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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

AG 1 ApS
Rentemestervej 14
2400 København NV
Telefonnummer:
e-mailadresse:

33110024
info@asgaardgroup.com

CVR-nr:
Regnskabsår:

24217078
01/10/2011 - 30/09/2012

Bankforbindelse

Jyske Bank A/S
Vesterbrogade 9
1780 København V

Revisor

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Voergårdvej 2
9200 Aalborg SV
CVR-nr:
32895468
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Ledelsespåtegning
Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.11 – 30.09.12 for AG 1 ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 14/01/2013
Direktion

Søren Stensdal
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for AG 1 ApS for regnskabsåret 01.10.11 – 30.09.12, der omfatter
resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
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.
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 selskabets 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 selskabets
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.

Forbehold
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.09.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.11 –
30.09.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
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.
Aalborg, 14/01/2013

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet har alene bestået i investeringer i værdipapirer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et overskud på t.DKK 6.176 mod sidste års resultat på t.DKK 399. Årets resultat er især
påvirket af urealiserede gevinster på selskabets aktiebeholdning.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resul-tatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan
måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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.

Resultatopgørelse
Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta
samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.
Skatter
Årets aktuelle skatter, sambeskatningsbidrag og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som
årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag
af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi i
balancen.
Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.
Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den
gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at
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kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig
indtjening.
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende
værdi.
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Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012
Note
Eksterne omkostninger .........................................................................

2011/12
kr.
-18.300

2010/11
kr.
-20.750

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

-18.300

-20.750

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

-18.300

-20.750

Andre finansielle indtægter ..................................................................
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder ..
Andre finansielle omkostninger ...........................................................

6.678.245
-330.918
-11.916

1.453.093
-300.222
-1.078.339

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

6.317.111

53.782

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

6.317.111

53.782

-141.532

345.248

6.175.579

399.030

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

6.175.579

399.030

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

6.175.579

399.030

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. september 2012
Aktiver
Note
Udskudte skatteaktiver ........................................................................
Andre tilgodehavender ........................................................................

2011/12
kr.
669.557
107.608

2010/11
kr.
855.822
430.432

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

777.165

1.286.254

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

16.672.807

10.941.092

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

16.672.807

10.941.092

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

2.518

15.380

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

17.452.490

12.242.726

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

17.452.490

12.242.726
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Balance 30. september 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
225.000
8.340.124

2010/11
kr.
225.000
2.164.545

2

8.565.124

2.389.545

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ....................................
Anden gæld ............................................................................................

8.880.116
7.250

9.841.056
12.125

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

8.887.366

9.853.181

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

8.887.366

9.853.181

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...........
Overført resultat .....................................................................................
Egenkapital i alt ...................................................................................

PASSIVER I ALT ................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
I alt

2011/12
DKK.

2010/11

0
141.532
0
141.532

0
-345.248
0
-345.248

DKK

2. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

DKK
225.000
0
0
225.000

Overført
resultat
DKK
2.164.545
0
6.175.579
8.340.124

Ialt
DKK
2.389.545
0
6.175.579
8.565.124

3. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Udskudt skatteaktiv primo
Korrektion primo (sambeskatning)
Regulering af årets udskudte skat
Udskudt skatteaktiv ultimo
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30.09.12
DKK

30.09.11

855.822
-44.733
-141.532
669.557

531.442
-20.868
345.248
855.822

DKK
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 28. feb 2013.
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