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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 
for A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik.
           
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
           
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvi-
sende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af sel-
skabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.
           
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 
omhandler.
           
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
           
Thisted, den 18. november 2020

Direktion:

AAGE SVENNINGSEN 

Bestyrelse:

 VERNER JENSEN ERIK HUNDAHL JACOB SCHOUSGAARD
 (formand) (næstformand)

 RENE JENSEN HENRIK NØRMØLLE EJGILD CHRISTENSEN

Påtegninger

A/S Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik CVR nr. 39 22 08 14

afholder ordinær generalforsamling i HURUP HALLENS CAFETERIA, Idrætsvej 7, 7760 
Hurup, fredag den 29. januar 2021 kl. 10.00 (dørene åbnes kl. 9.45) med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 
i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning,
 samt årsberetning.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab  
 i forhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg er Erik Hundahl og Ejgild Christensen.
 Begge modtager genvalg.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i A/S Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik

Konklusion    
Vi har revideret årsregnskabet for A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik for regnskabsåret 1. oktober 
2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgø-
relse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 
oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
     
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstem-
melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
     
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 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 fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille drif-
ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
     
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores 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 sådan 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.
     
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 revi-
sionen. 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 revisi-
onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af 
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.

     
· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlin-

ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivite-
ten af selskabets interne kontrol.

     
· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige 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 væsentlig usikkerhed forbun-
det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fort-
sætte driften.
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· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 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 tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-
trol, som vi identificerer under revisionen.
     
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
     
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
     
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindel-
se overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
     
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års-
regnskabsloven.
     
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-
information i ledelsesberetningen.
     
     
Thisted, den 18. november 2020
     
BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45  
       
Stig R. Enevoldsen
statsautoriseret revisor

mne30151
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Selskabsoplysninger

SELSKAB
A/S Thisted Bryghus &
Thisted Mineralvandsfabrik
Bryggerivej 10
7700 Thisted
www.thisted-bryghus.dk
thy@thisted-bryghus.dk

CVR-nr.: 39220814
Hjemsted: Thisted
Regnskabsår: 1. oktober 2019 - 30. september 2020                 

BESTYRELSE
Verner Jensen (formand)
Erik Hundahl (næstformand)
Jacob Schousgaard
Rene Jensen
Henrik Nørmølle
Ejgild Christensen

DIREKTION
Aage Svenningsen

REVISOR
BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 25492145 
Thyparken 10
7700 Thisted
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5 års hovedtal (Beløb i t. kr.)

 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Resultatopgørelse

Omsætning 51.951 53.568 48.889 45.265 43.098 

Driftsresultat 3.699 5.335 3.466 2.896 905

Resultat før skat 3.308 5.240 3.488 2.900 920

Årets resultat 2.567 4.061 2.713 2.268 718 

 

Balance 

Balancesum 71.416 59.590 38.777 36.343 33.140

Egenkapital 34.354 31.786 27.725 25.012 22.744

Pengestrømme  

Driftsaktivitet 7.990 6.961 3.212 4.326 1.520

Investeringsaktivitet ÷ 12.358 ÷ 25.922 ÷ 1.240 ÷ 6.305 ÷ 1.465

Finansieringsaktivitet 6.729 11.919 ÷      64    ÷      62 376

Pengestrømme i alt 2.361 ÷ 7.042 1.908 ÷ 2.041 431

Medarbejdere

Gennemsnitlig antal heltidsmedarbejdere 24 23 23 23 24

Nøgletal

Likviditetsgrad 1,4 0,7 2,3 1,7 1,9

Soliditetsgrad 48,1 53,3 71,5 68,8 68,8

Egenkapitalforrentning 7,8 13,7 10,3 9,5 3,2

Afkastgrad 5,7 10,9 9,2 8,4 2,7

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Egenkapitalforrentning

Afkastgrad    

Omsætningsaktiver

Kortfristet gældsforpligtelser

Egenkapital ultimo x 100

Aktiver i alt ultimo

Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Driftsresultat x 100

Gennemsnitlige aktiver
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Ledelsesberetning

HOVEDAKTIVITET           
Selskabets hovedaktivitet er fremstilling samt salg af øl og mineralvand.     
       
UDVIKLING I REGNSKABSÅRET       
I regnskabsåret 2019/20 har markedet for øl og mineralvand været præget af covid 19.

A/S Thisted Bryghus har i lighed med store dele af bryggeribranchen siden marts 2020 været påvirket negativt af 
restriktioner i restaurationsbranchen og muligheden for afholdelse af arrangementer.

