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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2019 30.06.2020 for Emmerys ApS.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
ﬁnansielle stilling pr. 30.06.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 01.07.2019 - 30.06.2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Valby, den 08.10.2020
Direktion

Shahriar Bakhshpour
adm. dir.
Bestyrelse

Hans Henrik Preisler
formand

Johan Ernst Wedell-Wedellsborg

Shahriar Bakhshpour
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Emmerys ApS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Emmerys ApS for regnskabsåret 01.07.2019 - 30.06.2020, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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. 30.06.2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.07.2019
- 30.06.2020 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
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 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 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 brugerne træﬀer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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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 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 anvendte 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 herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 08.10.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Tim Kjær-Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23295
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
2019/20
t.kr.

2018/19
t.kr.

2017/18
t.kr.

2016/17
t.kr.

2015/16
t.kr.

Bruttofortjeneste

69.995

69.142

59.142

59.573

63.736

Driftsresultat før

1.192

(2.526)

(12.203)

(1.982)

4.886

(5.192)

(9.087)

(18.274)

(9.047)

(1.128)

(665)

(770)

(409)

(936)

(1.318)

Årets resultat

(5.857)

(9.857)

(18.683)

(9.983)

(1.936)

Balancesum

37.670

41.939

43.254

45.627

40.403

2.899

4.745

8.276

6.452

11.105

(30.132)

(24.276)

(14.419)

4.234

(6.768)

2.773

8.630

9.993

16.645

5.432

9.738

(5.829)

(12.185)

(2.511)

10.412

(2.900)

(4.745)

(8.264)

(5.991)

(11.119)

(1.507)

8.658

10.661

17.180

2.465

(79,99)

(57,88)

(33,34)

9,28

(16,75)

7,36

20,58

23,10

36,48

13,44

Hovedtal

afskrivninger (EBITDA)
Driftsresultat
Resultat af ﬁnansielle poster

Investeringer i materielle
aktiver
Egenkapital
Egenkapital med fradrag af
ansvarlige lån
Pengestrømme fra
driftsaktivitet
Pengestrømme fra
investeringsaktivitet
Pengestrømme fra
ﬁnansieringsaktivitet
Nøgletal
Soliditetsgrad (%)
Soliditetsgrad med fradrag
af ansvarlige lån (%)

