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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2013 for TDH
Aps.
Årsrapporten aflægges i overens stemmelse 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 regns
kabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret ningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 20/01/2014
Direktion

Torben Dall Hansen
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for TDH Aps for regnskabsåret 1. januar - 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 overensstem
melse med årsregn skabs loven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon trol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl information, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt 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. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
På grundlag af det udførte arbejde er det 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 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelseberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplys ningerne i ledelsesberetningen er i overens stemmelse med årsregnskabet.
København, 20/01/2014

Morten Kenhof
Statsautoriseret revisor
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter består i at drive restaurant, café og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets indtjening har haft en positiv udvikling i 2013. Selskabets ledelse forventer en stabil udvikling i
de kommende år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning ind truffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets
finansielle stilling.

CVR-nr. 30725662

Side 7 af 13

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for TDH Aps for 2013 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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.
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 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 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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
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.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms,
afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
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
posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance
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Driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftmidler 5 år
Indretning lejede lokaler 5 år
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser.
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 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. For indeværende år er anvendt en
skattesats på 25 %.
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værd
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

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

2.672.395

2.452.352

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

-2.168.654
-2.027.726
-51.923
-50.032
-38.973
-93.861

-2.074.714
-1.921.478
-46.055
-49.481
-57.700
-124.088

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

409.880

253.550

Andre finansielle indtægter ...................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...........................................................

1.191
-9.595

811
-6.450

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

401.476

247.911

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

401.476

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

1

-100.069
301.407

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

96.600
204.807

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

301.407
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note

117.713
102.088

2012
kr.
4.316
165.886
143.460

219.801

313.662

Andre tilgodehavender ..........................................................................

96.000

96.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

96.000

96.000

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

315.801

409.662

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

173.332

175.221

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

173.332

175.221

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Tilgodehavende skat .............................................................................

46.590
22.875

48.564
36.035

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

69.465

84.599

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

1.671.199

1.308.252

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

1.913.996

1.568.072

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

2.229.797

1.977.734

Andre investeringsaktiver .....................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................
Indretning af lejede lokaler ...................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
1.646.865
96.600

2012
kr.
125.000
1.442.058
96.600

3

1.868.465

1.663.658

Andre hensatte forpligtelser ..................................................................

3.196

5.964

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

3.196

5.964

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Forslag til udbytte .................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................

Skyldig selskabsskat .............................................................................

0

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

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser ..............................................
Anden gæld ...........................................................................................

29.100
329.036

29.500
278.612

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

358.136

308.112

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

358.136

308.112

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

2.229.797

1.977.734
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Noter
1. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2013
kr.

2012
kr.

103125
-288
-2768
100069

68966
1370
-6879
63457

2. Materielle anlægsaktiver i alt
Indretning af Andre Anlæg
lejede lokaler
mv.
kr.
kr.
kr.

Driftsmidler

Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo
Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

240865
xxx.xxx
-xxx.xxx
240865

206412
xxx.xxx
-xxx.xxx
206412

xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

xxx.xxx
xxx.xxx
xxx.xxx

-74979
-xxx.xxx
-48173
-123152

-62952
-xxx.xxx
-41372
-104324

-xxx.xxx
-xxx.xxx
xxx.xxx
-xxx.xxx

117713

102088

xxx.xxx
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3. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125000
xxx.xxx

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
1442058

kr.
96600

kr.
1663658

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-96600

-96600

xxx.xxx
125000

xxx.xxx

204807
1646865

96600
96600

301407
1868465

4. Oplysning om eventualforpligtelser
Ingen
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