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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2009 - 30. juni 2010 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. 

Selskabets ledelse bekræfter samtidig, at alle indtægter og omkostninger samt alle aktiver og passiver 
er medtaget i årsrapporten, og at der ikke findes andre kautions-, gælds- og garanti-forpligtelser end 
de i årsrapporten anførte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
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Til anpartshaverne i Hornsleth Arms Investment Corporation ApS

Revisors ansvar og den udførte revision

Den uafhængige revisors påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Hornsleth Arms Investment Corporation ApS for regnskabsåret 1. 
juli 2009 - 30. juni 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der 
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført 
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever 
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens 
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Supplerende oplysninger

Udtalelse om ledelsesberetningen

Den uafhængige revisors påtegning

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
2009 - 30. juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets anpartshavere, hvorved 
ledelsen kan ifalde ansvar.

Hellerup, den 30. september 2010
IN-REVISION A/S

Jørgen Tjørning

Den skattepligtige indkomst for regnskabsåret er efter aftale med selskabets bestyrelse opgjort som 
anført under skattemæssige oplysninger. Revisionen har ikke specielt taget sigte på opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst, men vi kan oplyse, at vi ikke under vor revision er blevet bekendt med 
forhold af betydning for skatteligningen, udover de  i årsrapporten anførte.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven 
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 
gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet.

statsautoriseret revisor
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Hovedaktiviteter

Usædvanlige forhold 

Usikkerhed ved indregning eller måling

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør kr. 25.679.
Egenkapitalen udgør kr. 518.932.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet er investering og anden hermed forbunden virksomhed.

Der er ingen usædvanlige forhold.

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 
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Årsrapporten for Hornsleth Arms Investment Corporation ApS for 1. juli 2009 - 30. juni 2010 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt 
for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal 
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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BALANCE

Skyldig skat og udskudt skat

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

RESULTATOPGØRELSE

Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle anlægsaktiver

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

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. 

Finansielle poster
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, gæld og transaktioner i fremmed valuta 
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

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%.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 

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

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.
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Anvendt regnskabspraksis 

Gældsforpligtelser

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.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 

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.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 
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Spec. Note 2009/10 2008/09

1 -59.071 -14.856

-59.071 -14.856

2 84.750 6.755
3 0 -123.646

25.679 -131.747

1 0 0

25.679 -131.747

OVERSKUDSDISPONERING:

-131.747 0
25.679 -131.747

-106.068 -131.747

0 0
-106.068 -131.747

-106.068 -131.747

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

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ............................

Finansielle indtægter ..................................................................
Finansielle omkostninger ...........................................................

Resultatopgørelse 

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

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

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

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

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

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

Disponeret i alt ...........................................................................
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Note 30/06-10 30/06-09

Finansielle anlægsaktiver: 
4 295.949 217.165

295.949 217.165

295.949 217.165

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger: 
125.000 125.000

125.000 125.000

Tilgodehavender: 
15.000 0

6.000 0
0 1.646

21.000 1.646

5 98.983 101.442

244.983 228.088

540.932 445.253

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

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

Spec.

ANLÆGSAKTIVER:

Balance 

AKTIVER

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

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

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

Tilbageholdt udbytteskat............................................................

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

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

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

Mellemregning med selskabets ledelse.......................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .........................

Tilgodehavender i alt .................................................................
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Note 30/06-10 30/06-09

EGENKAPITAL:

625.000 535.000
-106.068 -131.747

0 0

2 518.932 403.253

HENSATTE FORPLIGTELSER: 

0 0

0 0

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Kortfristede gældsforpligtelser: 
0 0

6 12.000 12.000
10.000 30.000

22.000 42.000

22.000 42.000

540.932 445.253

Ingen
Ingen

Anden gæld.................................................................................
Indskudt til kapitalforhøjelser.....................................................

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

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

Balance

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

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

Anpartskapital.............................................................................

PASSIVER
Spec.

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

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

Udskudt skat ..............................................................................

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ...................................

Selskabsskat................................................................................
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1 Skat af årets resultat 2009/10 2008/09

0 0
0 0

0 0

Forslag

til årets

2 Egenkapital 01/07-09 30/06-10

535.000 - 625.000
-131.747 25.679 -106.068

0 0

403.253 25.679 518.932

30/06-10 30/06-09

125.000 125.000
500.000 410.000

625.000 535.000

Kapital-

Noter

90.000

I alt ............................................................... 90.000

Henlagt udbytte ...........................................

resultatford.forhøjelse

Selskabskapitalen er fordelt således:

B-Anparter, 50 stk. á nominelt kr. 10.000 .................................................

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

Anpartskapital..............................................
-Overført resultat ...........................................

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst ...........................................
Regulering af hensættelse til udskudt skat .................................................

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

A-Anparter, 1.250 stk. á nominelt kr. 100 .................................................
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Til ledelsen i Hornsleth Arms Investment Corporation ApS

Den udførte gennemgang

Konklusion

Vi har i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udført et review af de skattemæssige opgørelser, 
der udarbejdes efter gældende skattelovgivning. De skattemæssige opgørelser er baseret på 
selskabets årsregnskab for regnskabsåret.

Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af 
regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at 
opnå begrænset sikkerhed for, at de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til 
selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed 
end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de 
skattemæssige opgørelser. Vi har under vores gennemgang undersøgt sammenhænge med 
årsregnskabet samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser.

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2010, baseret på selskabets årsregnskab 
ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Specifikationer til årsregnskabet samt opgørelse af den 
skattepligtige indkomst for 2010 
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1 Administrationsomkostninger 2009/10 2008/09

2.400 2.856
15.375 0
26.287 0
12.000 12.000

3.009 0

59.071 14.856

2 Finansielle indtægter

684 81
5.282 6.674

78.784 0

84.750 6.755

3 Finansielle omkostninger

0 123.646

0 123.646

Finansielle indtægter i alt............................................................................

Urealiseret kurstab, aktier...........................................................................

Renteindtægter, bank .................................................................................
Aktieudbytter..............................................................................................

Revision og regnskabsmæssig assistance ..................................................

Administrationsomkostninger i alt..............................................................

Porto og gebyrer ........................................................................................

Specifikationer

Generalforsamlingsudgifter........................................................................

Finansielle omkostninger i alt ....................................................................

Reklame og annoncer..................................................................................

Ej fradragsberettiget udbytteskat aktier......................................................

Urealiseret kursregulering aktier.................................................................
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4 Værdipapirer Anskaff. Kursværdi
Udbytte Stk. sum 30/06-10

0 150 20.571 4.500
328 5 20.675 23.023

0 200 20.814 25.058
134 60 19.345 20.977
168 75 20.793 11.335
427 140 20.441 8.879
460 240 19.360 24.536
259 150 19.827 10.421
269 473 20.149 13.450
522 1.000 21.029 19.347

0 550 20.410 28.061
395 45 19.999 15.996
305 140 19.732 12.227
537 60 19.269 22.832
483 70 20.119 20.558
527 80 19.883 18.935
468 35 18.395 15.814

5.282 340.811 295.949

-44.862
123.646

78.784

5 Likvide beholdninger 30/06-10 30/06-09

80.082 87.144
18.901 14.298

98.983 101.442

6 Anden gæld

12.000 12.000

12.000 12.000

EADS........................................

Raytheon Co.............................
Honeywell International...........

07-08-2008

Rheinmetall AG........................ 07-08-2008
07-08-2008

Anskaff.

The Boeing Company...............

SAAB AB................................. 07-08-2008

07-08-2008

General Dynamics.....................

Thyssen Krupp AG................... 07-08-2008

07-08-2008
07-08-2008

Skyldig revision..........................................................................................

07-08-2008
Kongsberg Gruppen ASA......... 07-08-2008

Saxo Bank...................................................................................................

07-08-2008

07-08-2008General Electric........................

Danske Bank...............................................................................................

dato

GPV Industri A/S B..................

Cobham Plc...............................
Rolls Royce Group Plc.............

Likvide beholdninger i alt...........................................................................

BAE Systems............................ 07-08-2008

07-08-2008

Finmeccanica............................

Anden gæld i alt..........................................................................................

Kursregulering ultimo ......................................................................................................

Specifikationer

Lockheed Martin....................... 07-08-2008

07-08-2008
Dassault Aviation...................... 07-08-2008

Kursregulering primo .......................................................................................................

Aktier i alt ................................

Årets regulering ................................................................................................................
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Skattepligtig indkomst

25.679

Permanente afvigelser:
-78.784

3.009 -75.775

-50.096

-50.096

0

Nettotabskonto, Aktier

340.811
-217.165

-2.269

121.377
-78.784

42.593

Fremførselsberettigede underskud fra tidligere år

5.832
0

50.096

55.928

Skattepligtig indkomst ......................................................................................................

Ej fradragsberettiget udbytteskat................................................................

Skat heraf, 25% ................................................................................................................

Skattepligtig indkomst før modregning af underskud tidligere år ....................................

Udnyttet tabskonto, aktier...........................................................................

Skattemæssige oplysninger

Resultat før skat ................................................................................................................

Skattemæssig anskaffelsessum pr. 1. juli 2009.................................................................
Handelsværdi pr. 1. juli 2009............................................................................................

Nettotabskonto i alt, primo................................................................................................
Anvendt til modregning i årets kursreguleringer...............................................................

Nettotabskonto i alt, ultimo...............................................................................................

Skattefri udbytte 2008/2009..............................................................................................

Fremførselsberettigede underskud, ultimo .......................................................................

Årets tilgang (egne underskud).........................................................................................

Fremførselsberettigede underskud, primo (egne underskud)............................................
Anvendt underskud i året .................................................................................................
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Skattemæssig egenkapital

518.932
0

518.932

Skattemæssig formueforklaring

403.253

-50.096
0

-3.009
78.784
90.000

518.932

Ej fradragsberettiget udbytteskat.......................................................................................
Ej skattepligtig urealiseret kursgevinst ultimo aktier........................................................

Skattemæssig egenkapital ultimo......................................................................................

Egenkapital .......................................................................................................................
Udskudt skat......................................................................................................................

Skattemæssig egenkapital ultimo......................................................................................

Skattemæssig egenkapital primo.......................................................................................

Skattepligtig indkomst ......................................................................................................
Skat af årets skattepligtige indkomst ................................................................................

Kapitalforhøjelse...............................................................................................................

Skattemæssige oplysninger
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