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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. november 2011 - 31.
oktober 2012 for AHJ Schur Holding ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede
regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2012 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2011 - 31. oktober 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 31. januar 2013

Direktion

Hans Schur
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Påtegninger
Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i AHJ Schur Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for AHJ Schur Holding ApS for regnskabsåret 1. november
2011 - 31. oktober 2012, der omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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 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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Påtegninger
Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. november 2011 - 31. oktober 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Vejle, den 31. januar 2013

Ernst & Young
Godkendt revisionspartnerselskab

Steen Skorstengaard
statsautoriseret revisor
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Holger Simonsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
AHJ Schur Holding ApS
J.W. Schurs Vej 1
8700 Horsens
CVR-nr.:
Regnskabsår:
Regnskabsår:
Hjemsted:

31 07 01 47
1. november - 31. oktober
5. regnskabsår
Horsens

Direktion
Hans Schur

Anpartshavere i henhold til selskabslovgivningen
Anna Katharina Schur, København, ejerandel 33,33 %
Hans Christian Schur, Horsens, ejerandel 33,33 %
Johan Sebastian Schur, Århus, ejerandel 33,33 %

Revision
Ernst & Young
Godkendt revisionspartnerselskab

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 11. marts 2013.
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Ledelsesberetning
Beretning
Præsentation af virksomheden
Selskabets aktivitet er investeringsvirksomhed.

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2011/12 udviser et overskud før skat på t.kr. 1.558, og
selskabets balance pr. 31. oktober 2012 udviser en egenkapital på t.kr. 8.644.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder, som vil påvirke vurderingen
af selskabets indtjening og økonomiske stilling.
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Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for AHJ Schur Holding ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra
højere klasser.
Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og er funktionsopdelt. Balancen er opstillet i
kontoform.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Af administrative hensyn har selskabet valgt at ændre resultatopgørelsesform fra artsopdelt
til funktionsopdelt. Der er foretaget korrektion af sammenligningstallene.
Årsrapporten for 2011/12 er aflagt i t.kr..

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.
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.

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, gæld 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 gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af selskabet.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende
gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
Disse omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat efter regulering af intern
avance/tab og fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen
med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af den i
resultatopgørelsen indregnede skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres
hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balancen
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den
forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital. Virksomheder med negativ
egenkapital måles til nul, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel
modregnes i eventuelle tilgodehavender, og beløb herudover indregnes under posten
hensatte forpligtelser.

Udbytte
Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under
egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Anvendt regnskabspraksis
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.
Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode med 25% af alle
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige aktiver og forpligtelser.
Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den
skattepligtige indkomst.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med,
enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser.
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Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Resultatopgørelse
t.kr.

Note

Administrationsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1

2011/12

2010/11

-7
-7

-7
-7

1.565
0
1.558

4.208
-1
4.200

0
1.558

0
4.200

1.558
1.558

4.200
4.200

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
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Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Balance
AKTIVER
t.kr.

Note

2011/12

2010/11

Kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

8.690
8.690

7.125
7.125

Anlægsaktiver i alt

8.690

7.125

Aktiver i alt

8.690

7.125
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Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Balance
PASSIVER
t.kr.

2011/12

2010/11

375
8.270
8.645

375
6.712
7.087

Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

45
45

38
38

Gældsforpligtelser i alt

45

38

8.690

7.125

Selskabskapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Egenkapital

Note

3

Passiver i alt
Eventualposter m.v.
Nærtstående parter
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4
5

Årsregnskab 1. november - 31. oktober
Egenkapitalopgørelse
Reserve
for nettoopskrivning
efter den
indre
Selskabs- værdis met.kr.
Egenkapital 1. november 2011
Årets resultat
Egenkapital 31. oktober 2012

kapital

tode

I alt

375
0
375

6.712
1.558
8.270

7.087
1.558
8.645
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Årsregnskab 1. november 2011 - 31. oktober 2012
Noter til årsrapporten
1. Skat af årets resultat
t.kr.
Skat af årets resultat fremkommer således:
Aktuel skat af årets resultat
Udskudt skat af årets resultat
Årets skat i alt

Afstemning af årets skat:
Beregnet 25% skat af resultat før skat og resultat af kapitalandele
Skatteeffekt af:
Værdiregulering af ikke-aktiveret skatteaktiv

2011/12

2010/11

0
0
0

0
0
0

-2

-8

2
0

8
0

2. Associerede selskaber
Kapitalandele i
associerede
virksomt.kr.

heder

I alt

378
378

378
378

Værdireguleringer 1. november 2011
Årets resultat
Valutakursregulering
Værdireguleringer 31. oktober 2012

6.747
1.565
0
8.312

6.747
1.565
0
8.312

Regnskabsmæssig værdi 31. oktober 2012

8.690

8.690

Kostpris 1. november 2011
Kostpris 31. oktober 2012

Navn
Bertha Holding ApS
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Hjemsted
Horsens, Danmark

Valuta
DKK

Aktiekapital
140.000

Ejerandel
90,00%

Årsregnskab 1. november 2011 - 31. oktober 2012
Noter til årsrapporten
3. Selskabskapital
t.kr.
325 anparter á t.kr. 1

2011/12

2010/11

325
325

325
325

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

t.kr.
Selskabskapital 1. november 2011
Tilgang i året
Selskabskapital 31. oktober 2012

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

375
0
375

375
0
375

125
250
375

125
0
125

125
0
125

4. Eventualposter m.v.
Der er ingen eventual forpligtelser pr. 31. oktober 2012.
Ikke aktiveret udskudt skatteaktiv udgør t.kr. 14.

5. Nærtstående parter
Selskabet har ingen nærtstående parter udover direktør Hans Schur, Horsens.
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