Hoved- og nøgletal er deﬁneret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af
“Anbefalinger & Nøgletal".
Soliditetsgrad (%):
Egenkapital * 100
Balancesum
Soliditetsgrad med fradrag af ansvarlige lån (%):
Soliditetsgrad med fradrag af ansvarlige lån * 100
Balancesum
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Konceptet i emmerys er at give gæster en god oplevelse med kvalitet og smag i fokus indenfor bager og café
produkter.
Fra virksomhedens bageri leveres hver dag friskbagt brød og kager til 5 butikker i Århus og 25 butikker i
københavnsområdet samt til vores engroskunder. Udover økologiske brød og kager er kaﬀe, te, sandwich og
egne specialiteter en væsentlig del af sortimentet. Det er ambitionen at give gæsterne en unik oplevelse ved at
tilbyde unikke kvalitetsfødevarer samt en personlig nærværende service.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I det forgangne regnskabsår har vi haft fokus på implementering samt ﬁnjustering af strategien, som blev
iværksat tilbage i efteråret 2018. En væsentlig del af denne implementering har omhandlet justering samt
optimering af sortimentet, butiksdesign, design af disksystemer og test af butiksindretningen samt nye
arbejdsprocesser til understøttelse af en eﬀektiv og servicemindet drift i butikkerne. Derudover har vi i
regnskabsåret 2019/20 øget vores fokus på omkostningsstyring, særlig på de centrale funktioner.
EBITDA for regnskabsåret er positiv med DKKm 1,2 mod sidste år på DKKm -2,5. Forbedringen i EBITDA på DKKm
3,7 i forhold til året før og DKKm 13,4 i forhold til 2017/18 kan henføres til eﬀektiv omkostningsstyring samt
succesfuld implementering af strategien. I de første otte måneder har vi oplevet en LFL vækst på knap 10% indtil
COVID-19 medførte diverse restriktioner. Den negative eﬀekt på salget af nedlukningen grundet COVID-19 i marts
2020, har påvirket driftsresultatet negativt trods tildeling af statens lønkompensationspakke. Under de givne
omstændigheder er ledelsen tilfreds med årets resultat grundet den positive udvikling af driftsresultatet forud
for nedlukningen.
Det fortsatte fokus på hovedområderne i den nye strategi nemlig kvalitet, smag, service samt bæredygtighed vil
være elementerne i ledelsens primære prioriteter. Strategien skal sikre en ensartet kvalitet på tværs af alle
kædens butikker samt øget kundetraﬁk. Efter succesfuld konvertering af ﬂere butikker til den nye koncept, vil
fokus være at ombygge ﬂere butikker over de kommende år samt åbne ﬂere nye butikker. Selskabet forventer, at
den underliggende drift vil blive yderligere forbedret dog med forbehold for en negativ eﬀekt på salget på grund
af COVID-19 restriktioner i det nye regnskabsår. Disse forventninger er afspejlet i selskabet budget.
Selskabets egenkapital udgør pr. 30. juni 2020 DKKm -30,1. Selskabet er i al væsentlighed ﬁnansieret via
ansvarlige lån fra selskabets aktionærer. De ansvarlige lån udgør DKKm 32,9 pr. 30. juni 2020. Selskabets
ﬁnansielle beredskab er i løbet af året styrket væsentligt via en øget kreditfacilitet hos selskabets
ﬁnansieringskilder.
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Selskabet har pr 30. juni 2020 indregnet udskudt skatteaktiv på i alt 2.787 t.kr., hvilket primært vedrører
fremførbare skattemæssige underskud. Med udgangspunkt i forventninger til fremtidige regnskabsperioder er
det ledelsens vurdering, at udskudt skatteaktiv på i alt 2.787 t.kr. kan indregnes.
Derudover vurderes der ikke at være væsentlige usikkerheder forbundet med indregning og måling af øvrige
poster.
Forventet udvikling
Fokus i det kommende år vil være at forbedre kædens driftsresultat gennem vækst i omsætningen, udvikling af
sortiment samt fortsat eﬀektivisering i driften og produktionen.
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Derudover forventes ﬂere af kædens butikker at konvertere til emmerys nye butikskoncept i løbet af de
kommende år.
Særlige risici
Forretningsmæssige risici
Selskabets største forretningsmæssige risici vedrører den generelle udvikling i samfundsøkonomien, samt
konkurrencen fra andre aktører i branchen.
Finansielle risici
Selskabet er som følge af sin drift, sine investeringer og sin ﬁnansiering eksponeret for markedsrisici i form af
ændringer i forbruger adfærd, COVID-19 restriktioner, råvarepriser, renteniveau samt kreditrisici og
likviditetsrisici.
Miljømæssige forhold
Emmerys overholder gældende love og regler. Emmerys har i løbet af regnskabsåret ikke oplevet væsentlige
miljømæssige hændelser og har ikke modtaget advarsler eller er blevet retsforfulgt for overtrædelse af
miljølovgivningen.
Begivenheder efter balancedagen
Efter balancedagen og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. I
selskabets budget for det kommende år forventes som omtalt ovenfor en negativ eﬀekt. De seneste
intensiverede COVID-19 restriktioner har allerede påvirket selskabets omsætning men ikke mere end forventet.
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Resultatopgørelse for 2019/20
2019/20

2018/19

Note

kr.

kr.

Bruttofortjeneste/-tab

1

69.995.054

69.142.280

Personaleomkostninger

2

(68.802.905)

(71.663.848)

Af- og nedskrivninger

3

(6.384.141)

(6.565.231)

(5.191.992)

(9.086.799)

(664.868)

(769.984)

0

0

(5.856.860)

(9.856.783)

Driftsresultat
Andre ﬁnansielle omkostninger

4

Skat af årets resultat
Årets resultat

5
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Balance pr. 30.06.2020
Aktiver
2019/20

2018/19

kr.

kr.

148.754

191.250

148.754

191.250

1.613.520

1.640.160

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10.708.401

13.113.125

Indretning af lejede lokaler

11.902.662

12.911.085

24.224.583

27.664.370

4.479.279

4.417.706

Note
Erhvervede immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver

6

Grunde og bygninger

Materielle aktiver

7

Andre tilgodehavender
Udskudt skat

9

2.787.005

2.787.005

Finansielle aktiver

8

7.266.284

7.204.711

31.639.621

35.060.331

Fremstillede varer og handelsvarer

1.757.348

2.075.751

Varebeholdninger

1.757.348

2.075.751

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.878.936

3.415.012

875.268

884.751

3.754.204

4.299.763

519.027

502.915

6.030.579

6.878.429

37.670.200

41.938.760

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver
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Passiver
2019/20

2018/19

Note

kr.

kr.