A/S Thisted Bryghus har i 2019/20 haft en mindre tilbagegang i salg af antal hektoliter i forhold til 2018/19, hvilket 
primært skyldes nedgang i salget til restaurationsbranchen og arrangementer.
           
I regnskabsåret 2019/20 har A/S Thisted Bryghus foretaget investeringer for i alt t.dkk 37.673. I årets løb er 
investeringen i et nyt brygværk og tilhørende bygning færdiggjort og taget i brug.
           
I regnskabsåret 2019/20 har både omsætning og omkostninger været mindre end forventet.
Årets resultat før skat er t.dkk 3.308, hvilket er bedre end forventet.
Årets resultat betragtes som værende tilfredsstillende.
            
DEN FORVENTEDE UDVIKLING        
I det kommende år forventes salget af øl og sodavand at stige idet situationen med covid 19 forventes at blive 
delvist normaliseret i løbet af foråret 2021.        
    
BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN        
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse 
på bedømmelse af årsrapporten.         
   
USIKKERHEDER ELLER USÆDVANLIGE FORHOLD DER HAR PÅVIRKET INDREGNING ELLER MÅLING  
Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen.   
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  Note  2019/20 2018/19 
   1.000 kr. 1.000 kr.

  Omsætning ...........................................................................  51.951  53.568 

 Produktionsomkostninger ...................................................... ÷ 33.012 ÷ 32.085 

 Bruttoresultat .......................................................................  18.939  21.483 

  Distributionsomkostninger ..................................................... ÷ 11.523 ÷ 12.144 
 Administrationsomkostninger ................................................ ÷ 3.717 ÷ 4.004

 Omkostninger ialt ................................................................... ÷ 15.240 ÷ 16.148 

 Driftsresultat .........................................................................  3.699  5.335 

 Andre finansielle indtægter  ...................................................  23  14
 Andre finansielle omkostninger .............................................. ÷ 414 ÷ 109 

 Resultat før skat ...................................................................  3.308  5.240

1. Skat af årets resultat .............................................................. ÷ 741 ÷ 1.179

 Årets resultat ........................................................................  2.567  4.061

 Forslag til resultatdisponering
 Udbytte ..................................................................................  0  0
 Overført til overført resultat ....................................................  2.567  4.061

    2.567  4.061

Resultatopgørelse 1. oktober 2019 - 30. september 2020
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     30/9 2020  30/9 2019
     1.000 kr.  1.000 kr.

  AKTIVER

Note

  Grunde og bygninger .............................................................  20.710  7.128
  Produktionsanlæg og maskiner .............................................  30.401  10.451
  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................  696  547
  Materielle anlægsaktiver under udførelse og
  forudbetalinger for materielle anlægsaktiver ..........................  0  25.292

 2. Materielle anlægsaktiver .....................................................  51.807  43.418

  Andre værdipapirer og kapitalandele .....................................  111  105  

  Finansielle anlægsaktiver ....................................................  111  105  

  Anlægsaktiver .......................................................................  51.918  43.523

  Råvarer og hjælpematerialer ..................................................  3.212  2.392
  Varer under fremstilling ..........................................................  1.070  893
  Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ..............................  3.778  2.906

  Varebeholdninger .................................................................  8.060  6.191

  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................  11.306  9.367  
  Andre tilgodehavender ...........................................................  10  384
  Periodeafgrænsningsposter ...................................................  120  119
 
  Tilgodehavender ...................................................................  11.436  9.870

  Likvide beholdninger ............................................................  2  6

  Omsætningsaktiver ..............................................................  19.498  16.067

  Aktiver ...................................................................................  71.416  59.590

8

Balance 30. september 2020
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Balance 30. september 2020 

     30/9 2020  30/9 2019 
     1.000 kr.  1.000 kr.

  PASSIVER

Note

  Virksomhedskapital  ...............................................................  900  900
  Overført overskud ..................................................................  33.454  30.886

  Egenkapital  ..........................................................................  34.354  31.786

  Hensættelse til udskudt skat ..................................................  3.728  2.988

  Hensatte forpligtelser ..........................................................  3.728  2.988

  Gæld til realkreditinstitutter  ...................................................  9.294  0
  Gæld til pengeinstitutter  ........................................................  8.496  0
  Leasingforpligtelser ................................................................  0  108
  Anden gæld ............................................................................  1.192  46 
 

3.  Langfristede gældsforpligtelser ..........................................  18.982  154
  
  Kortfristet del af langfristet gæld ............................................  1.113  73
  Gæld til pengeinstitut .............................................................  1.180  3.545
  Leverandører af varer og tjenesteydelser ...............................  8.628  16.822
  Anden gæld ............................................................................  2.236  2.460
  Forudbetalinger fra kunder .....................................................  129  110
  Selskabsskat ..........................................................................  9  992
  Moms og ølafgift m.v. ............................................................  1.057  660
  
  Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................  14.352  24.662

  Gældsforpligtelser ................................................................  33.334  24.816

  Passiver .................................................................................  71.416  59.590
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Pengestrømsopgørelse 2019/20

     2019/20  2018/19  
     1.000 kr  1.000 kr.

