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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Symmetry
Invest A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjallerup, den 27. januar 2020

Direktionen

Andreas Aaen

Bestyrelsen

Simon Nyegaard

Andreas Aaen

Jesper Søgaard

John Andersen

Søren Hampen Kristensen

Formand

Casper Rasmussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Symmetry Invest A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Symmetry Invest A/S for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men
er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem
til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 27. januar 2020
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Bjørn
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne28606
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i investering i værdipapirer, at fungere som holdingselskab
samt anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabet er et investeringsselskab omfattet af
Aktieavancebeskatningslovens § 19, og selskabet er således ikke underlagt selvstændig beskatning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.19 - 31.12.19 udviser et resultat på DKK 25.360.660 mod
DKK -20.384.945 for tiden 01.01.18 - 31.12.18. Balancen viser en egenkapital på DKK
85.345.264.
2019 endte med at blive et rigtigt godt år for Symmetry. Vi endte med at forøge indre værdi
med 44,4%. Dette skal sammenlignes med MSCI ACWI og Euro Stoxx 600, der leverede henholdsvis 23,7% og 23,2%. Vi formåede dermed at levere en klar merperformance til markedet
i 2019.
Hvis man ser på vores afkast siden stiftelsen, har vi nu leveret et nettoafkast på 18,7% årligt.
Dette skal sammenholdes med henholdsvis 8,0% og 5,5% for de to benchmark.
Dette betyder, at en investering i Symmetry ved stiftelsen har leveret et totalt afkast på
222,9% mod markedets henholdsvis 69,0% og 44,5%.
I løbet af 2019 har vi også fået en masse nye investorer ind til Symmetry, hvilket gør at vores
egenkapital voksede fra 54,9 mio. DKK i starten af året til 85,3 mio. DKK i slutningen af året.
Vi har stadig masser af kapital til at tage nye investorer ind og arbejder aktivt herpå.
Vi vil i øvrigt henvise til hjemmesiden www.symmetry.dk for nærmere detaljer omkring
vores afkast og resultater for året.

Efterfølgende begivenheder
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Ledelsesberetning

Egne kapitalandele
Egne kapitalandele består af:

Beholdning af egne kapitalandele
pr. 01.01.19
Årets tilgang
Årets afgang
Beholdning af egne kapitalandele
pr. 31.12.19

Købs/salgspris
DKK

2.610.945
-3.820.592

Antal

Pålydende
værdi i alt
DKK

Procent af
kapital

186.521
118.003
-186.521

1.865.210
1.180.030
-1.865.210

6%
3%
-6%

118.003

1.180.030

3%
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Resultatopgørelse

2019
DKK

2018
DKK

Bruttotab

-1.567.535

-1.210.735

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

29.420.014
-2.491.819

1.371.078
-20.545.288

25.360.660

-20.384.945

0

0

25.360.660

-20.384.945

0
25.360.660

-3.042.971
-17.341.974

25.360.660

-20.384.945

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

Periodeafgrænsningsposter

0

33.353

Tilgodehavender i alt

0

33.353

97.320.204

72.182.157

Værdipapirer og kapitalandele i alt

97.320.204

72.182.157

Likvide beholdninger

23.668.192

7.838.297

Omsætningsaktiver i alt

120.988.396

80.053.807

Aktiver i alt

120.988.396

80.053.807

34.126.070
51.219.194

32.458.190
22.437.660

85.345.264

54.895.850

Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

29.409.647
401.223
5.832.262

24.825.869
102.425
229.663

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

35.643.132

25.157.957

Gældsforpligtelser i alt

35.643.132

25.157.957

120.988.396

80.053.807

Note

Andre værdipapirer og kapitalandele

PASSIVER
1

Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt

Passiver i alt

2

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK

Selskabskapital

Reserve for
nettoopskrivning
Overkurs efter indre
ved
værdis
emission
metode

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 31.12.18
Saldo pr. 01.01.18
Kapitalforhøjelse
Køb af egne kapitalandele
Overførsler til/fra andre reserver
Forslag til resultatdisponering

22.809.390
0
9.648.800 12.865.548
0
0
0 -12.865.548
0
0

3.042.971 30.734.679
0
0
0 -3.820.593
0 12.865.548
-3.042.971 -17.341.974

Saldo pr. 31.12.18

32.458.190

0

0

22.437.660

Saldo pr. 01.01.19
Kapitalforhøjelse
Køb af egne kapitalandele
Salg af egne kapitalandele
Overførsler til/fra andre reserver
Forslag til resultatdisponering

32.458.190
1.667.880
0
0
0
0

0
2.439.797
0
0
-2.439.797
0

0
0
0
0
0
0

22.437.660
0
-2.610.945
3.592.022
2.439.797
25.360.660

Saldo pr. 31.12.19

34.126.070

0

0

51.219.194

Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 31.12.19
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Noter

1. Selskabskapital
Selskabskapitalen består af:

Kapitalklasse A
Kapitalklasse B

Antal

Pålydende
værdi i alt
DKK

37.000
3.375.607

370.000
33.756.070

I alt
Kapitalforhøjelse i regnskabsåret

34.126.070
166.788

1.667.880

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet sikkerhed i andre værdipapirer og kapitalandele, hvis regnskabsmæssige
værdi udgør t.DKK 75.956 til sikkerhed for gæld til kreditinstitut på t.DKK 29.410.
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Noter

3. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
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 resultatopgørelsen 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 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 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.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets
eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat RESULTATOPGØRELSE
Bruttotab
Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og reklame samt administration.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster og tab på andre
værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat
Selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler kapitalejerne.

BALANCE
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket
indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes
regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis,
reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt gevinster og tab ved
transaktioner med de pågældende virksomheder.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
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Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Egenkapital
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen i
reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige
værdi overstiger kostprisen.
Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes
direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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