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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 for HOS MAREN 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 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Valby, den 21. juni 2017
Direktion

Tonny Westh Hansen
direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ejeren af HOS MAREN ApS
Vi har opstillet årsrapporten for HOS MAREN ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.
Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper
vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger,
virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
København, den 21. juni 2017
Agenda Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 16 05 65

Zeljko Andjelic
Registreret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

HOS MAREN ApS
Folehaven 70
2500 Valby
CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Stiftet:
Hjemsted:

34 20 25 32
1. januar - 31. december
2. januar 2012
København

Direktion

Tonny Westh Hansen, direktør

Revisor

Agenda Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Gammeltorv 6
1457 København K
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 241.374, og selskabets balance
pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på kr. 313.032.
Virksomhedens fortsatte drift er betinget af at der fortsat stilles kredit til rådighed på
dunuværende vilkår, og at virksomhedens aktivitet ikke aftager. Der er intet der indikerer,
atdisse
forhold
ikke
skulle
være
til
stede
i
mindst
12
måneder
fraregnskabsafslutningstidspunktet, og årsrapporten er således aflagt efter princippet om
fortsatdrift.Selskabets ledelse har redegjort for selskabets økonomiske situation, og det er
besluttet atreetablere selskabets kapital gennem fremtidig positiv drift.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for HOS MAREN ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har
fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksl. moms og afgifter opkrævet
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 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, amortisering af realkreditlån samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

5
5

Restværdi
år
0%
år
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet.
Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,
foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Selskabsskat og udskudt skat
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 midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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
bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note

Bruttofortjeneste

2016

2015

kr.

kr.

946.018

1.472.956

-453.059

-1.894.725

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)

492.959

-421.769

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-53.333

-111.854

Resultat før finansielle poster

439.626

-533.623

Finansielle omkostninger

-22.534

-24.807

Resultat før skat

417.092

-558.430

-175.718

121.251

Årets resultat

241.374

-437.179

Overført resultat

241.374

-437.179

241.374

-437.179

Personaleomkostninger

Skat af årets resultat

1

2
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Aktiver
Goodwill

346.667

0

346.667

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

0
0

0
158.911

Materielle anlægsaktiver

0

158.911

Andre tilgodehavender

45.194

96.762

Finansielle anlægsaktiver

45.194

96.762

391.861

255.673

Færdigvarer og handelsvarer

0

224.445

Varebeholdninger

0

224.445

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudt skatteaktiv

50.000
0

167.236
175.718

Tilgodehavender

50.000

342.954

Likvide beholdninger

40.701

2.228

Omsætningsaktiver i alt

90.701

569.627

482.562

825.300

Immaterielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Aktiver i alt

3
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat

80.000
-393.032

80.000
-634.406

-313.032

-554.406

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

0
159.636
565.330
70.628

37.145
332.317
626.356
383.888

Kortfristede gældsforpligtelser

795.594

1.379.706

Gældsforpligtelser i alt

795.594

1.379.706

Passiver i alt

482.562

825.300

Egenkapital

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

5

6
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Noter til årsrapporten

1

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

kr.

436.503
0
16.556

1.834.917
27.000
32.808

453.059

1.894.725

2

6

175.718

-121.251

175.718

-121.251

Skat af årets resultat
Årets udskudte skat

3

2015

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2

2016

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Kostpris 1. januar 2016
Tilgang i årets løb

0
400.000

Kostpris 31. december 2016

400.000

Opskrivninger 31. december 2016

0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016
Årets afskrivninger

0
53.333

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

53.333

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

346.667
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Noter til årsrapporten

4

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af
og inventar lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2016
Afgang i årets løb

40.000
-40.000

503.717
-503.717

0

0

40.000
-40.000

344.806
-344.806

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

0

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

0

0

Kostpris 31. december 2016
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
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Noter til årsrapporten

5

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2016
Årets resultat

80.000
0

-634.406
241.374

-554.406
241.374

Egenkapital 31. december 2016

80.000

-393.032

-313.032

Selskabskapitalen består af 80 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Usikkerhed om fortsat drift (going concern)
Virksomhedens fortsatte drift er betinget af at der fortsat stilles kredit til rådighed på du
nuværende vilkår, og at virksomhedens aktivitet ikke aftager. Der er intet der indikerer, at
disse forhold ikke skulle være til stede i mindst 12 måneder fra
regnskabsafslutningstidspunktet, og årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat
drift.
Selskabets ledelse har redegjort for selskabets økonomiske situation, og det er besluttet at
reetablere selskabets kapital gennem fremtidig positiv drift.
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