  PENGESTRØMME FRA DRIFTEN:
  Årets resultat ..........................................................................  2.567  4.061
  Regulering for ikke likvide driftsposter ...................................  4.708  2.420
  Selvfinansiering før ændringer i arbejdskapital ......................  7.275  6.481

  +/÷ ændring af beholdninger.................................................. ÷ 1.869 ÷ 410
  +/÷ ændring af tilgodehavender m.v. ..................................... ÷ 1.566 ÷ 210
  +/÷ ændring af leverandørgæld m.v. ...................................... ÷ 6.856  12.097
        heraf vedr. anlægsaktiver under udførelse .......................  11.989 ÷ 11.989
  +/÷ ændringer af selskabsskat ............................................... ÷ 983  992
  
  Pengestrømme fra driftsaktivitet ........................................  7.990  6.961

  ANVENDT TIL INVESTERINGER:
  Solgte driftsmidler ..................................................................  23  13
  Anlægsaktiver under udførelse ..............................................  25.292 ÷ 24.895
  Maskiner og inventar .............................................................. ÷ 23.479 ÷ 523
  Grunde og bygninger ............................................................. ÷ 14.194 ÷ 517

  Pengestrømme fra investeringsaktivitet ............................ ÷ 12.358 ÷ 25.922

  Optagelse af realkreditlån ......................................................  10.170  0
  Optagelse af lån i pengeinstitut ..............................................  9.000  0
  Andel af leverandørgæld vedr. anlægsaktiver
  under udførelse ...................................................................... ÷ 11.989  11.989
  Låneomkostninger  ................................................................. ÷ 225  0
  Afdrag ..................................................................................... ÷ 227 ÷ 70

  Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ...........................  6.729  11.919 

  Ændring i likvider ..................................................................  2.361 ÷ 7.042 
  Likvider primo ......................................................................... ÷ 3.539  3.503

  Likvider/gæld til pengeinstitut ultimo  ................................ ÷ 1.178 ÷ 3.539

  Fordelt således i balancen:
  Likvide beholdninger  .............................................................  2  6
  Gæld til pengeinstitut  ............................................................ ÷ 1.180 ÷ 3.545
   ............................................................................................... ÷ 1.178 ÷ 3.539
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         1000 kr. Virksomheds- Overført
 kapital resultat I alt

   Egenkapital
  Egenkapital 1. oktober 2018 ................................................................ 900 26.826 27.726
  Årets overførte overskud  .....................................................................    0 4.061 4.061
 
  Egenkapital 1. oktober 2019 ................................................................ 900 30.887 31.787
  Årets overførte overskud  ..................................................................... 0 2.567 2.567
 
  Egenkapital 30. september 2020  ...................................................... 900 33.454 34.354

  Aktiekapitalen består af følgende:
     112 aktier à kr. 1.500 ......................................................................... 168  
     236 aktier à kr.    750 ......................................................................... 177  
  1.504 aktier à kr.    300 ......................................................................... 451  
     692 aktier à kr.    150 ......................................................................... 104

   .............................................................................................................. 900
  Beholdning af egne aktier udgør pr. 30/9 2020 nom. kr. 0.   
 
  

Egenkapitalopgørelse
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Noter

  

2. Materielle anlægsaktiver
  
 Kostpris primo .......................................................................... 19.405 42.873 1.871 25.292
 Tilgang ...................................................................................... 14.194 22.966  513 0
 Afgang ...................................................................................... 0           ÷ 488  ÷ 49 ÷ 25.292

 Kostpris ultimo ........................................................................ 33.599 65.351 2.335 0

 Af- og nedskrivninger primo ..................................................... 12.278 32.421 1.324 0
 Årets afskrivninger .................................................................... 611 2.933   364 0
 Af- og nedskrivninger afhændede aktiver ................................. 0 ÷ 404  ÷ 49 0

 Af- og nedskrivninger ultimo ................................................. 12.889 34.950 1.639 0

 Regnskabsmæssig værdi ....................................................... 20.710 30.401 696 0

  Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 35.

