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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
11. oktober 2018 - 31. december 2019 for Nordsjællands Fællesmølleri A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 11. oktober 2018 - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 14. april 2020

Direktion

Ann Louise Hasselbalch
direktør

Bestyrelse

Jørgen Straarup
formand

Anders Bendsen Spohr Tom Soling

Henrik Koch Sørensen Ditlev Hasselbalch
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Nordsjællands Fællesmølleri A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nordsjællands Fællesmølleri A/S for regnskabsåret 11. oktober
2018 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 11. oktober 2018 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen ent-
en har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-
dan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel-
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal
vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet el-
ler vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinforma-
tion.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksværk, den 14. april 2020

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
CVR-nr. 17 52 43 05

Dennis Mikkelsen
Registreret revisor
MNE-nr. mne33799

5



Selskabsoplysninger

Selskabet Nordsjællands Fællesmølleri A/S
Amtsvejen 280
3390 Hundested

CVR-nr.: 39 97 18 95

Regnskabsperiode: 11. oktober 2018 - 31. december 2019
Stiftet: 11. oktober 2018
Regnskabsår: 1. regnskabsår

Hjemsted: Halsnæs

Bestyrelse Jørgen Straarup, formand
Anders Bendsen Spohr
Tom Soling
Henrik Koch Sørensen
Ditlev Hasselbalch

Direktion Ann Louise Hasselbalch, direktør

Revision Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
Nørregade 1, 1.th
3300  Frederiksværk

Pengeinstitut Handelsbanken
Nørregade 34
3300 Frederiksværk
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at producere og afsætte kvalitetsmel fra lokale producenter samt al virk-
somhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på kr. 888.954, og selskabets
balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 1.590.046.

Det første regnskabsår i Nordsjællands Fællesmølleri A/S´s (NFM) historie har været et spæn-
dende år for det nystartede selskab. NFM blev etableret 11. oktober 2018 på den stiftende ge-
neralforsamling af en gruppe mennesker med stor interesse for at starte et bæredygtigt mølleri
til forædling af Nordsjællandske råvarer til gavn for Nordsjællandske bagere, restaurationer,
Food Service samt forbrugere, der skal nås gennem grossister og detaillister.

Efter etableringen har selskabets ledelse haft fuld fart på med at sikre selskabets økonomi, indgå
aftaler om anskaffelse og installation af mølleriudstyr, indkøre mølleriet og det øvrige
produktionsapparat, etablere det administrative set-up, herunder bl.a. indførsel af it for at sikre
sporbarhed og underbygning af økologiprocedurer og ansætte den helt rigtige møller.

I det forgangne år er produktionsudstyr leveret og installeret af vores hovedentreprenør SC
Tech. Kontrakten om levering af mølleriudstyr blev underskrevet primo marts 2019 med aftale
om omgående igangsættelse. Det har efterfølgende vist sig, at opgavens omfang og kompleksi-
tet har medført forsinkelser i forhold til at blive færdig til aftalt tid men projektet er gennemført
indenfor budget. Mølleriet blev endeligt afleveret i december 2019, og vi har i dag et flot
produktionsanlæg, der på trods af indkøringsvanskeligheder over efteråret, har kunnet produce-
re mel af høj kvalitet fra første dag efter ansættelse af møller pr. 1. januar 2020.

Regnskabsåret (11. oktober 2018 – 31. december 2019) har budt på 3 aktie udbud med A- og
B-aktier, da det er selskabets ide, at have så mange interessenter med som muligt med i det fæl-
les projekt. Aktietegningerne har været med til at danne grundlag for investeringerne i udstyr til
alle processerne i mølleriet. Det er ledelsens tanke, at vi også i fremtiden vil være afhængige af
aktieudbud ved udvidelse af kapacitet og indtag af nye kornsorter.

I slutningen af året har selskabet indsendt og efterfølgende fået fødevaregodkendelse og god-
kendelse af vores øko-procedurer. Dette er en forudsætning for at kunne producere og sælge
vore varer i større skala på de platforme, vi ønsker at være. Mølleriet har solgt mindre partier
konventionel hvedemel og rugmel til private og aktionærer på bl.a. Torup Marked, Julemarked
på Grønnessegaard mm. efter den første produktion medio september 2019 og frem til årsskif-
tet.

7



Ledelsesberetning

Efter regnskabsårets udløb er produktionen for alvor gået i gang 6. januar 2020 med den nyan-
satte møller. Der har været produceret hele vort sortiment i konventionel og økologisk mel, og
de første måneder er gået med at lave opsøgende salgsarbejde, aftale med grossister og detailli-
ster. Vi har fået en Web shop, og vi kan følges på Facebook og Instagram.

Året resultat er ikke tilfredsstillende og andrager et underskud på 888.954 kr. Dette skyldes
forsinkelse i forbindelse med installation af mølleriudstyr. Produktion og salg er løbende blevet
udskudt gennem hele regnskabsåret som følge af forsinkelsen. Likviditeten i selskabet har været
belastet af det manglende salg i 2019.

