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fort sat - Ledelsesberet ning

Beret ning
Virksomhedens væsent ligst e akt ivit et er
Selskabets hovedaktiviteter består af robot- og produktudvikling samt produktion og salg af EPS-støbeforme.
Produktionen foregår i moderselskabet, mens salget af koncernens produkter foregår fra datterselskabet.
Usikkerhed ved indregning og måling
I 2014/ 15 er der aktiveret kr. 970.663 i udviklingsprojekter.
Selskabet har samlet indregnet udviklingsprojekter for kr. 2.748.611. Indregningen bygger på en vurdering af, at
selskabets fremtidsforventinger kan realiseres.
Grundet usikkerheden i den økonomiske udvikling generelt i samfundet må det antages, at der er usikkerhed
forbundet med realisering af forventningerne for de kommende år. Det er dog ledelsens vurdering, at
udviklingsprojekterne vil genere betydelige fremtidige indtægter, der kan retfærdiggøre
udviklingsomkostningernes regnskabsmæssige behandling og måling. En fortsat hurtig effektuering af selskabets
udviklingsaktiviteter vil dog kræve at selskabets igangværende forhandlinger om kapitaltilførsel lykkedes.
Udvikling i akt ivit et er og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2014/ 15 udviser et overskud på kr. 16.930 mod kr. 160.241 sidste år, og
selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en egenkapital på kr. 12.892. Regnskabet har været præget af stor
udviklingsaktivitet, hvorfor selskabet har haft begrænset fokus på salg. Ledelsen anser, i lyset af den store
udviklingsaktivitet, årets resultat for tilfredsstillende.
Ledelsen forventer at egenkapitalen reetableres ved fremtidig indtjening og at selskabets udviklingsprojekter vil
bidrage til en væsentlig forøgelse af selskabets indtægter når disse er afsluttet. Selskabets ledelse deltager
endvidere i igangværende forhandlinger om kapitaltilførsel med henblik på at bevare likviditeten til færdiggørelse
af udviklingsprojekterne samt vækst. Ledelsen vurderer at der er god sandsynlighed for, at forhandlingerne
lykkedes.
Hvis forhandlingerne imod forventning ikke skulle tilføre yderligere kapital vil selskabets planlagte nyudviklinger
blive neddroslet således at likviditeten bevares i et omfang der gør, at selskabet vil være i stand til at betale sine
forpligtelser i takt med at de forfalder.
Begivenheder eft er balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Ledelsespåt egning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30.
juni 2015 for Odico ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beret ningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 30. november 2015
Direktionen:

Anders Bundsgaard Petersen
Bestyrelsen:

Lars Baun
formand

Anders Bundsgaard Petersen

Asbjørn Søndergaard
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapit alejerne i Odico ApS
Påt egning på årsr egnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Odico ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en 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 virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en
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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 3 i regnskabet, hvori ledelsen
beskriver den betydelige usikkerhed omkring indregningen og målingen af selskabets udviklingsomkostninger på
2.749 tkr. Det er en central forudsætning for ovennævnte forhold, at ledelsens forventninger til fremtiden
indfries.
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 2 i regnskabet hvori ledelsen redegør
for forudsætninger for fortsat drift, herunder reetablering af egenkapitalen.
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fort sat - Den uafhængige revisors erklæringer

Udt alelse om ledelsesberet ningen
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.
Odense, den 30. november 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Søren Smedegaard Hvid
st at saut . revisor
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Result at opgør else for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

2014/ 15
kr.

Not e

4

Brut t oresult at
Personaleomkost ninger
Afskrivninger på mat erielle anlægsakt iver

2.125.966
-1.820.529
-24.671

2.022.165
-1.538.106
-12.709

280.766
-75.284
7.957
-205.351

471.350
-39.087
1.220
-228.338

8.088
8.842

205.145
-44.904

Året s result at

16.930

160.241

Forslag t il result at disponering
Overført result at

16.930

160.241

16.930

160.241
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Result at af primær drift
Indt ægt er af kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Finansielle indt ægt er
Finansielle omkost ninger

7

Result at før skat
Skat af året s result at
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2013/ 14
kr.
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Balance pr. 30. juni

2015
kr.

Not e

8

Akt iver
Anlægsakt iver
Udviklingsprojekt er under udførelse

2.748.612

1.811.589

Immat erielle anlægsakt iver

2.748.612

1.811.589

83.640
50.672

100.000
40.877

134.312

140.877

Kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder

0

40.913

Finansielle anlægsakt iver

0

40.913

2.882.924

1.993.379

Omsæt ningsakt iver
Råvarer og hjælpemat erialer

146.291

92.105

Varebeholdninger

146.291

92.105

Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er

337.500
291.417
219.646
853.740
68.382

0
342.352
429.319
472.222
36.541

Tilgodehavender

1.770.685

1.280.434

Omsæt ningsakt iver i alt

1.916.976

1.372.539

Akt iver i alt

4.799.900

3.365.918

Produkt ionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmat eriel og inventar
9

Mat erielle anlægsakt iver

Anlægsakt iver i alt
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2014
kr.
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Balance pr. 30. juni

2015
kr.

