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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Avannaa Logistics ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 04/02/2013
Direktion

Stefan Bernstein

Nicholas Martin Rose
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i AVANNAA LOGISTICS ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for AVANNAA LOGISTICS ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31.
december 2012, der omfatter 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.

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 handlinger 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 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.
Hellerup, 04/02/2013

Søren Jonassen
Statsautoriseret revisor
Crowe Horwath
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er konsulentvirksomhed, efterforskning og udvikling inden for mineindustrien og
hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

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.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Avannaa Logistics ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 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. 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
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket direkte omkostninger og andre eksterne
omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 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 resultatopgørelsen.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2-5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for
indeværende år anvendte skattesats, 25 %.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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.
Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til
balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

10.859.511

9.393

-10.108.342
-626.273

-8.807
-467

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

124.896

119

Andre finansielle indtægter .....................................................................
Nedskrivning af finansielle aktiver .........................................................

25.684
-25.784

49
-32

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

124.796

136

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

124.796

136

-37.736

-42

87.060

94

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

87.060

94

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

87.060

94

Bruttoresultat ........................................................................................
Personaleomkostninger ...........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
1.046.506
83.964

2011
kr.
1.312
134

3

1.130.470

1.446

Andre tilgodehavender ...........................................................................

133.318

126

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

133.318

126

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

1.263.788

1.572

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....................................
Udskudte skatteaktiver ...........................................................................
Andre tilgodehavender ...........................................................................
Periodeafgrænsningsposter ....................................................................

5.187.819
89.025.332
25.022
326.208
233.368

0
60.585
0
135
262

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

94.797.749

60.982

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

3.996.425

5.684

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

98.794.174

66.666

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

100.057.962

68.238

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................
Indretning af lejede lokaler ....................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ..............................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
423.798

2011
kr.
125
337

4

548.798

462

Hensættelse til udskudt skat .....................................................................

0

28

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

0

28

Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .......................................
Skyldig selskabsskat .................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................

1.994.047
95.498.935
70.375
1.945.807

1.668
64.509
37
1.534

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

99.509.164

67.748

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

99.509.164

67.748

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

100.057.962

68.238

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2012
kr.

2011

9.461.475
554.563
92.304
10.108.342

8.102
630
75
8.807

2012
kr.

2011

90.375
-52.639
0
37.736

49
-7
0
42

t.kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

t.kr.

3. Materielle anlægsaktiver i alt
Indretning af Andre Anlæg
lejede lokaler
mv.
kr.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
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184.220
0
0
184.220

2.098.684
310.403
0
2.409.087

0
0
0

0
0
0

-49.771
-50.485
0
100.256

-786.793
-575.788
0
1.362.581

83.964

1.046.506
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4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
336.738

kr.
0

kr.
461.738

0

0

0

0

0

0
125.000

0
0

87.060
423.798

0
0

87.060
548.798

5. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har stillet bankgaranti, t.kr. 50, overfor leverandører
Lejeforpligtelser i opsigelsesperioden udgår t.kr. 133.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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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 22. feb 2013.
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