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Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2O!3 -31. december 2013
for Bangs Have Selskabet af 1911 ApS.

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. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 3 j..

december 2013.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.
Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

o\, o"n 23. april2e!4

Jørn Arne Nielsen

4
oleVandrup 

't-/'
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Have Selskabet af 1911 ApS

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Bangs Have Selskabet af L91-!ApS for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31.
december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
uda rbejdes efter å rsregnskabsloven.

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 afvores 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 udf6rer 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31.
december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Maribo, den 23. april 2Ot4

aage maagensen

statsautoriseret revisionsaktieselskab

a"l,rr"ra{^j/
Statsa utoriseret revisor

Knud Engber
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Bangs Have Selskabet

Vi rksom hedsoplysni nger

Virksomheden

Telefon

CVR-nr.

Stiftelsesdato
Regnskabsår

Bestyrelse

Direktion

Revisor

Pengeinstitut

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Sdr. Boulevard 38

4930 Maribo

40 4200 76

24041078

11. juli 1911

1. januar 2073 - 3L. december 2013

Benny Andersen, Formand

Ole Clausen

lb Frederiksen

Jan Buch

iØrn Arne Nielsen

Carsten Johannessen

Ole Vandrup

lb Frederiksen

aage maagensen

statsa utoriseret revisionsa ktieselska b

C. E. Christiansens Vej 56

4930 Maribo

CVR-nr.: 12901038

Lollands Bank

Vestergade 3

4930 Maribo
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Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Bangs Have Selskabet af 1911 ApS for 20L3 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i

årsregnskabslovens 5 32.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og medfører ingen aktuel
skat.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre
værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
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Note 2013

-43.776

20L2

-52.554Bruttofortjeneste/-ta b

Driftsresultat

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

-43.776

9.r70
-267

-52.s54

7.54L

0

-34.873 -45.013

-34.873 -45.013

-34.873 -45.013
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Have Selskabet af 1911

Balance 31. december 2013

Note 2013

314.313

2012

4I4.t70

Aktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele

[ikvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

4t4.L70

4I4.t70

358.978 4L4.t70
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Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Balance 31. december 2013

Passiver

Virksomhedska pita I

Overført resultat

Egenkapital

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt
Anden gæld

Kortf ristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Passiver

Virksomhedens formål
Eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Note 20L3

200.000

168.978

20t2

200.000

203.851

368.978 403.851

0
n

8.t64
2.155

10.319

10.319

358.978 414.L70

4

5

6
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Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Noter

1. Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

2. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3. Egenkapitalopg6relse

9.L70 7.54L
9.t70 7.54t

267

Virksomheds-
kapital

200.000

Overført resultat I alt
Egenkapital primo

Forslag til årets resultatdisponering

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

4. Virksomhedens formål
Virksomhedens formål er handel og investering.

5. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

203.851

-34.873

403.851

-34.873
200.000 158.978 358.978
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