Bestyrelsen har efter regnskabsårets afslutning gennemføret en finansieringsplan i marts 2020,
hvor mange A-aktionærer, kreditorer og kornleverandører har indgået aftaler om at tilbyde lån
til selskabet. Det sikrer ro i 2020 til at fokusere på og opbygge salg af vores mel til High End
consumers, Food Service og grossister. 2020 er året med fuld fokus på salg og markedsføring.
Til at underbygge og videreudvikle denne fokus har NFM ansat en erfaren fuldtids salgsansvar-
lig. NFM har nu flere forhandlere, og vores mel sælges i flere IRMA butikker. Vi har samar-
bejde med grossisten Råhandel, der sælger alle vores produkter. Covid-19 påvirker selvfølgelig
også NFM. Vores salgsarbejde i forhold til Food Service sektoren vil være påvirket så længe
Danmark er lukket ned som følge af Covid-19.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordsjællands Fællesmølleri A/S for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere
klasser.

Årsrapporten for 2018/19 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2018/19 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, 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 fra-
gå 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 års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke
er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpemateri-
aler og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle for-
mer for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerial-
er, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-
tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om-
kostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratruk-
ket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af 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 samt tillæg og godt-
gørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-
tatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt 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.

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 brugs-
tider og restværdier:

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under an-
dre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørel-
sesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under
hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dat-
tervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,
ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
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Anvendt regnskabspraksis

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, fore-
tages 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperi-
oden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt an-
den gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
11. oktober 2018 - 31. december 2019

Note 2018/19
kr.

Bruttotab -828.962

Personaleomkostninger 1 -7.446

Resultat før af- og nedskrivninger -836.408

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -15.179

Resultat før finansielle poster -851.587

Finansielle omkostninger 2 -37.367

Resultat før skat -888.954

Skat af årets resultat 0

Årets resultat -888.954

Overført resultat -888.954

-888.954
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Balance 31. december 2019

Note 2018/19
kr.

Aktiver

Produktionsanlæg og maskiner 1.781.302

Indretning af lejede lokaler 24.984

Materielle anlægsaktiver 3 1.806.286

Deposita 135.000

Finansielle anlægsaktiver 135.000

Anlægsaktiver i alt 1.941.286

Råvarer og hjælpematerialer 36.856

Varebeholdninger 36.856

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.755

Tilgodehavende moms og afgifter 86.415

Tilgodehavender 88.170

Likvide beholdninger 149.171

Omsætningsaktiver i alt 274.197

Aktiver i alt 2.215.483
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Balance 31. december 2019

Note 2018/19
kr.

Passiver

Virksomhedskapital 1.239.500

Overført resultat 350.546

Egenkapital 4 1.590.046

Selskabsdeltagere og ledelse 216.666

Langfristede gældsforpligtelser 5 216.666

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 5 133.333

Leverandører af varer og tjenesteydelser 274.657

Anden gæld 781

Kortfristede gældsforpligtelser 408.771

Gældsforpligtelser i alt 625.437

Passiver i alt 2.215.483

Eventualforpligtelser 6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7
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Noter til årsrapporten

2018/19
kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger 2.768

Andre omkostninger til social sikring 189

Andre personaleomkostninger 4.489

7.446

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1

2018/19
kr.

2 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 37.367

37.367

3 Materielle anlægsaktiver

Produktions-

anlæg og ma-

skiner

Indretning af

lejede lokaler

Kostpris 11. oktober 2018 0 0

Tilgang i årets løb 1.796.271 25.194

Kostpris 31. december 2019 1.796.271 25.194

Af- og nedskrivninger 11. oktober 2018 0 0

Årets afskrivninger 14.969 210

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 14.969 210

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 1.781.302 24.984
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Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

Virksomheds-

kapital

Overkurs ved

emission

Overført re-

sultat I alt

Egenkapital 11. oktober 2018 520.000 520.000 0 1.040.000

Kontant kapitalforhøjelse 719.500 719.500 0 1.439.000

Årets resultat 0 0 -888.954 -888.954

Overført fra overkurs ved
emission 0 -1.239.500 1.239.500 0

Egenkapital 31. december
2019 1.239.500 0 350.546 1.590.046

Virksomhedskapitalen specificerer sig således:

Pålydende
værdi

30 A-aktier á kr. 25.000 750.000

979 B-aktier á kr. 500 489.500

1.239.500

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

2018/19
kr.

Virksomhedskapital 11. oktober 2018 520.000

Tilgang i året 719.500

Virksomhedskapital 1.239.500
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Noter til årsrapporten

5 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld

11. oktober

2018

Gæld

31. december

2019

Afdrag

næste år

Restgæld

efter 5 år

Selskabsdeltagere og ledelse 0 349.999 133.333 0

0 349.999 133.333 0

6 Eventualforpligtelser

Selskabet har en indgået en huslejekontrakt der er uopsigelig til og med 1. januar 2029. Den
årlige basisleje andrager t.kr. 180.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har overfor udlejer afgivet pant i den tekniske mølleinstallation.
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