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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2015 - 30. juni 2016 for NOVOPACK 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2015 - 30. juni 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aabenraa, den 22. november 2016
Direktion:

Frank Mosgaard Kristiansen
administrerende direktør

Bestyrelse:

Peter Eric Mathies
formand

Karsten Pagh Wüst Erik Christensen

Kristian Bech Andersen John Sohn Christensen
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i NOVOPACK ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for NOVOPACK ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 -
30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang
i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske
revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet
og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sik-
kerhed for vores konklusion. 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede suppleren-
de handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der på regnskabsaflæggelses-
tidspunktet ikke er endelig afklaring om selskabets likviditetsmæssige situation. Vi henviser til note 2 i
regnskabet, hvoraf fremgår, at ledelsen forventer kapitaltilførsel samt opretholdelse af nuværende
kreditrammer, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af
virksomhedens fortsatte drift.
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aabenraa, den 22. november 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jon Midtgaard
statsaut. revisor
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn NOVOPACK ApS
Adresse, postnr., by c/o Mayday Invest A/S Ramsherred 27, 6200 Aabenraa

CVR-nr. 34 60 55 80
Hjemstedskommune Aabenraa
Regnskabsår 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Bestyrelse Peter Eric Mathies, formand
Karsten Pagh Wüst
Erik Christensen
Kristian Bech Andersen
John Sohn Christensen

Direktion Frank Mosgaard Kristiansen, Administrerende direktør

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Skibbroen 16, 6200 Aabenraa
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere en portionspakning til smør, marmelade mv., hvor
smørekniven er en integreret del af portionspakningen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver kræver vurderinger, skøn og
forudsætninger om fremtidige begivenheder.

Der henvises til note 3 for en yderligere omtale heraf.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. -2.032.747 mod kr. -910.195 sidste år, og
selskabets balance pr. 30/6 2016 udviser en positiv egenkapital på kr. 2.311.069.

Der henvises til note 2 for en omtale af selskabets likviditetsforhold og fortsatte drift.

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens
finansielle stilling.

Forventet udvikling 

Det forventes, at selskabet i 2016/17 vil realisere et negativt resultat, som følge af fortsat betydelig
investering i kommercialiseringen af portionspakningen til smør. For 2017/18 forventes selskabet at
være overskudsgivende.
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Resultatopgørelse

Note kr. 2015/16 2014/15

Bruttotab -1.212.238 -507.853
4 Personaleomkostninger -584.616 -321.006

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -611.750 -90.000

Resultat før finansielle poster -2.408.604 -918.859
Finansielle omkostninger -221.164 -241.578

Resultat før skat -2.629.768 -1.160.437
5 Skat af årets resultat 597.021 250.242

Årets resultat -2.032.747 -910.195

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -2.032.747 -910.195

-2.032.747 -910.195
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Balance

Note kr. 2015/16 2014/15

AKTIVER
Anlægsaktiver

6 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter 2.127.811 0
Udviklingsprojekter under udførelse 0 2.367.811

2.127.811 2.367.811

7 Materielle anlægsaktiver
Produktions-anlæg og maskiner 1.110.750 1.482.500

1.110.750 1.482.500

Anlægsaktiver i alt
3.238.561 3.850.311

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 67.566 24.047

67.566 24.047

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 82.278 35.016
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 225.542 99.905
Udskudte skatteaktiver 822.388 436.056
Andre tilgodehavender 264.964 134.591

1.395.172 705.568

Omsætningsaktiver i alt 1.462.738 729.615

AKTIVER I ALT 4.701.299 4.579.926
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Balance

Note kr. 2015/16 2014/15

PASSIVER
Egenkapital

8 Selskabskapital 881.150 987.489
Overført resultat 1.429.919 -1.404.761

Egenkapital i alt 2.311.069 -417.272

Gældsforpligtelser
9 Langfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser 753.264 1.000.455

753.264 1.000.455

Kortfristede gældsforpligtelser
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 247.725 239.707

Gæld til banker 1.205.062 2.261.152
Leverandører af varer og tjenesteydelser 89.713 551.802
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 866.770
Gæld til associerede virksomheder 53.206 0
Anden gæld 41.260 77.312

1.636.966 3.996.743

Gældsforpligtelser i alt 2.390.230 4.997.198

PASSIVER I ALT 4.701.299 4.579.926

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Usikkerheder vedrørende fortsat drift
3 Usikkerhed om indregning og måling

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
11 Sikkerhedsstillelser
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Egenkapitalopgørelse

kr. Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. juli 2015 987.489 -1.404.761 -417.272
Kapitalforhøjelse 1.267.237 3.493.851 4.761.088
Kapitalnedsættelse -1.373.576 1.373.576 0
Årets resultat 0 -2.032.747 -2.032.747

Egenkapital 30. juni 2016 881.150 1.429.919 2.311.069
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for NOVOPACK ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de
væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling for-
ventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i
standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2010.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på veg-
ne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttotab

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter med henvis-
ning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttotab.

Eksterne omkostninger

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 m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Kostprisen for færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Færdiggjorte udviklingsprojekter 10 år

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Produktions-anlæg og maskiner 5 år
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt
tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring 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 til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat forde-
les mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige ind-
komst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende sat-
ser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat
som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselska-
bet.

