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H. Hindkr ApS

R e v i s o rHuset
LEDELSESPATEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt àrsrapporten for perioden 1. oktober 2013 30. september
2014 for H. Hindkr ApS.
-

Arsrapporten aflgges i overensstemmelse med ârsregnskabsloven.
Det er miri opfattelse, at .rsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for perioden 1. oktober
2013 30. september 2014.
-

Ledelsesberetningen indeholder efter mm
omhandler.

opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hobro, den 10. december 2014

Direktion

c

c

Hanne Hindkr

Revision af ârsregnskab
Seiskabet opfylder bestemmelserne i ársregnskabslovens § 135 og bar derved mulighed for at aflgge et
ikke revideret ârsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets
rsregnskab fremover ikke revideres.
Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen bar dags dato behandlet og godkendt ledelsens forsiag om at undlade revision.
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REVISORS ERKLIERING OM OPSTILLING AF ARSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i H. Hindkr ApS
Vi har opstillet rsregnskabet for H. Hindkr ApS for perioden 1. oktober 2013
grundlag af seiskabets bogføring og ovrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

-

30. september 2014 p

Arsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og prsentere ársregnskabet i
overensstemmelse med rsregnskabs1oven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR
danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.

-

Arsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstndigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af ársregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave onì opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nojagtigheden eller fuldstndigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille rsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
rsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med ärsregnskabsloven.
Risskov, den 10. december 2014

RevisorHuset

godkendte revisorer a/s
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T6rben Bang
registreret revir
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SELSKABSOPLYSNINGER

Seiskabet

H. Hindkr ApS
Skovsgàrdvej 9 A
9500 Hobro
CVR-nr.:
Hjemsted:

15 4702 83
Mariagerfjord
1. oktober 30. september

Regriskabsâr:
Kundenr.:

-

3307

Direktion

Hanne Hindkr

Revisor

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
Ravnsøvej 52

8240 Risskov
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Arsregnskabet for H. Hindkr ApS for 2013/14 er udarbejdet i overensstemmelse med ársregnskabslovens
bestemmelser for seiskaber i regnskabsklasse B med tilvaig af enkelte regler for kiasse C-selskaber.
Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste tr og af1gges i danske kroner.
Generelt om indregning og mâling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtgter indregnes i resuitatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
vrdireguleringer af finansielle aktiver og forpligteiser, der males til dagsvrdi elier amortiseret kostpris.
Endvidere indregnes i resuitatopgøreisen aile omkostninger, der er afhoidt for at opnâ àrets indtjening,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpiigtelser samt tiibageførsler som føige af ndrede
regnskabsmssige skøn af beløb, der tidligere har vret indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt at fremtidige okonomiske fordele vii tiifiyde seiskabet,
og aktivets vrdi kan mJes pálideligt.
Forpiigtelser indregnes i balancen, nár det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii fraga
seiskabet, og forpligteisens vrdi kan males pálideligt.
Ved første indregning males aktiver og forpiigtelser til kostpris. Efterfølgende males aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkeit.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og ti1Ig!fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og mâling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden arsregnskabet
af1gges, og som be- elier afkrfter forhold, der eksisterer pa balancedagen.
RESULTATOPGORELSEN
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til saig, rekiame, administration, iokaler, tab
debitorer my.

pa

Finansielle indtgter og omkostninger
Finansielle indtgter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de beiøb, der vedrører
regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtgter og -omkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af árets resultat
Arets skat indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henføres til àrets resultat, og direkte pa
egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer direkte pa egenkapitalen.
BALANCEN
Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket sdvanhigvis svarer til nominel vrdi.
Vrdien reduceres med nedskrivning til imødegáelse af forventede tab.
Vrdipapirer
Vrdipapirer og kapitalandele, indregnet under omstningsaktiver, omfatter vrdipapirer optaget til
handel pa et reguleret marked, der males til dagsvrdien pa balancedagen. Dagsvrdien opgores pa
grundlag af den senest noterede salgskurs.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af àrets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere ârs skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat males efter den balanceorienterede gldsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmssig og skattemssig vrdi af aktiver og forpligtelser. I de tilflde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skattevrdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, males udskudt skat pa
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skattevrdien af fremforseisberettiget skattemssigt underskud, males
til den vrdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteerthed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver males til nettorealisationsvrdi.
Den beregnede udskudte skat, som ikke er indregnet i ârsrapporten, udgør et aktiv pa kr. 32.440.
Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
vre gldende, nàr den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Endring i udskudt skat som følge
af ndringer i skattesatser indregnes i resultatopgorelsen.
Geldsforpligtelser
Andre gldsforpligtelser, som omfatter g1d til leverandorer, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gld, males til amortiseret kostpris, hvilket sdvanligvis svarer til nominel vrdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2013

-

30. SEPTEMBER 2014

2013/14

2012/13

-10.625

-10.000

Andre finansielle indtgter

84.691

20.327

RESULTAT FOR SKAT

74.066

10.327

ARETS RESULTAT

74.066

10.327

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overfert resultat

74.066

10.327

DISPONERET I ALT

74.066

10.327

BRUTTOFORTJENESTE
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2014
AKTIVER

2014

2013

Andre vrdipapirer
Andre tilgodehavender

551.979
4.787

484.449
2.124

Finansielle an1gsaktiver

556.766

486.573

ANL/EGSAKTIVER

556.766

486.573

Likvide behoidninger

11.321

2.448

OMS1ETNINGSAKTIVER

11.321

2.448

568.087

489.021

AKTIVER
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2014
PASSIVER

2

2014

2013

Virksomhedskapital
Overført resultat

200.000
333.087

200.000
259.021

EGENKAPITAL

533.087

459.021

Anden g1d
G1d til virksomhedsdeltagere og ledelse

30.000
5.000

30.000
0

Kortfristede g1dsforp1igte1ser

35.000

30.000

G1ELDSFORPLIGTELSER

35.000

30.000

568.087

489.021

PASSIVER
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NOTER

2013/14

2012/13

Selskabets hovedaktivitet
Seiskabets vsent1igste aktiviteter har i lighed med sidste àr udelukkende vret formuepleje.

2

Primo

Forsiag til resul
tatdisponering

Ultimo

200.000
259.021

0
74.066

200.000
333.087

459.021

74.066

533.087

Egenkapital

Virksomhedskapital
Overført resultat
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