10

500.000

500.000

1.300.000

1.300.000

Overført overskud eller underskud

(31.932.448)

(26.075.588)

Egenkapital

(30.132.448)

(24.275.588)

32.905.053

32.905.053

2.350.941

3.906.257

308.036

540.179

35.564.030

37.351.489

0

5.314.873

1.608.818

1.328.692

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

232.143

232.143

Modtagne forudbetalinger fra kunder

154.460

129.460

Leverandører af varer og tjenesteydelser

12.591.373

11.454.980

Anden gæld

17.651.824

10.402.711

Kortfristede gældsforpligtelser

32.238.618

28.862.859

Gældsforpligtelser

67.802.648

66.214.348

Passiver

37.670.200

41.938.760

Virksomhedskapital
Reserve for opskrivninger

Ansvarlig lånekapital
Finansielle leasingforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt
Langfristede gældsforpligtelser

11

Bankgæld
Finansielle leasingforpligtelser

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14

Transaktioner med nærtstående parter

15
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Egenkapitalopgørelse for 2019/20
Overført
VirksomhedsReserve for overskud eller
kapital opskrivninger
underskud
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

500.000

1.300.000

(26.075.588)

(24.275.588)

0

0

(5.856.860)

(5.856.860)

500.000

1.300.000

(31.932.448)

(30.132.448)
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Pengestrømsopgørelse for 2019/20
2019/20

2018/19

kr.

kr.

(5.191.992)

(9.086.799)

6.384.141

6.565.231

9.210.891

(2.641.485)

10.403.040

(5.163.053)

Betalte ﬁnansielle omkostninger

(664.868)

(666.330)

Pengestrømme vedrørende drift

9.738.172

(5.829.383)

Køb mv. af materielle aktiver

(2.899.854)

(4.745.035)

Pengestrømme vedrørende investeringer

(2.899.854)

(4.745.035)

0

7.568.653

Leasingforpligtelser

(1.507.333)

1.089.391

Pengestrømme vedrørende ﬁnansiering

(1.507.333)

8.658.044

5.330.985

(1.916.374)

(4.811.958)

(2.895.584)

519.027

(4.811.958)

519.027

502.915

Note
Driftsresultat
Af- og nedskrivninger
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift

Optagelse af lån

Ændring i likvider
Likvider primo
Likvider ultimo

12

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til banker
Likvider ultimo

0

(5.314.873)

519.027

(4.811.958)
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Noter
1 Bruttofortjeneste/-tab
Posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er med henvisning til
årsregnskabsloven § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.
2 Personaleomkostninger
2019/20

2018/19

kr.

kr.

62.465.257

65.020.783

Pensioner

4.742.156

4.735.664

Andre omkostninger til social sikring

1.595.492

1.907.401

68.802.905

71.663.848

200

203

2019/20

2018/19

kr.

kr.

42.500

42.500

5.974.390

6.522.731

367.251

0

6.384.141

6.565.231

2019/20

2018/19

kr.

kr.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

229.239

366.251

Renteomkostninger i øvrigt

213.716

171.703

Øvrige ﬁnansielle omkostninger

221.913

232.030

664.868

769.984

2019/20

2018/19

kr.

kr.

(5.856.860)

(9.856.783)

(5.856.860)

(9.856.783)

Gager og lønninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere
Der er ikke udbetalt bestyrelseshonorar til selskabets bestyrelse.
Ledelsens vederlag oplyses ikke ifølge årsregnskabslovens § 98b stk. 3 nr. 2.
3 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle aktiver
Afskrivninger på materielle aktiver
Nedskrivninger af materielle aktiver

4 Andre ﬁnansielle omkostninger

5 Forslag til resultatdisponering

Overført resultat
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6 Immaterielle aktiver
Erhvervede
immaterielle
aktiver
kr.
Kostpris primo

425.004

Kostpris ultimo

425.004

Af- og nedskrivninger primo

(233.742)

Årets afskrivninger

(42.508)

Af- og nedskrivninger ultimo

(276.250)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

148.754

7 Materielle aktiver
Andre anlæg,
Grunde driftsmateriel

Indretning af

og bygninger

og inventar

lejede lokaler

kr.

kr.

kr.

550.000

39.693.734

25.207.561

Tilgange

0

1.464.308

1.434.546

Afgange

0

(3.385.490)

(5.657.593)

550.000

37.772.552

20.984.514

Opskrivninger primo

1.300.000

0

0

Opskrivninger ultimo

1.300.000

0

0

Af- og nedskrivninger primo

(209.840)

(26.580.610)

(12.296.476)

0

(126.159)

(241.092)

(26.640)

(3.742.872)

(2.201.877)

0

3.385.490

5.657.593

Af- og nedskrivninger ultimo

(236.480)

(27.064.151)

(9.081.852)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

1.613.520

10.708.401

11.902.662

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Årets nedskrivninger
Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange

Der indgår ikke-ejede aktiver på 4.910.975 kr. under "Andre anlæg, driftsmateriel og inventar".
8 Finansielle aktiver
Andre tilgodehavender (anlægsaktiver) omfatter deposita for selskabets butikker.
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9 Udskudt skat
2019/20

2018/19

kr.

kr.

