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SIDEI

PATEGNINGER
Ledelsespátegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt ársrapporten for regnskabsáret 6. oktober 2014— 31.juli 2015
for AKTIESELSKABET AF 24.9.20 14.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ârsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31.juli 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsâret 6. oktober 2014— 31.juli 2015.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Arsrapporten indstilles iii generalforsamlingens godkendelse.

Brande, den 27. oktober 2015

Lise Kaae
formand

Storm Pedersen
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SIDE 2

Den uafhngige revisors erk1ringer
Til aktiorneren I AKTIESELSKABET AF 24.9.2014
Pátegning pa ársregnskabet
Vi har revideret àrsregnskabet for AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 for regnskabsàret 6. oktober 2014— 31.juli 2015.
Arsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter
ârsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for ãrsreguskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et àrsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
ársregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et àrsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om àrsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udfører revisionen for at opná høj grad af sikkerhed for, om
ársregnskabet er uden vsent1ig fej].information.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnà revisionsbevis for beløb og oplysninger i ársregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for vsentlig fejlinformation
i ârsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejL Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for selskabets udarbejdelse af et ârsregnskab, der giver et retvisende billede. Formálet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, 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 regnskabsmssige skøn er rimelige samt den samlede prsentation af ârsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnáede revisionsbevis er tilstrkke1igt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at ársregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31.ju]i 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsâret 6. oktober 2014- 31.juli 2015 i
overensstemmelse med ârsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til ârsregnskabsloven gennemlsst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillg
til den udførte revision af ârsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med ársregnskabet.
Aarhus, den 27. oktober 2015
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

/2 2M à\
Jens Weiersøe Jakobsen
statsaut. revisor
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LEDELSESBERETNING
Seiskabsoplysninger:
Seiskab:

AKTIESELSKABET AF 24.9.20 14
Fredskovvej
7330 Brande
CVR-nr.:
Tlf.nr.:

36405619
99 42 32 00

Regnskabsâr:

1. august 31.juli
6. oktober 2014- 31.juli 2015 (første regnskabsâr)

Ejerforhold:

Seiskabet er 100% ejet af:
Bestseller United A/S
Fredskovvej
7330 Brande

Bestyrelse:

Lise Kaae
Anne Kirstine Storm Pedersen
Anders Hoich Povlsen

Direktion:

Anders Hoich Povisen

Revision:

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Vrkmestergade 25
8000 Aarhus C
CVR-nr.:
30700228

Generalforsamling:

Den ordinre generalforsamling afholdes den 27. oktober 2015.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Seiskabets formal er investering.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Seiskabets resultat er som forventet.
Betydningsfulde hnde1ser efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsarets udløb indtruffet begivenheder, som vsent1igt har pávirket den finansielle stilling.
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SIDE 5

Arsregnskab 6. oktober 2014- 31.juli 2015
Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med ârsregnskabslovens
bestemmelser for Masse B-virksomheder.
Rapporteringsvaluta
Arsrapporten er aflagt i danske kroner.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i ârets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster og -tab, der
opstâr mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, geld og andre monetre poster i fremmed valuta er omregnet til balancedagens kurser. Forskellen
mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller forpligtelsens opstãen indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.
Resultatopgørelsen for udenlandske associerede virksomheder, der er selvstndige enheder, omregnes til
transaktionsdagens kurs eller en tilnsrmet gennemsnitskurs. Balanceposterne omregnes til balancedagens kurs.
Valutakursreguleringer, der opstâr ved omregning af egenkapitaler prirno àret, og valutakursreguleringer, der opstàr som
følge af omregning af resultatopgørelsen til balance dagens kurs, indregnes direkte i egenkapitalen.
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, herunder omkostninger til kontorhold my.
Finansielle poster
Finansielle indtgter og omkostninger omfatter renter.
Skat af ãrets resultat
Seiskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med danske koncernforbundne virksomheder.
Aktieselskabet af 1.8.2007 fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske
dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af Aktieselskabet af 1.8.2007.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemssigt
underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsttelse af eget
skattemssigt overskud.
Arets skat, der bestâr af ârets aktuelle selskabsskat og ndring i udskudt skat herunder som følge af ndring i skattesats
indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til ârets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Aktiver
Finansielle an1gsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder males til kostpris. I ti1flde hvor kostprisen overstiger genindvindingsvrdien,
nedskrives Ui denne lavere verdi.
Omstningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavende selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af árets skattepligtige indkomst.
Passiver
Kortfristede g1dsforp1igtelser
Andre g1dsforpligtigelser
Andre gIdsforpIigte1ser, som omfatter anden g1d, males til amortiseret kostpris.
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Resultatopgørelse for perioden 6. oktober 2014 til 31.juli 2015
2014/15
Note

