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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

SYMMETRY HOLDING ApS
Oscarsvej 4
9320 Hjallerup
CVR-nr:
Regnskabsår:

Bankforbindelse

35056467
01/01/2014 - 31/12/2014

Spar Nord Bank A/S
Hjallerup Centret 18-20
9320 Hjallerup
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision som opfyldt.
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt selskabets årsrapport for
1. januar – 31. december 2014 for Symmetry Holding ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2014 samt af resultatet og selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Hjallerup, den 27/02/2015
Direktion

Andreas Aaen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har desuden besluttet at årsrapporten for det kommende år ikke skal
revideres.
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er investering i værdipapirer, finansielle kontrakter samt anden hermed beslægtede
aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2014 er det andet år i Symmetrys korte historie. Indre værdi pr. aktie er i 2014 vokset fra 12,56 kr. til 16,4 kr. svarende
til et afkast på 30,57 %. Ledelsen anser dette for at være yderst tilfredsstillende da vores benchmark kun er steget
4,36 % i året.
Siden stiftelsen af Symmetry er indre værdi pr. aktie vokset fra 10 kr. til 16,4 svarende til et årligt afkast på 28,1 % pr.
år.
Der henvises i øvrigt til direktions brev til aktionærerne tilsendt forud for generalforsamlingen. Dette giver en længere
gennemgang af selskabets aktiepositioner, finansieringsforhold mv. Dette kan rekvireres via aa@symmetry.dk

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke sket betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning eller 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 eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
in-dikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen har fundet sted
inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration mv.
Finansielle kontrakter
Finansielle kontrakter omfatter valutakontrakter, differencekontrakter, børshandlede optionskontrakter samt
andre finansielle kontrakter.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede og
ure-aliserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen
mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
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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.

Balance
Finansielle kontrakter
Finansielle kontrakter indregnes til dagsværdien.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer indregnes til børskursen på balancedagen.
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 indkomst 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. For indeværende år er anvendt en
skattesats på 23,5 %.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note

2014
kr.

2013
kr.

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

13.687

-55.283

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

13.687

-55.283

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder ....
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver ..................................
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver .......................................................................................
Andre finansielle indtægter ......................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................

39.492
80.243

84.774
-27.216

84.978

27.886

0
-18.075

12
-11.311

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

200.325

18.862

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................

200.325

18.862

-23.253

1.618

177.072

20.480

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .........................
Overført resultat .......................................................................................

39.492
137.580

84.774
-64.294

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

177.072

20.480

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note

2014
kr.
124.346

2013
kr.
84.854

2

124.346

84.854

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

124.346

84.854

Tilgodehavende skat ..............................................................................
Andre tilgodehavender ...........................................................................

0
0

1.618
500

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

0

2.118

Andre værdipapirer og kapitalandele .....................................................

2.444.191

266.916

Værdipapirer og kapitalandele i alt ...................................................

2.444.191

266.916

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

207.858

38.198

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

2.652.049

307.232

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

2.776.395

392.086

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ..............................................
Finansielle anlægsaktiver i alt .............................................................
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Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
643.000
124.266
287.254

2013
kr.
80.000
84.774
-64.294

1.054.520

100.480

Andre hensatte forpligtelser ...................................................................

0

2.467

Hensatte forpligtelser i alt ...................................................................

0

2.467

Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer ...................

168.286

198.606

Langfristede gældsforpligtelser i alt ...................................................

168.286

198.606

Gæld til banker .......................................................................................
Skyldig selskabsskat ..............................................................................
Anden gæld ............................................................................................

670.845
19.326
863.418

49.205
0
41.328

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

1.553.589

90.533

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

1.721.875

289.139

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

2.776.395

392.086

Registreret kapital mv. ...........................................................................
Andre reserver ........................................................................................
Overført resultat .....................................................................................
Egenkapital i alt ...................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat for året

2014
kr.

2013
kr.

23.253
23.253

-1.618
-1.618

2. Finansielle anlægsaktiver i alt
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

80
0
0
80

Nettoopskrivninger primo
Andel i årets resultat jf. note
Udloddet udbytte
Nettoopskrivninger ultimo

84.774
39.492
0
124.266

Regnskabsmæssig værdi ultimo

124.346

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted
Symmetry Invest ApS, Brønderslev

Ejerandel Egenkapital
100%
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3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Kapitaludvidelse
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
80.000
84.774
563.000
0

Overført Foreslået
resultat
udbytte

Ialt

kr.
-64.294
213.968

kr.
0
0

kr.
100.480
776.968

0

0

0

0

0

0
643.000

39.492
124.266

137.580
287.254

0
177.072
0 1.054.520

4. Anden gæld

Finansielle kontrakter
Anden gæld i øvrigt

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet hæfter for selskabsskat indenfor sambeskatningen.
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2014
kr.

2013
kr.

730.354
133.064
863.418

0
41.328
41.328

