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Ledelsespdtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for
regnskabsi:tet 1. januar- 31. december 2014 for Ejendomsaktieselskabet af 1,920.

Arsrappoten aflregges i overensstemmelse med irsregnskabsloven.
Det

er votes opfattelse, at Arsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle

pr' 31' decembet

201,4 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse
handler.

Arsrapporten indstilles til generalfotsamlingens godkendelse.

I(obenhavn, den 26. maj 2015

Bestyrelse

V;

stil;ng

for regnskabsiret 1. januat- 31. december 2014.

for de fothold, beretningen om-
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3

Den uafhrengige revisors erklreringer
Til kapitalejerne i Ejendomsaktieselskabet af 1920
Pfltegning pfl flrsregnskabet
vi har revidetet arsregnskabet for Eiendomsaktieselskabet af 1920 for

regnskabsiret 1. januar - 31. decembe r 2014, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Arsregnskabet
udarbejdes efter arstegnskabsioven.

Ledelsens ansvar for itstegtrskabet
Ledeisen hat ansvatet for udarbeidelsen af et irsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Arstegnskabsloven. Ledelsen
har endvidere ansvz-ret for den intetne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde
et Arsregnskab uden vrsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisots ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pA grundlag af vores revision. Vi har
udfort revisronen
internationale standarder om revision og ydedigere knv rfolge dansk revisodovgrrrnirg. Dette

1

overensstemmelse med

krever, at vi overholder etiske kav samt planlrgger og udfarer revisionen fot at opni hoi gad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation.
En revision omfatter udfarelse af revisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belob og oplysninger
i irsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnnger af revisors mrdering, hemnder vurdering af risici for vasentlig fejlinformation
i irsregnskabet, uanset om denne slryldes
besvigelser eller feil. Ved risikonrrderingen oveweier revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et irsregnskab,

der giver et retvisende billede. FormA'let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstendighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten afvirksomhedens interne kontrol. En revision omfattet endvidere
l'urdering af, om ledelsens
valg

af regnskabsptaksis er passende, om ledelsens regnskabsmrssige skan er rimelige samt den samlede prcsentation
af Arsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrckkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det et vores opfattelse, at arsregnskabet giver et letviseride billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 37. d,ecember 2014
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsALr et 1.
ianuat - 31. december 2014 i overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedtorende fothold i regtrskabet
Uden at tage forbehold gor vi opmrrksom

pi oplysningerne i note 1, hvoraf det fremgAr, at selskabets hovedaktionrr har givet tilsagn om at
understotte selskabet i 2015 og ikke at soge sit tilgodehavende indfriet udover, hvad selskabets likviditet
tillader som gomg concern.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til

Arsregnskabsloven gennemlest ledelsesberetningen.

Vi har ikke

foretaget ydedigere handlinger

i tilleg til

revision af :irsregnskabet.

Det er pe denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
arsregnskabet.

Kobenhavn, den 26. maj 2075

Deloitte
Statsautorisetet Revisionspartnerselskab

sen

statsautoflseret rev1sol

statsautoftsetet re\'1sof

den udforte
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er investeringsvirks omhed

i fast ej endom.

Udvikling i aktiviteter og skonomiske forhold
Arets tesultat, et underskud pi tkr. 660 anses af ledelsen som ikke tilfredsstillende.

Resultatet er pivirket af ledige

lejemil samt afholdte omkostninger til vedligeholdelse.
Selskabet hat

i

201'4 erhvervet en

mindre ejendom som forventes afhendet inden for en kortere tidshodsont.

Selskabets moderselskab har givet tilsagn om ikke at sagesil tilgodehavende
indfriet udover, hvad selskabets likviditet

tillader som going concem' og at understotte selskabeti201,5, siledes at det kan imodekomme
srne fogpJigtelser.
Tilsagnet om at understotte selskabet er maksimeret til kr. 1 mio.

Betydningsfulde hendelser som er indtruffet efter regnskabsirets udlsb
Det er ftabalancedagen og ftem til i dag ikke indtidt forhold, som forrykker vurdetingen
af i.rsrapporten.

j
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Arstapporten et aflagt i overensstemmelse med fusregnskabslovens bestemmelser for
tegnskabsklasse B.
Arstapporten et aflagtefter samme regnskabsptaksis som sidste fu.

Genetelt om indregning og miling
Aktivet lndregnes i balancen, nir det som folge u6 sn tidligere

begivenhed er sandsynligt, at fremtidige akonomiske

fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vrerd.i kan miles piJideligt.
Forpligtelser indregnes

i balancen, nir

selskabet som falge ,5 sn tidligere begivenhed hat en retlig eller faktisk for-

pligtelse og det et sandsynligt, at ftemtidige okonomiske fordele vl, fuaghselskabeq og forpligtelsens
vrerdi kan miles
palideligt.

