713987
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31.
december 2019 for HBNORTH ApS. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling samt af resultatet. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

, den  Vejle 26/06/2020

 Direktion

 Henrik Ulv Lauritsen
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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 332 tkr. På baggrund af forventninger til 2020 og
2021, vurderer ledelsen, at det skattemæssige underskud kan udnyttes inden for 4-5 år, hvorfor ledelsen har
indregnet et skatteaktiv på 73 tkr. i selskabets balance.
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets ledelse forventer fremgang og øget aktivitet fremover. Selskabet har tabt hele
egenkapitalen. Ledelsen forventer, at egenkapitalen vil blive reetableret inden for 4-5 år, via egen fremtidig
indtjening. Selskabets ledelse budgetterer med overskud i 2020. Selskabets ejere støtter op omkring
virksomhedens drift og likviditet således at finansieringen af driften i det kommende år er sikret. Ledelsen
har derfor 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
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
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
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posteringer direkte på egenkapitalen.
 
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. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.

Bruttoresultat  ............................................................................... -54.180 203.591

Personaleomkostninger  .................................................................. -38.078 -185.655

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -92.258 17.936

Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... -9.049 -9.578

Ordinært resultat før skat  ........................................................... -101.307 8.358

Skat af årets resultat  ....................................................................... 1 20.949 -4.444

Årets resultat  ................................................................................ -80.358 3.914

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. -80.358 3.914

I alt  ................................................................................................. -80.358 3.914
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Balance 31. december 2019
Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.

Igangværende arbejder for fremmed regning  ................................ 0 60.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  ............................. 3.125 3.125
Udskudte skatteaktiver  ................................................................... 73.129 52.180

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 76.254 115.305

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 76.254 115.305

Aktiver i alt  ................................................................................... 76.254 115.305
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Balance 31. december 2019
Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 80.000 80.000
Overført resultat  ............................................................................. -334.697 -254.339

Egenkapital i alt  ........................................................................... -254.697 -174.339

Gæld til banker  .............................................................................. 108.559 49.296
Leverandører af varer og tjenesteydelser  ....................................... 5.000 5.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  .................................................................................. 

22.560 203.289

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  ............................................ 194.832 32.059

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 330.951 289.644

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 330.951 289.644

Passiver i alt  ................................................................................. 76.254 115.305
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Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Registreret
kapital

mv.

Overført
resultat I alt

kr. kr. kr.
Egenkapital, primo  .................................................................................... 80.000 -254.339 -174.339
Årets resultat  ............................................................................................. -80.358 -80.358
Egenkapital, ultimo  ................................................................................... 80.000 -334.697 -254.697

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen.
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Noter

1. Skat af årets resultat

  2019 2018

  kr. kr.

Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat -20.949 4.444
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -20.949 4.444

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Usikkerhed ved going concern
Selskabets ledelse budgetterer med overskud i 2020 og frem. 
Selskabets ejere støtter op omkring virksomhedens drift og likviditet således at finansieringen af
driften i det kommende år er sikret.
Ledelsen har derfor aflagt regnskabet med forsat drift for øje.

3. 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.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019
Gennemsnitligt antal ansatte  ............................................................ 1


