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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Handbjerg Marina A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Vinderup, den

/

2020

Direktion

Christen Dam Larsen

Bestyrelse

Martin Daasbjerg
Formand

Tommy Jensen
Næstformand

Bent Frandsen Madsen

Christen Dam Larsen

Grethe Bang

Johannes Ruby

Niels Arne Markussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Handbjerg Marina A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Handbjerg Marina A/S for perioden 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores 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 perioden 1. januar - 31. december 2019 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 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 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 driften 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 revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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 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 revisionshandlinger, 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 væsentlig usikkerhed forbundet 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 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 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 kontrol, 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 forbindelse 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
årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den

/

2020

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 78 33 78 18

Per Jensen
statsaut. revisor
mne33733
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Handbjerg Marina A/S
Handbjerg Marina 10, Handbjerg
7830 Vinderup

CVR-nr.:
Stiftet:
Kommune:
Regnskabsår:

32 31 89 83
23. april 2013
Holstebro
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Martin Daasbjerg, formand
Tommy Jensen, næstformand
Bent Frandsen Madsen
Christen Dam Larsen
Grethe Bang
Johannes Ruby
Niels Arne Markussen

Direktion

Christen Dam Larsen

Revisor

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Østergade 48
7400 Herning
Per Jensen, statsaut. revisor
Jonas Langhoff, revisor, cand. merc. aud.
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er, sammen med Handbjerg Marina Fonden, at anlægge og drive en marina med dertilhørende faciliteter, anlagt som en ø-havn ved Handbjerg Strand.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets overskud på kr. 9.084 må betegnes som tilfredsstillende, en meget våd sommer taget i betragtning– det
skal oplyses, at der er et kontant overskud før afskrivninger på kr. 279.209.
Det har trods en del ustadigt vejr været mange gæster på marinaen, dog har en våd juli kunnet mærkes på salget i restauranten og caféen, med heraf følgende mindre forpagtningsafgifter til marinaen. Generelt øgede indtægter fra vores øvrige aktiviteter har stort set kunnet opveje nedgangen i forpagtningsafgifter. Med en samtidig tilpasning af driftsudgifterne og faldende renteudgifter fra låneomlægning er årets resultat forbedret med
ca. tkr. 136.
Hvis årets resultat måles i andet en kroner, er der ingen tvivl om, at også året 2019 har været meget succesfuldt, med marinaen som en af Holstebro Kommunes største turistattraktioner med op mod 100.000 besøgende gæster. Det er et utroligt flot besøgstal. Vort problem er dog fortsat, at alt for mange er ”gratister” eller kun
i mindre omfang bidrager med indtjening til marinaen.
I 2019 fortsatte vi udviklingen med Østers- og tangsafari, Go Green Miniferie, Bål Brøl og Østers Miniferie,
mulighed for sejlture på fjorden med en båd med glasbund osv. – se hjemmesiden med et væld af spændende
arrangementer. Projekt Bo på Båd i Marinaen blev så småt igangsat kommercielt, samtidigt med at Dansk
Kyst&Natur gennemførte testovernatninger på bådene, hvilket gav nogle meget flotte tilbagemeldinger. I
2020 fik vi endelig styr på et godt bookingsystem, så gæster nemmere kan finde Bo på Båd – siden er det gået
over al forventning og kunne have været meget større, hvis vi havde haft flere både til rådighed. Det er planen
at projektet skal sælges til andre marinaer på franchise basis som en komplet pakke lige klar til at tage i brug.
Den 1. juni 2019 blev projekt S/Y Veteranen indviet ved et stort arrangement på marinaen - et projekt for rehabilitering med sejlads med PTSD ramte krigsveteraner mv. Her viser Handbjerg Marina sit sociale ansvar
og at vi er en marina ”for alle” og med stor ”rummelighed”.
Sidst på året afholdte vi en bestyrelseskonference for at se lidt ind i fremtiden for marinaen og udviklingen de
næste 5 år – resultatet heraf er ”Vision 2025”, som kan ses på vores hjemmeside. Der blev efter nytår afholdt
en række møder med aktørerne på marinaen, hvor der blev nedsat forskellige grupper med hver deres specifikke arbejdsområde. Covid-19 satte desværre delvis en stopper for processen, men det er planen, at det skal
genstartes til efteråret.
Den faste Bro E til både op til 55 fod blev næsten færdigbygget i 2019. Samlede anlægsudgifter udgør alt i alt
ca. kr. 780.000. Der er indtil videre solgt/opgraderet pladser for kr. 610.000 og overtaget opgraderede pladser
repræsenterende en salgsværdi på kr. 658.000. Der er 6 usolgte pladser til en salgspris på kr. 524.000. Når alt
inkl. opgraderede pladser er solgte, vil Bro E have indbragt i alt ca. kr. 1,8 mio.
”Koncernens” langsigtede finansiering kom heldigvis på plads med et 30-årigt realkreditlån på kr. 5 mio. Ved
lånoptagelsen sikrede vi en ikke ubetydelig overskydende likviditet, hvilket indtil videre har hjulpet os gennem Covid-19 krisen uden behov for yderligere lånoptagelse. Det har været meget dyrt for os med lukning af
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restaurant og iscafe i så mange måneder. En foreløbig opgørelse viser, at vi kan få godt kr. 150.00 i kompensation for faste omkostninger som følge af omsætningsnedgang.
Egne kapitalandele
Selskabet ejer nominelt 13.000 kr. af selskabets kapitalandele. Beholdningen udgør 0,3% af selskabskapitalen.
Årets erhvervelse af egne aktier omfatter inddragelse af B-aktier.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Efter regnskabsårets afslutning er Handbjerg Marina A/S som mange andre virksomheder blevet ramt af restriktionerne som følge af Covid-19, som i en ikke ubetydelig grad vil påvirke selskabets finansielle stilling.
Selskabets likvide beredskab skønnes tilstrækkelig til at imødegå en forventet nedgang i indtjeningen.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsregnskabet for Handbjerg Marina A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame og administration mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
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 posteringer direkte på egenkapitalen.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der
kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
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Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen reduceres med øremærkede tilskud til anlægsinvesteringer. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Lystbådehavn, bygninger
Lystbådehavn, havneanlæg
Lystbådehavn, flydebroer og pælebanker
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