Ved forste in&egning miles aktiver og fotpligtelser til kostpris. Maling efter forste indregning
sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og miJing tages hensyn tit forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden irsrapporten
aflegges,
og som be- eller afkrrfter forhold, der eksisterede pi balancedagen.

I

tesultatopgorelsen indtegnes indtregter

i takt med at de indtjenes, mens omkostrringer indregnes med de belob, der

vedroter regnskabs iret

Resultatopgorelsen
Btuttofotjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsretning, ejendomsomkostninger og andre eksteme
omkostninger.

Omsretning
Omsetningen omfatter regnskabsi.rets huslejeindt€gter.

Andre ddftsindtagter
Andre driftsindtregtet omfatter indtregter af sekundrr karakter

set

i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger
Andte eksteme omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administr aion
afselskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninser.

Ejendomsomkostninger
Ejendomsomkostninger omfatter ejendomsskattet, forbrugsafgifter, brcndselsudgifter,
vedligeholdelse og andre ud-

glfterhenfarbare til ejendommenes drift. omkostningerne reduceres med varme- og fellesudgiftsbi&ag
fra lejere.
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Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af mateirelle anlregsakttver bestir af regnskabs hrets af- og nedskr{vninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restvrerdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemfote nedskrivningstest
og af gevinster
og tab ved salg af materielle anlegsaktiver.

Andre finansielle indtagter
Finansielle indtegter bestat af tenteindtregtet nettokursgevinster vedrorende vrerrtiFapfuer,
gdd og transaktioner i
valuta, tegulering til dagsvrerdi vedrotende prioritetsgald samt godtgorelser under acontoskatteordningen

::--tO
Andre finansielle omkostninger
Andte finansielle omkostninger bestit af tenteomkostninger, herunder renteomkostninger fra geld ti1 tilknyttede
virksomheder, nettokurstab vedtorende vrerdipapirer, gdd og transaktioner i fremmed valuta, regulering
til dagsvrtdi vedrorende prioritetsgeld samt tillreg under acontoskatteordningen mv.
Skat

Arets skat, som bestit af irets aktuelle skat og rendring af udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med
den del,
der kan henfotes til irets tesultat, og direkte pi egenkapitalen med den del, der kan henfores til
posteringer direkte

pi

egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og dets danske dattervirksomheder. Den aktuelle
danske selskabsskat

fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber

i forhold til

disses skattepligtige indkomstet (fuld fordeling med

tefusion vedrotende skattemressige underskud).

Balancen
Matedelle anlagsaktiver
Grunde og bygninget vretdiansrettes

til

anskaffelsesverdi med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Grunde og bygninger, der forventes solgt, prresenteres som omsrtningsaktiver og afskdves ikke.

Ddftsmatedel og inventat miles til kostpris med fiadrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
I(ostptisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostrringer direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter
til klargolng
af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i bmg.
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Anvendt regnskabspraksis
Afskdvningsgrundlaget et kostpris med ftadrag af forventet restvrrdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages linerere
afskdvninger baseret pi folgende vurdering afaktivernes forventede brugstider:
Bygntnger

50 ar

Materielle anlregsaktiver nedskdves

til

genindvindingsvrerdi, si.fremt denne er lavere end den regnskabsmessige

vretdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavendet miles til amortiseret kostptis, der sadvanligvis svarer til nominel vrerd1 med,
fradtagaf nedskdvninget til imodegaelse af forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindes tiender.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmressige og skattemrssige vrerdier af
aktiver
og foryligtelset, hvot den skattemessige verdi af aktiveme opg@res med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af
det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herundet skattevretdien af fremfarselsberettigede skattemressige underskud, indregnes
i balancen med den vrrdi, hvor aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i
udskudte skattefotpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gald til realkreditinstitutter
Geld til realkteditinstituttet i form af priodtetsgdd miles pi" tidspunktet for linoptagelse til kostpris, der svater til
det modtagne ptovenu efter fradtag af afholdte transaktionsomkostninger. Efte{algende miles prioritetsg6d
til
amottisetet kostptis. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved linoptagelsen og den nominelle
vrrdi, der
skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgotelsen over linepedoden som en finansiel omkostning
ved anvendelse af
den effektive tentes metode.

Andre fi nansielle forpligtelser
Andte finansielle folpligtelser rndregnes til amortiseret kostpris, der sredvanligvis svarer til nominel
Pe

vddi.

tiode afgrrensningspo ster

Periodeafgrensningsposter indtegnet under forpligtelser omfatter modtagne indtrgtet
gende regnskabs

ir. Periodeafgrrnsningspos ter miles til

kos

tpns.

til tesultatforing i efterfal-
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Resultatopgorelse
2014

kr.

