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Bie's Bryghus ApS

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 for Bie's Bryghus
ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hobro, den 3. februar 2014

Direktionen

Jesper Skov Mikkelsen

Bestyrelsen

Kurt Vestergaard
Formand

Jesper Skov Mikkelsen Ulrich Bjerring Bastrup

Henning Pedersen Flemming Bie Mogens Holst

Flemming Rylander
Christensen
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Bie's Bryghus ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Bie's Bryghus ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Bie's Bryghus ApS for regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13,
der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis 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 for 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 selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revi-
sion omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnska-
bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Bie's Bryghus ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.13 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.13 - 31.12.13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hobro, den 3. februar 2014

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kenneth Jensen
Statsaut. revisor
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Bie's Bryghus ApS

Resultatopgørelse

2013 2012
DKK DKK

Bruttotab -66.581 -36.669

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -146.746 -148.910

Resultat af primær drift -213.327 -185.579

Andre finansielle indtægter 103.368 109.608

Finansielle poster i alt 103.368 109.608

Resultat før skat -109.959 -75.971

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -109.959 -75.971

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -109.959 -75.971

I alt -109.959 -75.971
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Bie's Bryghus ApS

Balance

AKTIVER

31.12.13 31.12.12

Note DKK DKK

Produktionsanlæg og maskiner 2.010.425 2.129.835
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 171.031 155.836

2 Materielle anlægsaktiver i alt 2.181.456 2.285.671

Andre tilgodehavender 2.185.625 2.279.611

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.185.625 2.279.611

Anlægsaktiver i alt 4.367.081 4.565.282

Råvarer og hjælpematerialer 8.300 23.795

Varebeholdninger i alt 8.300 23.795

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.405 9.646
Andre tilgodehavender 1.918 0

Tilgodehavender i alt 20.323 9.646

Likvide beholdninger 1.635.565 1.570.176

Omsætningsaktiver i alt 1.664.188 1.603.617

Aktiver i alt 6.031.269 6.168.899
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Bie's Bryghus ApS

Balance

PASSIVER

31.12.13 31.12.12

Note DKK DKK

Selskabskapital 2.537.000 2.537.000
Overført resultat 3.119.085 3.251.544

3 Egenkapital i alt 5.656.085 5.788.544

Modtagne forudbetalinger fra kunder 30.000 30.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.124 25.046
Anden gæld 41.400 37.189
Periodeafgrænsningsposter 271.660 288.120

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 375.184 380.355

Gældsforpligtelser i alt 375.184 380.355

Passiver i alt 6.031.269 6.168.899

4 Eventualaktiver
5 Kontraktlige forpligtelser
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Bie's Bryghus ApS

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regn-
skabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt
andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-
gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, og tab på debitorer.
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Bie's Bryghus ApS

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Produktionsanlæg og maskiner 20 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 0

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inven-
tar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelses-
året.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

Udbytte fra kapitalandele, der indregnes til kostpris, indtægtsføres i modervirksomheden i
det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 
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Bie's Bryghus ApS

Anvendt regnskabspraksis

Tilskud modtaget til fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes som en periodeaf-
grænsningspost under passiver. For afskrivningsberettigede aktiver indregnes tilskuddet i
takt med at aktivet afskrives.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender består af udlån i henhold til gældsbrev, der måles til amortiseret kost-
pris.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-
dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-
delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med
tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
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Bie's Bryghus ApS

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-
kelte tilgodehavender. 

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes
direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der
indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-af-
skrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virk-
somhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-
liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Bie's Bryghus ApS

Noter

1. Selskabets hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af brygning af øl samt hermed
beslægtet virksomhed.

2. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Produktions-
anlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 31.12.12 2.388.209 226.575
Tilgang i året 0 42.531

Kostpris pr. 31.12.13 2.388.209 269.106

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12 258.374 70.739
Afskrivninger i året 119.410 27.336

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.13 377.784 98.075

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.13 2.010.425 171.031

14



 

  

 

Bie's Bryghus ApS

Noter

3. Egenkapital

Beløb i DKK
Selskabs-

kapital
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12

Saldo pr. 01.01.12 2.537.000 3.327.515
Forslag til resultatdisponering 0 -75.971

Saldo pr. 31.12.12 2.537.000 3.251.544

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 - 31.12.13

Saldo pr. 01.01.13 2.537.000 3.251.544
Køb af egne kapitalandele 0 -62.500
Salg af egne kapitalandele 0 40.000
Forslag til resultatdisponering 0 -109.959

Saldo pr. 31.12.13 2.537.000 3.119.085

Bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:

2012 2011 2010 2009
DKK DKK DKK DKK

Saldo, primo 2.537.000 2.537.000 2.402.000 2.402.000
Kapitalforhøjelse 0 0 135.000 0

Saldo, ultimo 2.537.000 2.537.000 2.537.000 2.402.000

Egne kapitalandele består af:
Købs-/salgspris

t.DKK Antal
Pålydende

værdi

Beholdning af egne kapitalandele pr. 01.01.13 0 0
Årets tilgang 62.500 25 25.000
Årets afgang -40.000 -16 -16.000

Beholdning af egne kapitalandele pr. 31.12.13 9 9.000
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Bie's Bryghus ApS

Noter

4. Eventualaktiver

Værdien af ikke indregnet skatteaktiv udgør t. DKK 139.

5. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftale med en opsigelsesfrist på 6 måneder. Den kontraktslige
forpligtelse udgør t.DKK 102.
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