Primo

2.787.005

2.787.005

Ultimo

2.787.005

2.787.005

Bevægelser i året

Selskabet har pr 30. juni 2020 indregnet udskudt skatteaktiv på i alt 2.787 t.kr., hvilket primært vedrører
fremførbare skattemæssige underskud. Med udgangspunkt i forventninger til fremtidige regnskabsperioder er
det ledelsens vurdering, at udskudt skatteaktiv på i alt 2.787 t.kr. kan indregnes.
10 Virksomhedskapital
Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

Aktiekapital 1. januar 2011, stiftelse kontant

80

100

80.000

Kapitalforhøjelse 14. marts 2013, kontant

32

2500

80.000

Kapitalforhøjelse 6. februar 2015, kontant

3.200

100

320.000

200

100

20.000

Kapitalforhøjelse 26. maj 2017, gældskonvertering

3.512

500.000

11 Langfristede forpligtelser
Forfald
efter 12
måneder
2019/20
kr.
Ansvarlig lånekapital

32.905.053

Finansielle leasingforpligtelser

2.350.941

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

308.036
35.564.030

12 Ændring i arbejdskapital
2019/20

2018/19

kr.

kr.

Ændring i varebeholdninger

318.403

36.360

Ændring i tilgodehavender

483.985

(1.620.252)

8.408.503

(1.057.593)

9.210.891

(2.641.485)

Ændring i leverandørgæld mv.
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13 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

2019/20

2018/19

kr.

kr.

24.612.603

28.452.289

Selskabet har indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler til butikker og kontor. Alle lejekontrakterne følger
en fast ydelsesproﬁl, der årligt pristalsreguleres og har fortrinsvis en kort uopsigelighed.
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev i grunde og bygninger.
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme er 1.613.520 kr.
Til sikkerhed for bankgæld er deponeret løsørepantebrev i løsøre, driftsmateriel, inventar m.v.
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte driftsmidler og inventar er 19.457.281 kr.
Visse produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg m.v. er ﬁnansieret ved ﬁnansiel leasing, jf. note 7.
Til sikkerhed for bankgæld er deponeret virksomhedspant i simple fordringer, varelager, driftsmateriel, inventar
m.v.
Regnskabsmæssig værdi af simple fordringer og varelager er 5.511.552 kr.
Selskabet har gennem deres bankforbindelser stillet garanti overfor tredje mand i forbindelse med indgåelse af
huslejekontrakter. Garantier er i alt 2.639.102 kr. pr 30. juni 2020.
15 Transaktioner med nærtstående parter
Emmerys ApS' nærtstående parter med betydelig indﬂydelse omfatter anpartshaverne og selskabernes
bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers familiemedlemmer. Nærtstående parter
omfatter desuden selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.
Selskabet har optaget ansvarlig lån på 32.905 t.kr. (2018/19: 32.905 t.kr.) hos selskabets anpartshavere. Lånene
er afdragsfrie indtil marts 2022. Den ansvarlige lånekapital står tilbage for øvrige kreditorer i selskabet.
Herudover Der er i året driftsført 199 t.kr. (2018/19: 265 t.kr.) som renteomkostninger. Renteomkostninger
henstår p.t under skyldige omkostninger med 486 t.kr. (2018/19: 265 t.kr.).
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C
(mellem).
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdiﬀerencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i
resultatopgørelsen som ﬁnansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre
ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller –tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i
forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter gager og løn, pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til
selskabets personale.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte retsværdier, brugstid for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest
samt gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til
tilknyttede virksomheder, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter nøglepenge i forbindelse med overtagelse af lejemål.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Erhvervede
immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 10 år.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Materielle aktiver
Bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen og omkostninger til
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klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For ﬁnansielt leasede aktiver
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger

# år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

1-5 år
1-10 år

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det
omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede
varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at eﬀektuere salget.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger og bankindeståender.
Finansielle leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende ﬁnansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles
på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første
indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den
nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en ﬁnansiel
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omkostning.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over
leasingperioden.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og ﬁnansiering samt likviderne ved
årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som
driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med udvikling, forbedring og
salg mv. af immaterielle og materielle aktiver, herunder anskaﬀelse af ﬁnansielt leasede aktiver.
Pengestrømme vedrørende ﬁnansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af
ﬁnansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristet bankgæld.