201i
t.kr.

Bruttofortieneste (tab)

(25e.8e7)

(102)

Afskrivninger

(411.448)

(41,1)

Resultat for finansielle poster

(67r.34s)

(s13)

Q07.064)

(188)

(878.40e)

(701)

278.583

198

Note

Andre finansielle omkostninger
Resultat fsr skat
Skat af irets resultat

Arets resultat

Forslag til tesultatdisponeting
Overfart til nreste ir

_(6se.826l

__Gg1

(6se.826)
(6se.826)

(503)

(s03)

Eiendoms akties elskab et af 1920

Aktiver
2013

Note

t.kr.

Grunde og bygninget

11.360.096

1,1,.771

Matetielle anlagsaktiver

11.360.096

11.777

Anlagsaktiver

fl..360.096

lt.77l

Grrrnde og bygninger bestemt for salg

2.169.560

Beholdninger i alt

2.169.560

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelset
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender
Likrdde beholdninger

Omsretningsaktiver

Aktiver

0

26.754

24

38.863

751,

65.017

175

169.187

163

2.403.764

338

13.763.860

12.r09
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Passiver
2014

Note
Selskabskapital

kr.

201i
t.kr.

500.000

Overfart resultat

s00

5.020.346

680

Egenkapital

5.520.346

1.180

Udskudt skat

1,48.373

344

Hens atte forpligtelser

148.313

344

Grld til realkreditins titutter

5.276

Langfris tede galds forpligtels er

5.276

I(ottfristet del af langfristede gddsfolpligtelser
Grld til tilknyttede vhksomhedet

0

578

7.617.060

4.505

Lejedeposita

165.000

Anden greld

75

313.741

151

Koftftistede galdsforpligtels et

8.095.201

5.309

Geldsfoqpligtelser

8.095.201

10.585

Passiver
Going concem

13.763.860

1,

EventualfotpJigtels er
Pantsretninger og sikkerhedsstillelset

6

Ejerforhold
I(oncernforhold

8

7

9

12.109
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Egenkapitalopgorelse for 2014
Ovetfot

Egenkapital pr. 7. januat 2014

500.000

Geldseftergivelse fra moderselskabet

0

Arets resultat

0

Egenkapital pr. 31. december 2014

500.000

resultat

I alt

kr.

kr.
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Noter
1.

Going concern

Selskabets moderselskab

har

hvad selskabets likviditet tilla
at det kan imzdekomme sine

2.

Andte finansielle omkostninger

Renteudgifter, tilknyttede virksomheder
Renteornkostninger i avttgt
I(ursregulering, priodtets geld

3. Skat af ordinrert resultat
,€,nddng af udskudt skat i tegnskabsAret
Regulering vedtorende tidliqere 6r

ftiet udover,
rzL1,s,siledes

2014

2013

kr.

t.kr.

(1.47.11.0)

(11,9)

(5e.es4)

(73)

0

(188)

1.95,646

r84

22.937
218.583

4. Materielle anlagsaktiver

Anskaffelsessum primo

Tilgang
Afgang
Anskaffelses sum ultimo

4f- "g nedskrivninger primo

Arets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmassig vardi ultimo

4

(207.064)

1,4

198

Gtunde og
bygninger
kr.
21.778.892
0
0

2r,778.892
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Noter
Nominel
5. Selskabskapital

vardi
Antal

Ordinrte aktier

kr.
500.000

s00.000

Der har ikke vrtet bevrgelser pi selskabskapitalen i de seneste 5 regnskabsfu.
Selskabskapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

6. Eventualforpligtelser
selskabet indgir

i en dansk sambeskatrring med consolidated Holdings A/S som administrationsselskab.
hrftet detfot i henhold til selskabsskattelovens regler h.rom fua ogmed regnsk absfuet2073
for indkomstskatter mv' fot de sambeskattede selskaber og t og med 1. jah2}l2ligeledes
for
^
eventuelle folpligtelser til at indeholde kildeskatp6" rcntet,-toyalties
og udbytter for de sambeskattede
Selskabet

selskaber.

7. Pantsctninger og sikkerhedsstillelser
Det et tinglyst afgifts- og ejelpantebreve i selskabets ejendomme. Ingen pantebreve
er stjllet
til sikkerhed for forpJigtelser.

8. Ejerforhold
Selskabet har registtetet folgende aktionrrer med mere end, Soh af aktiekapitalens
stemmetettigheder eller pilydende vrerdi:

Consolidated Holdings A/S, Horsholm.

9. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for
den storste
koncern:
Consoiidated Holdings A/S, Horsholm