Not e

12

2014
kr.

Passiver
Egenkapit al
Anpart skapit al
Overført result at

80.000
-67.108

80.000
-84.038

Egenkapit al i alt

12.892

-4.038

Hensat t e forpligt elser
Hensæt t elser t il udskudt skat

447.193

405.832

Hensat t e forpligt elser i alt

447.193

405.832

Gældsforpligt elser
Kredit inst it ut t er i øvrigt
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il associerede virksomheder
Anden gæld

1.989.851
487.017
1.354.971
507.976

1.357.565
136.212
1.234.971
235.376

Kor t frist ede gældsforpligt elser

4.339.815

2.964.124

Gældsforpligt elser i alt

4.339.815

2.964.124

Passiver i alt

4.799.900

3.365.918
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Egenkapit alopgørelse

(kr.)

Anpart skapit al

Overført
result at

I alt

Saldo pr. 1/ 7 2013
Året s result at , jf. result at disponering

80.000

-244.279
160.241

-164.279
160.241

Egenkapit al pr. 1/ 7 2014
Året s result at , jf. result at disponering

80.000

-84.038
16.930

-4.038
16.930

Egenkapit al pr. 30/ 6 2015

80.000

-67.108

12.892
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1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Odico ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Rapport eringsvalut a
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Result at opgørelsen
Net t oomsæt ning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter
mv. opkrævet på vegne af tredjemand.
Brut t oresult at
Posterne nettoomsætning, råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er
med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste
(bruttotab).
Andre drift sindt ægt er
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.
Råvarer og hjælpemat erialer mv.
Råvarer og hjælpematerialer omfatter de omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, der er medgået til at opnå
året s omsætning.
Andre ekst erne omkost ninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt
i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.
Personaleomkost ninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Afskrivninger på mat erielle anlægsakt iver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi for færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid.
Den vurderede brugstid for immaterielle anlægsaktiver udgør:
Brugst id (år)

Færdige udviklingsprojekter

3
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fort sat

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen.
Aktivernes forventede brugstid udgør:
Brugst id (år)

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3

Indt ægt er af kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder efter eliminering af
interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på
erhvervelsestidspunktet.
Finansielle indt ægt er og omkost ninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapit alen.
Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem
overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for
rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Immat erielle anlægsakt iver
Udviklingsprojekter indregnes som aktiver, såfremt de er klart definerede og identificerbare og følgende indregningskriterier kan overholdes:
·

den tekniske mulighed for færdiggørelse af projektet kan påvises,

·

det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen,

·

der er tilstrækkelige tekniske og økonomiske ressourcer samt evner til at gennemføre og anvende eller sælge
projektet,

·

det er sandsynligt, at projektet vil frembringe fremtidige økonomiske fordele, herunder at der eksisterer et potentielt fremtidigt marked eller mulighed for anvendelse internt i virksomheden,

·

kostprisen kan opgøres pålideligt.

Udviklingsomkostninger som ikke opfylder kriterierne ovenfor, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
takt med at de afholdes.
Kostprisen for udviklingsprojekter opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger, der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter.
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fort sat

Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Mat erielle anlægsakt iver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til
brug.
Kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital, med tillæg af koncerngoodwill og koncerninterne tab
og fradrag af koncerninterne avancer og eventuel negativ goodwill. Kapitalandele i virksomheder med negativ indre værdi måles til kr. 0. Virksomhedens forholdsmæssige andel af en eventuel negativ egenkapital modregnes i
tilgodehavender hos kapitalandelen i det omfang det er uerholdeligt. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.
Nyerhvervede og solgte kapitalandele indregnes i årsregnskabet henholdsvis fra anskaffelsestidspunktet eller
frem til afståelsestidspunktet.
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden som beskrevet under virksomhedsovertagelser.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre
omkostninger direkte forbundet med købet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.
Periodeafgrænsningspost er
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Egenkapit al
Foreslået udbyt t e
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.
Reserve for net t oopskrivning eft er den indre værdis met ode
Reserven omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i forhold til kostpris.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fort sat

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle,
som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den
skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Som administrationsselskab i sambeskatningskredsen overtages hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. Skyldige eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende skat eller skyldig selskabsskat.
Gældsforpligt elser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af
den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid.
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2.