30 år

0%

30-50 år

75%

25 år

0%

5-15 år

0%

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Egne kapitalandele
Købs- og salgssummer for egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen.
Kapitalnedsættelse ved annullering af egne kapitalandele reducerer selskabskapitalen med et beløb svarende
til kapitalandelenes nominelle værdi og forøger overført resultat. Udbytte af egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat.
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.

Handbjerg Marina A/S

12

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan
foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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.
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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
2019

2018
kr. 1.000

BRUTTOFORTJENESTE ..................................................................................

532.296

486

1 Personaleomkostninger...........................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ..........................................................................................................

-223.596

-336

-270.125

-252

DRIFTSRESULTAT ............................................................................................

38.575

-102

Finansielle indtægter ..............................................................................................
Finansielle omkostninger........................................................................................

10.473
-37.464

13
-74

RESULTAT FØR SKAT .....................................................................................

11.584

-163

2 Skat af årets resultat................................................................................................

-2.500

36

ÅRETS RESULTAT ............................................................................................

9.084

-127

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat......................................................................................................

9.084

-127

DISPONERET I ALT ..........................................................................................

9.084

-127

Note
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Balance 31. december
AKTIVER
2019

2018
kr. 1.000

3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................................................
3 Lystbådehavn..........................................................................................................

95.541
14.404.925

120
14.559

Materielle anlægsaktiver......................................................................................

14.500.466

14.679

ANLÆGSAKTIVER ............................................................................................

14.500.466

14.679

Varebeholdning af flag ...........................................................................................

6.000

6

Varebeholdninger .................................................................................................

6.000

6

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..........................................................
Andre tilgodehavender ...........................................................................................
Periodeafgrænsningsposter .....................................................................................

