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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden
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CVR-nr:
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Revisor
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 31. december 2012 for Restaurant Børsen ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Svendborg, den 26/02/2013
Direktion

Launy Sørensen Lindahl

Anne Birgitte Lindahl
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i RESTAURANT BØRSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for RESTAURANT BØRSEN ApS 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Svendborg, 26/02/2013

Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
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Ledelsesberetning
Selskabets aktivitet består af restaurationsvirksomhed.
Årets resultat udviser et overskud på kr. 23.408.
Resultatet betragtes som tilfredsstillende.
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.574.910 og en egenkapital på kr. 1.141.082.
Årets resultat for 2013 forventes at nå et højere niveau end 2012.
Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.

CVR-nr. 31477867

Side 8 af 13

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

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
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.

NETTOOMSÆTNING
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang
til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Selskabsskatten består af beregnet skat overført til sambeskatning samt regulering af udskudt skat.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsespriser med fradrag af foretagne afskrivninger.
Driftsmateriel afskrives lineært med 20%.
Mindre nyanskaffelser under kr. 12.300 er afskrevet i anskaffelsesåret.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Huslejedepositum som er målt til nominel værdi.
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VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger består af handelsvarer. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I
tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender er målt til nominel værdi.
Udskudt skatteaktiv er målt til 25% af forskellen på de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige
værdier af aktiverne.
Periodeafgrænsningsposter, er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Gæld er målt til nominel værdi.

CVR-nr. 31477867

Side 10 af 13

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab ...................................................................

5.279.248

5.421

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

-5.002.093
-235.665

-4.983
-322

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

41.490

116

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

20.710
-29.555

14
-30

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

32.645

100

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

32.645

100

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

-9.237

-27

Årets resultat ...........................................................................................

23.408

73

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....................................
Overført resultat ........................................................................................

0
23.408

0
73

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

23.408

73

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................

2012
kr.
124.282

2011
kr.
198

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

124.282

198

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

471.000

471

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

471.000

471

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

595.282

669

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

201.915

218

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

201.915

218

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .......................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................
Tilgodehavende skat .................................................................................
Andre tilgodehavender .............................................................................
Periodeafgrænsningsposter .......................................................................

109.158
681.908
27.176
4.255
198.102
57.369

90
521
41
33
75
57

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

1.077.968

817

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

699.745

644

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

1.979.628

1.679

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

2.574.910

2.348
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
125.000
1.016.082
0

2011
kr.
125
993
0

1

1.141.082

1.118

Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .........................................
Anden gæld .................................................................................................

293.153
512.716
627.959

206
477
547

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

1.433.828

1.230

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

1.433.828

1.230

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

2.574.910

2.348

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................
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Noter
1. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
125.000
0
125.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
992.674
23.408
1.016.082

Foreslået
udbytte
kr.
0
0
0

Ialt
kr.
1.117.674
23.408
1.141.082

2. Oplysning om eventualforpligtelser
Huslejeforpligtelser, kr. 984.000.
Selskabet er sambeskattet med Lindahl Holding ApS. Selskabet hæfter derfor for
modervirksomhedens eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter og udbytter.

3. Oplysning om ejerskab
Nærtstående parter
Selskabets anparter ejes af Lindahl Holding ApS, Gerritsgade 31A, Svendborg.
Anparterne i Lindahl Holding ApS ejes af Launy Sørensen Lindahl, Svendborg.
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