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PÅTEGNINGER

_

LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2020 for AJ AF 2011 ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, som beretningen omfatter.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhod, som beretningen omfatter.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

BLK
Galten, den 5. maj 2021

BLK
BLK
DIREKTION
BLK

_______________________
Jørgen Baastrup Nielsen
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ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
Erklæring om udvidet gennemgang
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
BLK
Til kapitalejerne i AJ AF 2011 ApS

BLK
KONKLUSION
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for AJ AF 2011 ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens
erklæringsstandard for små virksomheder. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 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 regnskabspricippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR DEN UDVIDEDE GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere
sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes
at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
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ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
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.

BLK
Horsens, den 5. maj 2021
TJEK Revision & Rådgvining
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR nr. 36563877

_______________________
Lene Vinum Andersen
Statsautoriseret revisor
mne27738
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LEDELSESBERETNING MV.

_

SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabsoplysninger
SELSKABET
AJ af 2011 ApS
Christinedahlsvej 52
8464 Galten
Telefon: 40453219
CVR-nr.: 34059349
Stiftet: 28-11-2011
Hjemsted: Galten
Regnskabsår: 01-01-2020 - 31-12-2020
Det er det 10. regnskabsår

BLK
DIREKTION
Jørgen Baastrup Nielsen

BLK
REVISOR
TJEK Revision & Rådgvining
Godkendt Revisionsaktieselskab
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens

BLK
PENGEINSTITUT
Nordea
Kirkevej 3
8900 Randers

BLK
ADVOKAT
SKOV Advokater Advokataktieselskab
Vestergade 11
8000 Aarhus
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LEDELSESBERETNING
Ledelsesberetning
VIRKSOMHEDENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER
Virksomhedens aktiviteter er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet
virksomhed.

BLK
VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
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ÅRSREGNSKAB

_

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse
NOTE

2020

2019

KR.

KR.

BLK
Bruttotab

-26.388

-23.908

185.514
33.909
-64.443

2.329.787
54.997
-79.708

128.592

2.281.168

237.567

-222.727

366.159

2.058.441

113.000
-189.485
442.644

110.600
2.204.787
-256.946

366.159

2.058.441

BLK
1
2

Indtægter tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

BLK
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT

BLK
Skat af årets resultat

BLK
ÅRETS RESULTAT

BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
Resultatdisponering
Foreslået udbytte
Opskrivningsreserve efter indre værdis metode
Overført resultat
Disponering i alt

BLK
BLK
BLK
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BALANCE
Balance
NOTE

2020

2019

KR.

KR.

Aktiver

BLK
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

37.534.808

37.474.294

Finansielle anlægsaktiver

37.534.808

37.474.294

37.534.808

37.474.294

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Skatteaktiv

1.020.461
406.782
0

742.241
5.500
44.215

Tilgodehavender

1.427.243

791.956

4.245

86.215

1.431.488

878.171

38.966.296

38.352.465

BLK
ANLÆGSAKTIVER

BLK
BLK

BLK
Likvide beholdninger

BLK
OMSÆTNINGSAKTIVER

BLK
BLK
AKTIVER
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BALANCE

NOTE

2020

2019

KR.

KR.

Passiver

BLK
Virksomhedskapital
Reserve efter indre værdi´s metode
Overført resultat
Foreslået udbytte

80.000
13.878.155
23.000.720
113.000

80.000
14.067.640
22.558.076
110.600

Egenkapital

37.071.875

36.816.316

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.

3.950
1.837.832
52.639

3.950
1.481.578
50.621

Kortfristede gældsforpligtelser

1.894.421

1.536.149

1.894.421

1.536.149

38.966.296

38.352.465

BLK

BLK
GÆLDSFORPLIGTELSER

BLK
BLK
PASSIVER

BLK
3

Eventualforpligtelser

4

Pantsætning og sikkerhedsstillelse

5

Anvendt regnskabspraksis
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Egenkapitalopgørelse

Primo

Virksomhedskapital

Reserve indre
værdis
metode

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

80.000

14.067.640

22.558.076

110.600

36.816.316

-189.485

442.644

113.000

366.159

0

-110.600

-110.600

23.000.720

113.000

37.071.875

Forslag til resultatdisponering
Udbetalt udbytte
Ultimo
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NOTER
Noter

1

2020

2019

KR.

KR.

33.909

54.997

33.909

54.997

-62.442

-77.626

-2.001

-2.082

-64.443

-79.708

F I NANS I E L L E I NDT Æ G T E R

Renteindtægter tilknyttede virksomheder
BLK

Finansielle indtægter
BLK

2

F I NANS I E L L E O M KO S T NI NG E R

Renteudgifter tilknyttede virksomheder
BLK

Andre finansielle omkostninger
BLK

Finansielle omkostninger
BLK
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NOTER
3

E V E NT UAL F O RP L I G T E L S E R

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på i alt 1.670 tkr. over for datterselskab.
Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og
hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat
på udbytter, renter og royalties.
Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør på balancedagen 0
t.kr.
Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes
hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.
BLK

4

P ANT S Æ T NI NG O G S I KKE RHE DS S T I L L E L S E

Der er ingen pantsætning pr. statussdagen.

BLK
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NOTER
5

ANV E NDT RE G NS KABS P RAKS I S
BLK

Årsrapporten for selskabet for 1. januar - 31. december 2020 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

BLK
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RE S UL T AT O P G Ø RE L S E
BRUTTOFORTJENESTE/ -TAB
Bruttofortjeneste / - tab består af sammentrækning af regnskabsposterne, Nettoomsætning, ændring i
lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til
råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger, i overenstemmelse med
årsregnskabslovens § 32.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

RESULTATANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders
resultat efter skat samt eventuel afskrivning på koncerngoodwill.
Udbytte af kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

FINANSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de dansek regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
datterselskaber. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i
forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager
sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

BAL ANCE N
BLK
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af
virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af
urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv
eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi
måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang
tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse
til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under
hensatte forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder bindes som reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den
regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes
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NOTER
vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten, bindes ikke på opskrivningsreserven.
Kapitalandele, hvortil der er knyttet en forlods udbytteret, indregnes til indre værdi med tillæg af tilbagediskonteret
værdi af den forlods udbytteret.
Ved køb af tilknyttede- og associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden.
Der foretages nedskrivningstest på koncerngoodwill, såfremt der er indikationer på værdifald. Nedskrivningstesten
foretages for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill relaterer sig til. Goodwill nedskrives til det
højeste af kapitalværdien og nettosalgspris for den aktivitet eller det forretningsområde, som goodwill knytter sig til
(genindvingingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Likvide beholdninger omfatter indestående i dkr. i pengeinstitut.

UDBYTTE
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til
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 som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.
Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanlivis svarer til nominel værdi.
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