123.229
26.486
65.269

197
50
4

Tilgodehavender ...................................................................................................

214.984

251

Likvide beholdninger ...........................................................................................

653.209

40

OMSÆTNINGSAKTIVER .................................................................................

874.193

297

AKTIVER .............................................................................................................

15.374.659

14.976

Note
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Balance 31. december
PASSIVER
2019

2018
kr. 1.000

Virksomhedskapital ................................................................................................
Overkurs ved emission ...........................................................................................
Overført resultat......................................................................................................

4.327.600
208.400
3.901.075

4.308
236
3.657

4 EGENKAPITAL...................................................................................................

8.437.075

8.201

Hensættelse til udskudt skat ...................................................................................

6.400

4

HENSATTE FORPLIGTELSER .......................................................................

6.400

4

Prioritetsgæld..........................................................................................................
Gæld til tilknyttede virksomheder ..........................................................................

4.577.926
1.925.116

4.836
165

5 Langfristede gældsforpligtelser ...........................................................................

6.503.042

5.001

Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser ................................................
Kreditinstitutter ......................................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser................................................................
Anden gæld.............................................................................................................
Periodeafgrænsningsposter .....................................................................................

257.000
0
116.793
54.349
0

256
903
69
534
8

Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................................................

428.142

1.770

GÆLDSFORPLIGTELSER ...............................................................................

6.931.184

6.771

PASSIVER ............................................................................................................

15.374.659

14.976

Note

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2019

2018
kr. 1.000

1 Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget .....................................................................................

1

1

Lønninger ...............................................................................................................
Andre omkostninger til social sikring ....................................................................

219.333
4.263

331
5

223.596

336

2.500

-36

2.500

-36

2 Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat .....................................................................................

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Lystbådehavn

3 Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 2019......................................................................................
Årets tilgang ......................................................................................................
Afgang ...............................................................................................................

205.339
0
0

15.447.966
91.296
0

Kostpris 31. december 2019 ............................................................................

205.339

15.539.262

Af-/nedskrivninger 1. januar 2019 ....................................................................
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver .........................................................
Af-/nedskrivninger ............................................................................................

-84.753
0
-25.045

-889.257
0
-245.080

Af-/nedskrivninger 31. december 2019 ..........................................................

-109.798

-1.134.337

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 .................................................

95.541

14.404.925

Handbjerg Marina A/S
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Noter

1/1 2019

Overførsel

Netto
bevægelser

Forslag til
resultatdisponering

4.307.000
235.500
3.656.491

0
-235.500
235.500

20.600
208.400
0

0
0
9.084

4.327.600
208.400
3.901.075

8.198.991

0

229.000

9.084

8.437.075

31/12 2019

4 Egenkapital

Virksomhedskapital ..............
Overkurs ved emission .........
Overført resultat....................

Aktiekapitalen er i regnskabsåret udvidet med yderligere B-aktier. Årets kapitaludvidelse er endnu ikke registreret ved Erhvervsstyrelsen.
Aktiekapitalen er herefter fordelt således:
A-aktier:
39.000 stk. A-aktier á kr. 100.
B-aktier:
58 stk. B-aktier á kr. 2.500.
2 stk. B-aktier á kr. 2.800
52 stk. B-aktier á kr. 3.500.
6 stk. B-aktier á kr. 4.500.
10 stk. B-aktier á kr. 5.500.
Selskabet ejer egne andele med nom. 13.000 - stk. 130
Andelen af selskabskapitalen udgør 0,3%
1/1 2019
Gæld i alt

31/12 2019
Gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

5.092.219
165.495

4.834.926
1.925.116

257.000
0

3.548.000
0

5.257.714

6.760.042

257.000

3.548.000

5 Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld..................................................
Gæld til tilknyttede virksomheder ..................

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Selskabet har leje-/leasingforpligtelser på ca. kr. 436.000 med en restløbetid på
mellem 12 og 28 måneder.
Øvrige kautions-, pensions- og garantiforpligtelser andrager kr. 0.
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Noter

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelse andrager kr. 0.
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