 De samlede afskrivninger for 2019/20 er indeholdt i følgende poster i resultatopgørelsen:

 Produktionsomkostninger ........................................................................................................................  3.544
 Distributionsomkostninger .......................................................................................................................  293
 Administrationsomkostninger ..................................................................................................................  71

   3.908

        2019/20  2018/19
        1.000 kr.   1.000 kr.

1.   Skat af årets resultat
   Skat af årets skattepligtige indkomst   0   992
   Hensættelse til eventualskat   741   187 

        741   1.179

      
  Produktions- Andre anlæg, Materielle
 Grunde og anlæg og driftsmateriel anlægsaktiver
 bygninger maskiner og inventar under udførelse
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   30/9 2020 30/9 2019
   1.000 kr. 1.000 kr.

3.  Langfristede gældsforpligtelser
  Gæld til realkreditinstitutter .............................................................................................  9.761  0 
  Gæld til pengeinstitutter  .................................................................................................  9.034   0
  Leasingforpligtelser  ........................................................................................................  108  181
  Anden gæld  ....................................................................................................................  1.192  46
  Overført til kortfristet gæld ..............................................................................................  ÷ 1.113  ÷ 73 
 
   .........................................................................................................................................  18.982  154                   

  Andel af restgæld efter 5 år .............................................................................................  14.817  46

 4. Medarbejderforhold
  Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere........................................................... 24 23 
       

 5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
    Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der givet pant for t. kr. 5.050 i grunde og bygninger, hvis regnskabs-
   mæssige værdi pr. 30. september 2020 udgør t. kr. 20.710.

  Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut t. kr. 10.215, har selskabet stillet virksomhedspant på nominel t. kr. 5.000.
  Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:
  
       t. kr.
  Produktionsanlæg, maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar                     31.097
  Varebeholdninger 

  
8.060

  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
 
 11.306

  Derudover er der stillet virksomhedspant i goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige
  værdi udgør kr. 0.
  

 6. Eventualposter m.v.
  Tilbagekøbsforpligtelse for returemballage udgør ca. t. kr. 5.600. Forpligtelsen til at tilbagekøbe egen emballage
  måles til pantpris, ud fra den skønsmæssige mængde af cirkulerende flasker og kasser.
  Beløbet er ikke afsat som gæld i regnskabet.
  
  Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende leje af lagerlokaler. Lejeaftalen har en restløbetid på 41 måneder og 
  en samlet restleje på t. kr. 1.683.

Noter
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Årsrapporten for A/S Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler 
for klasse C-virksomheder.
      
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
     
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 afskrivnin-
ger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og akti-
vets 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-
ges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE:
Omsætning
Omsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko-
overgang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes 
modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med 
salget.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer mv. med fradrag af rabat-
ter samt årets forskydning i varebeholdninger og øvrige omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsæt-
ning, herunder lønninger og gager, vedligeholdelse af produktionsudstyr, forbrugsudgifter og øvrige produktions-
udgifter samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året, samt til årets 
gennemførte salgskampagner. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsom-
kostninger samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler, it-omkost-
ninger, øvrige administrationsomkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab ved-
rørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godt-
gørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterin-
ger direkte på egenkapitalen.

BALANCE:
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kost-
pris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger rest-
værdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Anvendt regnskabspraksis
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

    Restværdi  
  Brugstid  t.dkk
Bygninger  25-40 år  5.000 
Produktionsanlæg og maskiner  10-15 år  0 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-5 år  0 
 
Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørel-
sen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fra-
drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes 
i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og administrations-
omkostninger.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbun-
det med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi 
og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens inter-
ne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behand-
les herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens ren-
tedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og 
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrø-
rende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til 
dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, ned-
skrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses-
omkostninger.
Beholdning af genpåfyldelige flasker, der indgår under råvarer og hjælpematerialer måles til 50% af pantværdi. 
Egne kasser er afskrevet fuldt ud.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer med 
tillæg af direkte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til 
imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grund-
lag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for 
betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal 
modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Udskudt skat er skatten af alle 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, der med balancedagens lovgivning vil være 
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris sva-
rende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet 
og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 
 I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og 
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i 
driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle 
anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse af lån og afdrag på rentebærende 
gæld.

Likvider
Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter og korfristet gæld til pengeinstitutter.
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