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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for 
Hornsleth Arms Investment Corporation ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København K, den 29. november 2012

I bestyrelsen:

Kristian Andrew Hornsleth
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Til kapitalejerne i Hornsleth Arms Investment Corporation ApS

Revisors ansvar

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Den uafhængige revisors erklæringer

Vi har revideret årsregnskabet for Hornsleth Arms Investment Corporation ApS for regnskabsåret 1. 
juli 2011 - 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

Påtegning på årsregnskabet
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Den uafhængige revisors erklæringer

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2011 - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 29. november 2012

IN-REVISION
Godkendt Revisionsaktieselskab

Konklusion

Nikolaj Kure Jensen
registreret revisor
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Hovedaktiviteter

Usædvanlige forhold 

Usikkerhed ved indregning eller måling

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør kr. -51.426.
Egenkapitalen udgør kr. 529.031.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Årets resultat anses ikke som tilfredsstillende.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet er investering og anden hermed forbunden virksomhed.

Der er ingen usædvanlige forhold.
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Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt udbytter mv.

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.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Hornsleth Arms Investment Corporation ApS for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
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BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomhederne er sambeskattede. Den danske selskabsskat 
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. 
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moder-
selskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag 
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer, samt varer under fremstilling, omfatter kostpris for råvarer, 
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyn-
tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Finansielle anlægsaktiver
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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. 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen 
som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes 
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, forpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på 
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen 
på tidspunktet for tilgodehavendets eller forpligtelsens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede 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 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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgiv-
ning 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. For indeværende år er 
anvendt en skattesats på 25%.

Anvendt regnskabspraksis 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld 
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Note 2011/12 2010/11

-80.315 -19.995

12.443 56.495

-67.872 36.500

1 16.446 15.025

-51.426 51.525

OVERSKUDSDISPONERING:

-54.543 -106.068
-51.426 51.525

0 0

-105.969 -54.543

0 0
-105.969 -54.543

-105.969 -54.543

Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret ......................

Til disposition ...........................................................................

Udbytte for regnskabsåret .........................................................
Overført resultat til senere år ....................................................

Disponeret i alt .........................................................................

Finansielle indtægter .................................................................

RESULTAT FØR SKAT .........................................................

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

ÅRETS RESULTAT ................................................................

Overført resultat fra tidligere år ................................................
Årets resultat .............................................................................

BRUTTORESULTAT ..............................................................

Resultatopgørelse 
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Note 30/06-12 30/06-11

Finansielle anlægsaktiver: 
345.500 342.567

345.500 342.567

345.500 342.567

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger: 
75.000 125.000

75.000 125.000

Tilgodehavender: 
12.000 12.000
31.471 15.025

43.471 27.025

79.609 100.414

198.080 252.439

543.580 595.006

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ...........................................

AKTIVER I ALT .....................................................................

Lager af malerier ......................................................................

Varebeholdninger i alt  .............................................................

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder ...............................
Udskudt skatteaktiv ..................................................................

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

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

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER:

Værdipapirer .............................................................................

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

ANLÆGSAKTIVER I ALT .....................................................

Balance 
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Note 30/06-12 30/06-11

EGENKAPITAL:

635.000 635.000
-105.969 -54.543

0 0

2 529.031 580.457

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Kortfristede gældsforpligtelser: 
0 0

14.549 14.549

14.549 14.549

14.549 14.549

543.580 595.006

Ingen
Ingen

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..........................................

PASSIVER I ALT ....................................................................

Eventualposter ..........................................................................
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ........................................

Overført overskud .....................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .........................................

EGENKAPITAL I ALT ...........................................................

Selskabsskat ..............................................................................
Anden gæld ..............................................................................

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

Balance

PASSIVER

Anpartskapital 
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1 Skat af årets resultat 2011/12 2010/11

0 0
-16.446 -15.025

-16.446 -15.025

Forslag

til årets

2 Egenkapital 01/07-11 30/06-12

635.000 - 635.000
-54.543 -51.426 -105.969

0 0 0

580.457 -51.426 529.031

30/06-12 30/06-11

125.000 125.000
510.000 510.000

635.000 635.000

Kapitalændringer
2011/12 2009/10 2008/09

635.000 535.000 125.000
0 90.000 410.000
0 0 0

635.000 625.000 535.000
Kapitalnedsættelser ..................................... 0
Egenkapital ultimo ...................................... 635.000

B-Anparter, 51 stk. á nominelt kr. 10.000  ...............................................

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

2010/11
Egenkapital primo ....................................... 625.000
Kapitalforhøjelser ....................................... 10.000

I alt .............................................................. 0

Selskabskapitalen er fordelt således:
A-Anparter, 1.250 stk. á nominelt kr. 100 ................................................

Anpartskapital.............................................. -
Overført resultat .......................................... -
Henlagt udbytte ........................................... 0

Regulering af hensættelse til udskudt skat ................................................

Skat af årets resultat i alt ...........................................................................

Udbetalt

udbytte resultatford.

Noter

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst ..........................................
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