Balancen

Immaterielle aktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan
henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed,
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og
hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle
aktiver, hvis kostprisen  kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige
indtjening kan dække produktions- salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostninger-
ne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne
afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-
og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede
økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år og overstiger ikke 20 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter
afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog mak-
simalt 20 år.
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle aktiver

Materielle aktiver 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.

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles
ved første indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien
af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne
rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives
som øvrige tilsvarende anlægsaktiver.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sik-
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat

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 betalte
acontoskatter.

13



NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skat-
teværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af
ledelsen 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. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes 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. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amorti-
seret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret
restværdi baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente.
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NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Noter

2 Usikkerheder vedrørende fortsat drift

Selskabet har realiseret et underskud på -2.033 t.kr. i regnskabsåret 2015/16. Ledelsen har udarbejdet
forretningsplaner og budgetter for selskabet med mål om væsentlig vækst i aktivitet og indtjening. 

I regnskabsåret 2015/16 er gennemført kapitalforhøjelse på 4.761 t.kr. Selskabets ledelse forventer, at
der tilføres yderligere kapital til selskabet i 2016/17. Endvidere forventes selskabets nuværende
kreditrammer hos kreditinstitutter opretholdt.

Ledelsen vurderer, baseret på forventet kapitaltilførsel samt opretholdelse af kreditrammer, at den
fornødne likviditet vil være til rådighed til at udøve de budgetterede aktiviteter for regnskabsåret
2016/17. Der er i sagens natur usikkerheder forbundet med sådanne fremtidige forventninger.

På baggrund af ovenanførte er årsregnskabet aflagt under forudsætning om fortsat drift.

3 Usikkerhed om indregning og måling

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver kræver vurderinger, skøn og
forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på
historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne,
men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætninger kan være ufuldstændige eller
unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. 

Selskabet er underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse
skøn. De væsentligste risici og usikkerheder er anført nedenfor.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Færdiggjorte udviklingsprojekter er aktiveret til medgåede omkostninger (kostpris), baseret på
forventet fremtidig indtjening i henhold til omtalte forretningsplaner og budgetter. Der er i sagens natur
usikkerhed knyttet til disse fremtidige forventninger.

Udskudt skat

Udskudte skatteaktiver indregnes for alle ikke-udnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning
det anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud,
hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes som
udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelse af fremtidige
skattepligtige overskud. Det er ledelsens vurdering, at selskabet vil kunne realisere tilstrækkelige
overskud inden for en overskuelig fremtid til at udnytte de skattemæssige underskud. Der er i sagens
natur usikkerhed knyttet til disse fremtidige forventninger.

kr. 2015/16 2014/15

4 Personaleomkostninger
Lønninger 573.858 307.291
Pensioner 3.352 3.420
Andre omkostninger til social sikring 1.515 3.098
Andre personaleomkostninger 5.891 7.197

584.616 321.006

15



NOVOPACK ApS

Årsrapport 2015/16

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Noter

kr. 2015/16 2014/15

5 Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat -597.021 -250.242

-597.021 -250.242

6 Immaterielle anlægsaktiver

kr.

Færdiggjorte
udviklings-

projekter

Udviklings-
projekter under

udførelse I alt

Kostpris 1. juli 2015 0 2.367.811 2.367.811
Tilgang i årets løb 2.367.811 0 2.367.811
Afgang i årets løb 0 -2.367.811 -2.367.811

Kostpris 30. juni 2016 2.367.811 0 2.367.811

Af- og nedskrivninger 1. juli 2015 0 0 0
Årets afskrivninger 240.000 0 240.000

Af- og nedskrivninger 30. juni 2016 240.000 0 240.000

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 2.127.811 0 2.127.811

7 Materielle anlægsaktiver

kr.

Produktions-
anlæg og
maskiner

Kostpris 1. juli 2015 1.572.500

Kostpris 30. juni 2016 1.572.500

Af- og nedskrivninger 1. juli 2015 90.000
Årets afskrivninger 371.750

Af- og nedskrivninger 30. juni 2016 461.750

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 1.110.750

I materielle anlægsaktiver indgår finansielle leasingaktiver med regnskabsmæssig
værdi på i alt 1.063.750
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8 Selskabskapital

Virksomhedens anpartskapital har uændret været 881.150 kr. de seneste 3 år.

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 4 år:

kr. 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Saldo primo 987.489 987.489 987.489 987.489
Kapitalforhøjelse 1.267.237 0 0 0
Kapitalnedsættelse -1.373.576 0 0 0

881.150 987.489 987.489 987.489

9 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 senere end 5 år fra balancedagen.

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Mayday Invest A/S som administrationsselskab og
hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt
for kildeskat på renter, royalties og udbytter.

11 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets gæld over for banker er der stillet virksomhedspant i virksomhedens aktiver
for en værdi af t.kr. 500. Den samlede regnskabsmæssige værdi af aktiverne, hvori der er stillet pant,
udgør  2.814 t.kr.

Leasinggiver har ejendomsret over leasede aktiver med en regnskabsmæssigværdi på 1.064 t.kr.
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