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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

HMJ HOLDING, RINGSTED ApS
Fluebæksvej 88
4100 Ringsted
CVR-nr:
Regnskabsår:

Bankforbindelse

31299896
01/01/2015 - 31/12/2015

Nordea
Bag Haverne 20
4600 Køge
DK Danmark

CVR-nr. 31299896

Side 4 af 11

Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2015 for HMJ Holding, Ringsted ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ringsted, den 21/05/2016
Direktion

Jørgen Mogens Johansen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalinteresser i associerede virksomheder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 39.502 kr., og selskabets balance pr. 31.
december 2015 udviser en egenkapital på 106.579 kr.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for HMJ Holding, Ringsted ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2015 er aflagt i DKK
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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 der 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 amortisering af forskelle 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, eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale,
kontoromkostninger.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat efter fuld eliminering af intern
avance/tab og med fradrag af afskrivning på goodwill under posterne ”Indtægter af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder”, ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder” samt ”Indtægter af
kapitalandele i joint ventures” indregnes og måles efter den indre værdis metode.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.
Anvendt regnskabspraksis
Balancen
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 balanceorienterende 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 skattemæssig underskud, måles til
CVR-nr. 31299896

Side 7 af 11
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For
indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...............

2015
kr.
39.792

Bruttoresultat ................................................................................

39.792

Administrationsomkostninger .........................................................

-250

Resultat af ordinær primær drift ................................................

39.542

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...............
Øvrige finansielle omkostninger .....................................................

-40

Ordinært resultat før skat ............................................................

39.502

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

2014
kr.
-622

-2.125

-622
-415

-7.108
39.502

-10.270

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

39.502

-10.270

I alt ..................................................................................................

39.502

-10.270

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note
Kapitalandele i associerede virksomheder .....................................

2015
kr.
63.325

2014
kr.
23.533

Finansielle anlægsaktiver i alt .....................................................

63.325

23.533

Anlægsaktiver i alt .......................................................................

63.325

23.533

Udskudte skatteaktiver ...................................................................

0

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

0

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

49.254

51.544

Omsætningsaktiver i alt ..............................................................

49.254

51.544

Aktiver i alt ...................................................................................

112.579

75.077
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

2015
kr.
125.000
-18.421

2014
kr.
125.000
-57.923

Egenkapital i alt ...........................................................................

106.579

67.077

Gældsforpligtelser til associerede virksomheder ...........................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring ..................................................................................

6.000

6.000

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

6.000

8.000

Gældsforpligtelser i alt ................................................................

6.000

8.000

Passiver i alt .................................................................................

112.579

75.077
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Noter
1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke fortaget pansætninger eller sikkerhedsstillelser.

2. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Direktør Mogens Johansen, Fluebæksvej 88, 4100 Ringsted.
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