Usikkerhed om going concern

Regnskabet har været præget af stor udviklingsaktivitet, hvorfor selskabet har haft begrænset fokus på salg.
Ledelsen forventer at egenkapitalen reetableres ved fremtidig indtjening og at selskabets udviklingsprojekter vil
bidrage til en væsentlig forøgelse af selskabets indtægter når disse er afsluttet. Selskabets ledelse deltager
endvidere i igangværende forhandlinger om kapitaltilførsel med henblik på at bevare likviditeten til færdiggørelse
af udviklingsprojekterne samt vækst. Ledelsen vurderer at der er god sandsynlighed for, at forhandlingerne
lykkedes.
Hvis forhandlingerne imod forventning ikke skulle tilføre yderligere kapital vil selskabets planlagte nyudviklinger
blive neddroslet således at likviditeten bevares i et omfang der gør, at selskabet vil være i stand til at betale sine
forpligtelser i takt med at de forfalder.

3.

Usikkerhed om indregning og måling

Indregningen af udviklingsprojekter bygger på en vurdering af, at selskabets fremtidfsforventninger kan
realiseres. Grundet usikkerheden i den økonomiske udvikling generelt i samfundet må det antages, at der er
usikkerhed forbundet med realisering af forventningerne for de kommende år. Det er dog ledelsens vurdering, at
udviklingsprojekterne vil genere betydelige fremtidige indtægter, der kan retfærdiggøre
udviklingsomkostningernes regnskabsmæssige behandling og måling. En fortsat hurtig effektuering af selskabets
udviklingsaktiviteter vil dog kræve at selskabets igangværende forhandlinger om kapitaltilførsel lykkedes.
Der henvises i øvrigt til omtale i ledelsesberetningen.
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2014/ 15
kr.

4. Personaleomkost ninger
Personaleomkost ninger er opgjort således:
Lønninger
Pensioner
Andre omkost ninger til social sikring

5. Finansielle indt ægt er
Rent eindt ægt er fra t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle indt ægt er

6. Finansielle omkost ninger
Rent eomkost ninger t il associerede virksomheder
Andre finansielle omkost ninger

7. Skat af året s result at
Beregnet skat af året s skat t epligt ige indkomst
Året s regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

2013/ 14
kr.

1.678.127
66.877
75.525

1.476.827
42.000
19.279

1.820.529

1.538.106

7.929
28

1.220
0

7.957

1.220

120.000
85.351

132.300
96.038

205.351

228.338

-174.480
102.274
63.364

-169.442
214.346
0

-8.842

44.904
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8.

Immat erielle anlægsakt iver
Udviklingsprojekt er under
udførelse

(kr.)

Kost pr is
Saldo pr. 1/ 7 2014
Tilgang i året s løb
Overførsler fra andre poster

1.811.589
920.663
16.360

Kost pr is pr. 30/ 6 2015

2.748.612

Regnskabsmæssig vær di pr. 30/ 6 2015

2.748.612

9.

Mat erielle anlægsakt iver

(kr.)

Kost pr is
Saldo pr. 1/ 7 2014
Tilgang i året s løb
Overførsler fra andre poster
Kost pr is pr. 30/ 6 2015
Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/ 7 2014
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 30/ 6 2015
Regnskabsmæssig vær di pr. 30/ 6 2015

Produkt ionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
drift smat eriel
og invent ar

I alt

100.000
0
-16.360
83.640

57.758
34.466
0
92.224

157.758
34.466
-16.360
175.864

0
0
0

16.881
24.671
41.552

16.881
24.671
41.552

83.640

50.672

134.312
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10. Kapit alandele i t ilknyt t ede og associerede virksomheder
Hjemst ed

Dat t ervir ksomheder
Odico Formworks ApS

Odense

Ejerandel %

100,00

11. Andre t ilgodehavender
Andre t ilgodehavender

Egenkapit al
kr.

Result at
kr.

-34.371

-75.284

853.740
853.740

472.222
472.222

Andre tilgodehavender omfatter primært tilgodehavende tilskud vedrørende udviklingsprojekter.

12. Anpart skapit al
Anpart skapit alen kr. 80.000, sammensæt t es således:
80.000 anpart(er) a kr. 1,00

80.000
80.000

Selskabets anpartskapital har uændret været kr. 80.000 de seneste 4 år.

13. Sikkerhedsst illelser
Til sikkerhed for selskabets gæld over for pengeinstitut er der stillet virksomhedspant i virksomhedens aktiver for
en værdi af tkr. 2.000. med pant i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, driftsinventar,
driftmateriel, goodwill, domænenavn og rettigheder samt lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.
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