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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

NS CATERING HOLDING ApS
Birk Centerpark 15
7400 Herning
CVR-nr:
Regnskabsår:

33638647
01/01/2013 - 31/12/2013

Bankforbindelse

Nordea
Østergade 4-6
7400 Herning
DK Danmark

Revisor

ADMIPARTNER HERNING ApS
Nygade 4
7400 Herning
CVR-nr:
29822913
P-enhed:
1018828193
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/1 til 31/12 2013 for NS Catering Holding ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et ret-visende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Med min underskrift bekræfter jeg at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Herning, den 14/05/2014
Direktion

Niels Starcke-Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til anpartshaverne i NS Catering Holding ApS.
Vi har efter aftale udført bogføring og assisteret med opstillingen af årsrapporten for NS Catering Holding
ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.
Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten.
Vi har ikke foretaget review eller revision.
Herning, 14/05/2014

Allan B. Christensen
Statsautoriseret revisor, Deponeret
beskikkelse
ADMIPARTNER HERNING ApS

Ejvind Christensen
Direktør
ADMIPARTNER HERNING
ApS
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder og dermed be-slægtet
virksomhed.
Usædvanlige forhold
Der har ingen usædvanlige forhold været.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet i dattervirksomheden har udviklet sig tilfredsstillende, hvorfor årets resultat blev et overskud på
98 tkr. Resultatet anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
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.
Årsrapport for NS Catering Holding ApS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
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 til-flyde 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 akti-ver 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.
RESULTATOPGØRELSEN
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerne omfatter kontorhold, regnskabsassistance, revision mv.
Resultatandel datterselskab
Omfatter den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat før skat. Andel i datter-virksomhedens
skat indregnes under skat.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-rører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i
re-sultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Kapitalandel i dattervirksomhed
Kapitalandel i dattervirksomhed måles til den forholdsmæssige andel af indre værdi, med tillæg af
uafskrevet andel af koncerngoodwill.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
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skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-ster samt for betalte
acontoskatter.
Efter sambeskatningsreglerne overtager NS Catering Holding ApS som administrationsselskab hæftelsen for
dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes
betaling af sambeskatningsbidrag. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen
som ”Tilgodehavende koncernskat” eller ”Skyldig koncernskat”.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæs-sig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udlig-ning 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.
Gæld
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note
Administrationsomkostninger ..................................................................

2013
kr.
-5.425

2012
kr.
-10.475

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

-5.425

-10.475

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .............................
Andre finansielle indtægter ......................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................

98.409
5.415
0

129.424
6.889
-8

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

98.399

125.830

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

98.399

125.830

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

25

875

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

98.424

126.705

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....................................
Overført fra (til) reservefond ....................................................................
Overført resultat .......................................................................................

96.600
-298.741
300.565

96.600

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

98.424

126.705

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note

2013
kr.
129.821

2012
kr.
131.412

1

129.821

131.412

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

129.821

131.412

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ......................................
Udbytte hos tilknyttede virksomheder ....................................................
Tilgodehavende skat ................................................................................

32.800
100.000
17.257

0
130.000
14.423

150.057

144.423

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

378.894

382.288

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

528.951

526.711

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

658.772

658.123

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...............................................
Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................

Tilgodehavender i alt ............................................................................
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
401.997
96.600

2012
kr.
125.000
400.173
96.600

3

623.597

621.773

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....................................
Anden gæld .............................................................................................

31.175
4.000

26.850
9.500

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

35.175

36.350

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

35.175

36.350

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

658.772

658.123

Registreret kapital mv. ............................................................................
Andre reserver .........................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Finansielle anlægsaktiver i alt
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo
Nettoopskrivninger primo
Andel i årets resultat jf. note
Udloddet udbytte
Nettoopskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

2013

2012

kr.

kr.

423.741
0
0
423.741

423.741
0
0
423.741

-292.329
98.409
-100.000
-293.920

-291.753
129.424
-130.000
292.329

129.821

131.412

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Navn
NS Catering ApS

Ejerandel Egenkapital
100%

125.000
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Årets
Indre værdi
resultat
98.409
129.821
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2. Tilgodehavender i alt
Beregnet skyldig koncernskat
Skyldige selskabsskatter primo
Betalt restskat 2011
Modregnet/refunderet i regnskabsåret
Beregnet selskabsskat af årets skattepligtige indkomst
Betalt aconto skatter vedr. indeværende år
Dattervirksomheds betaling af aconto skat
Beregnet skatterefusion fra sambeskattede selskaber
Restskat vedr. 2011

2013
kr.

2012
kr.

-14.423
-13.302
27.725
32.775
-50.032
0
0
0
-17.257

-18.150
0
1/8.150
42.275
-70.000
0
0
13.302
-14.423

3. Egenkapital i alt

kr.
125.000

Overkurs
ved
stiftelsen
kr.
298.741

0

0

0

96.600

96.600

0
0
125.000

0
-297.741
0

0
300.565
401.997

-96.600
0
96.600

-96.600
2.824
623.597

Virksomheds-kapital

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Udbetalt udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
101.432

kr.
96.600

kr.
621.773

4. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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6. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen
Direktør Niels Starcke-Jensen
Hasselvej 16
7400 Herning
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