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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. januar 2013 31. december 2013 for Olivers Diner ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min 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 01. januar 2013 - 31. december 2013.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus V, den 25/03/2014
Direktion

Oliver Amandus Grydgaard Flintsø

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejerne i Olivers Diner ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Olivers Diner ApS for regnskabsåret 01. januar 2013 – 31.
december 2013, 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 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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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 01. januar 2013 – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Risskov, 25/03/2014

John Ry
Registreret revisor
REVISION AARHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Selskabet har herudover valgt at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:
Anlægsnote indgår i årsrapporten
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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 ressourcer 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 og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Bruttoresultat
Bruttoresultat omfatter nettoomsætningen med fradrag af årets forbrug af råvarer, hjælpematerialer
og handelsvarer samt andre eksterne omkostninger til salg, autodrift, lokale og administration.
Nettoomsætningen omfatter salg af varer og tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når
levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det afledte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.
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 på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte på egenkapitalen.
Dattervirksomheden er sambeskattet med modervirksomheden. Modervirksomheden fungerer som
administrationsselskab for sambeskatningen.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der
har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt underskud.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede ned- og afskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi. Nedskrivningen vises særskilt i anlægsnoten samt indregnes i
resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede ned- og
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 til 5 år
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Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi. Nedskrivningen vises særskilt i anlægsnoten samt indregnes i
resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
Kostprisen for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.
Selskabsskat og udskudte skatteaktiver
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 alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor
opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.
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.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

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

603.398

685.436

Lønninger ................................................................................................
Andre omkostninger til social sikring .....................................................
Andre personaleomkostninger .................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......

-501.493
-7.491
-59.896
-21.893

-487.583
-7.172
-46.406
-5.038

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

12.625

139.237

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .......................
Andre finansielle indtægter .....................................................................
Andre finansielle omkostninger ..............................................................

2.650
240
-3.448

2.400
144
-7.499

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

12.067

134.282

-15.218

-36.721

-3.151

97.561

Overført resultat .......................................................................................

-3.151

97.561

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

-3.151

97.561

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note

2013
kr.
0

2012
kr.
0

0

0

72.277

23.685

72.277

23.685

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

72.277

23.685

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

50.725

33.765

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

50.725

33.765

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .......................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

36.764
54.753
72.595
15.900

12.685
49.103
87.813
0

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

180.012

149.601

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

44.417

76.572

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

275.154

259.938

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

347.431

283.623

Goodwill ...................................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
-61.566

2012
kr.
125.000
-58.415

4

63.434

66.585

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

48.401
27.416
208.180

49.982
96.043
71.013

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

283.997

217.038

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

283.997

217.038

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

347.431

283.623

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Skat af årets resultat

Regulering af udskudt skat
I alt

2013
kr.

2012
kr.

-15.218
-15.218

-36.721
-36.721

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
200.000
200.000

Kostpris primo
Kostpris ultimo

-200.000
-200.000

Af- og nedskrivning primo
Af- og nedskrivning ultimo

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

3. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

91.000
77.485
-25.000
143.485

Af- og nedskrivning primo
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger, afhændede
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivning ultimo

-67.315
6.315
-10.208
-71.208
72.277

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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4. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
125.000
0
125.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
-58.415
-3.151
-61.566

Ialt
kr.
66.585
-3.151
64.434

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets hovedaktivitet er cateringvirksomhed.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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