(DKK)

Andre eksterne omkostninger

-8.5 83

Resultat af primr drift

-8.583

Finansielle indtgter
Finansielle omkostninger

26
-1.737

Resultat før skat
1 Skat af árets resultat
Arets resultat (negativ)

-10.2 94
2.397
-7.897

Forsiag til resultatdisponering
Det disponible resultat udgør:
Arets resultat

-7.8 97

Til disposition

-7.89 7

Foreslás fordelt sâledes:
Dverførsel til nste ár

-7.897

Disponeret i alt

-7.89 7
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Balance pr. 31.juli
2015
Note

(DKK)

AKTIVER
Finansielle anlgsaktiver
2 Kapitalandele i associerede virksomheder

17.274.241
17.274.241

An1gsaktiver i alt

Tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat

17.274.241

2.3 97
2.397

Likvide beholdninger
Omstningsaktiver i alt
Aktiver i alt

997.706
1.000.103
18.2 74.344
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Balance pr. 31.juli
2015
NoIe

(DKK)

PASSIVER
3 Egenkapital
Aktiekapital
Qverført overskud

1.000.000
17.266.344
18.266.344

Kortfristede g1dsforpligte1ser
Anden g1d

8.000
8.000

Passiver i alt

4 Eventualposter og andre forpligtelser
5 Nrtstâende parter

18.2 74.344
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Noter til resultatopgørelse og balance
2014/15
(DICK)

Note 1: Skat af ârets resultat

Arets aktuelle skat

-2.397
-2.397

Note 2: Kapitalandele i associerede virksontheder

Associerede
virksomheder
(DICK)

Arets tilgang

17.274.241

Kostpris pr. 31.juli 2015

17.274.241

Regnskabsmssig vrdi pr. 31.juli 2015

17.2 74.241

Seiskab

Hjemsted

Now Shop Limited

London, United Kingdom

Ejerandel

50%

Note 3: Egenkapital

Aktiekapital

Overført
overskud

I alt

(DICK)

(DICK)

(DICK)

Stiftelse pr. 6. oktober 2014
Koncerntilskud
Arets resultat

1.000.000
0
0

0
17.274.241
-7.897

1.000.000
17.274.241
-7.897

Saldopr.31.juliZOl5

1.000.000

17.266.344

18.266.344

Aktierne er ikke opdelt i kiasser. Kapitalen er fordelt i aktier a kr. 1.000 og multipla heraf.
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Noter til resultatopgørelse og balance
Note 4: Eventualposter og andre forpligtelser
Koncernens danske seiskaber hsfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb
fremgâr af ârsrapporten for Aktieselskabet af 1.8.2007, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Note 5: Nrtstáende parter
Seiskabet er ejet 100% af Bestseller United A/S. Fredskovvej, 7330 Brande.
Bestseller United A/S er 100% ejet afAktieselskabet af 1.8.2004, Fredskovvej, 7330 Brande.
Aktieselskabet af 1.8.2004 er 1000k ejet af Aktieselskabet af 1.8.2007, Fredskovvej, 7330 Brande.
Aktieselskabet af 1.8.2007 er 100% personligt ejet afAnders Hoich Povlsen.
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014’s regnskab er konsolideret mdi koncernregnskabet for Bestseller United A/S.
Aktieselskabet af 1.8 2004 og Aktieselskabet af 1.8.2007.

