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Ledelsespåtegning
Ledelsen har aflagt årsrapport for 2012.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets
vedtægter.
Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultatet.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.
Virum, den 13/05/2013
Direktion

Birthe Guldberg Thygesen

Bestyrelse

Birthe Guldberg Thygesen

Barak Moshe Volovik

Ole Juul Møller
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til aktionærerne i THE BAGEL CO A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for THE BAGEL CO A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 handlinger 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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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Mariager, 13/05/2013

Torben Holmgren
registreret revisor
K/M REVISION A/S, REGISTREREDE REVISORER
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Ledelsesberetning
Selskabets hovedaktiviteter:
Selskabets hovedaktiviteter omfatter drift af bagelforretninger beliggende primært i København,
samt salg af bagels og relaterede produkter en gros.
Usædvanlige forhold:
Der er ikke indtruffet usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Usikkerhed ved indregning og måling:
Der har ikke været konstateret usikkerhed ved indregning og måling af indtægter og omkostninger
i regnskabsåret.
Udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold:
Virksomhedens omsætningsudvikling har været meget tilfredsstillende set i lyset af de
svære markedsvilkår generelt. Indkøring af de nyetablerede butikker er tilendebragt og
lønsomheden i butiksdelen er som følge heraf øget markant.
Betydningsfulde hændelser som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt:
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni 2001.
Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn undladt at oplyse nettoomsætningen jf.
årsregnskabslovens §32. Selskabet har valgt af indregne ledelsens forslag til udbytte som
gæld i balancen jf. årsregnskabslovens §48.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabsprincip som forrige år.
Resultatopgørelsen:
Indtægterne fra salg medtages i det år, hvor levering, normalt faktura-datoen, har fundet sted.
Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler,
operationelle leasingydelser m.v.. Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de
svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.
Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori
indtægter fra salget er medtaget.
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån m.v..
Udbytte fra aktier indtægtsføres på det tidspunkt hvor udbyttet deklareres.
Selskabsskat og udskudt skat:
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'contoskatter.
Udskudt skat er indregnet med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Balancen:
Immaterielle anlægsaktiver:
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivninger foretages lineært over den vurderede brugstid.
Materielle anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store beløb
over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.
De forventede brugstider er for goodwill ansat til 7 år.
De forventede brugstider er for lokaleindretning ansat til 7 år.
De forventede brugstider er for driftsmidler ansat til 5-7 år.
Varebeholdninger:
Varebeholdninger måles til kostpris eller dagspris hvor denne er lavere.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse
af forventede tab.
Egenkapital og udbytte:
Foreslået udbytte er afsat som gæld og indgår således ikke i egenkapitalen.
Hensættelser:
Udskudt skat hensættes med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier.
Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note
Nettoomsætning .......................................................................................................
Eksterne omkostninger .............................................................................................

2012
kr.
9.942.645
0

Bruttoresultat .........................................................................................................

9.942.645

Personaleomkostninger ............................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......................

1

-8.551.259
-675.661

Resultat af ordinær primær drift .........................................................................

715.725

Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................................

-180.224

Ordinært resultat før skat .....................................................................................

535.501

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................................

535.501

Skat af årets resultat .................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................................

2

-148.264
387.237

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat .......................................................................................................

387.237

I alt ...........................................................................................................................

387.237
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Grunde og bygninger ................................................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................................

2012
kr.
3.854.561
1.129.872

Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................

4.984.433

Anlægsaktiver i alt .................................................................................................

4.984.433

Råvarer og hjælpematerialer ....................................................................................

518.349

Varebeholdninger i alt ...........................................................................................

518.349

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .......................................................
Andre tilgodehavender .............................................................................................

927.291
1.493.055
932.514

Tilgodehavender i alt .............................................................................................

3.352.860

Likvide beholdninger ...............................................................................................

624.341

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................................

4.495.550

AKTIVER I ALT ...................................................................................................

9.479.983

CVR-nr. 25500482

Side 11 af 12

Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
500.000
1.934.109

3

2.434.109

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............................
Overført resultat .........................................................................................................
Egenkapital i alt .......................................................................................................
Hensættelse til udskudt skat .......................................................................................

256.256

Hensatte forpligtelser i alt .......................................................................................

256.256

Gæld til realkreditinstitutter .......................................................................................
Gæld til banker ...........................................................................................................

1.265.344
1.277.078

Langfristede gældsforpligtelser i alt ......................................................................

2.542.422

Gæld til realkreditinstitutter .......................................................................................
Gæld til banker ...........................................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................................
Skyldig selskabsskat ..................................................................................................
Anden gæld ................................................................................................................

29.000
371.000
2.655.888
168.500
1.022.808

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .......................................................................

4.247.196

Gældsforpligtelser i alt ............................................................................................

6.789.618

PASSIVER I ALT ....................................................................................................

9.479.983
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Noter
1. Personaleomkostninger
2012
kr.
Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

7.748.458
470.715
332.086
8.551.259

2. Skat af årets resultat
2012
kr.
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

178.500
-40.125
9.889
148.264

3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning Overført
Virksomheds-kapital
efter indre
resultat
værdis metode
kr.
kr.
kr.
500.000
0 1.546.872
0
0
500.000

0

Foreslået
udbytte

0

0
387.237
0 1.934.109

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Garantiforpligtelser oplyses at andrage kr. 0.
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende mellem Sydbank
og The Bagel Co II ApS.
Sydbank har løsøreejerpant i driftsmateriel og inventar for kr. 550.000.
Sydbank har løsøreejerpant i driftsm. og inventar Østerfælled Torv for kr. 350.000.
Sydbank har løsøreejerpant i andelslejlighed for kr. 1.000.000.
Sydbank har ejerpant i 3 Amagerbros Kvarter, København for kr. 1.000.000.
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Ialt

kr.
kr.
0 2.046.872
0

0

0
387.237
0 2.434.109

