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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11 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.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hobro, den 4. februar 2012
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Bie's Bryghus ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Bie's Bryghus ApS for regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11,
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 og den udførte revision
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. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.11 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.11 - 31.12.11 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Hobro, den 4. februar 2012
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kenneth Jensen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter består i brygning af øl samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.11 - 31.12.11 udviser et resultat på DKK -165.705. Balancen
viser en egenkapital på DKK 5.864.516.
Ledelsen finder årets resultat som forventet. Der forventes et forbedret resultat i 2012.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse

Note

Bruttotab
Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle poster i alt
Resultat før skat
1

Skat af årets resultat
Årets resultat

2011
DKK

2010
DKK

-174.604

-312.859

-97.920

-60.093

-272.524

-372.952

106.819

70.975

106.819

70.975

-165.705

-301.977

0

7.013

-165.705

-294.964

-165.705

-294.964

-165.705

-294.964

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.11
DKK

31.12.10
DKK

2.249.245
185.336

2.196.857
221.935

2.434.581

2.418.792

2.370.143

2.457.347

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.370.143

2.457.347

Anlægsaktiver i alt

4.804.724

4.876.139

18.238

10.499

18.238

10.499

43.518
0
2.700

104.318
779.516
3.200

Tilgodehavender i alt

46.218

887.034

Likvide beholdninger

1.434.771

686.084

Omsætningsaktiver i alt

1.499.227

1.583.617

Aktiver i alt

6.303.951

6.459.756

Note

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2

Materielle anlægsaktiver i alt

3

Andre tilgodehavender

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance

PASSIVER
31.12.11
DKK

31.12.10
DKK

2.537.000
3.327.516

2.537.000
3.493.221

5.864.516

6.030.221

Forudbetalinger og deposita
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

30.000
38.273
66.582
304.580

30.000
78.495
0
321.040

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

439.435

429.535

Gældsforpligtelser i alt

439.435

429.535

6.303.951

6.459.756

Note

Selskabskapital
Overført resultat
4

Egenkapital i alt

Passiver i alt

5
6

Eventualaktiver
Eventualforpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse 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 ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttotab
Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter,
omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
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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:

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

20 år
3-10 år

0%
0%

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

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 afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.
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Anvendt regnskabspraksis

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes
i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre
poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Noter

2011
DKK

2010
DKK

0

-7.013

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 31.12.10
Tilgang i året
Afgang i året

2.252.612
135.597
0

234.503
2.572
-10.500

Kostpris pr. 31.12.11

2.388.209

226.575

Afskrivninger i året

138.964

41.239

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.11

138.964

41.239

2.249.245

185.336

31.12.11
DKK

31.12.10
DKK

2.370.143

2.457.347

1. Skatter
Årets udskudte skat

2. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.11

3. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende Bie Fonden

Gældsbrevet bortfalder såfremt lejemålet opsiges, og der ikke længere drives bryggerivirksomhed fra lokalerne.
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Noter

4. Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 31.12.09
Kontant kapitaludvidelse
Omkostninger ved kapitalforhøjelse
Forslag til resultatdisponering

2.402.000
135.000
0
0

3.621.999
202.500
-36.314
-294.964

Saldo pr. 31.12.10

2.537.000

3.493.221

Saldo pr. 31.12.10
Forslag til resultatdisponering

2.537.000
0

3.493.221
-165.705

Saldo pr. 31.12.11

2.537.000

3.327.516

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse 01.01.10 - 31.12.10

Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11

5. Eventualaktiver
Værdien af ikke indregnet skatteaktiv udgør t.DKK 109.

6. Eventualforpligtelser
Selskabet har 6 måneders opsigelsesfrist på lejemål. Den kontraktlige forpligtelse udgør
t.DKK 97.
Selskabet har ingen øvrige forpligtelser i henhold til Årsregnskabsloven § 64, stk. 1.
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