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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. 
december 2016 for Halsnæs Bryghus A/S. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 
31. december 2016.  
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Hundested, den 11. april 2017 
 
 
Direktion 
 
 
___________________________ 
Maise Thrue 
 
 
 
 

___________________________ 
Mette Ingversen 
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Lars Christian Kühnau Frederiksen 
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Jeppe Raunkjær Siglev 
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Wicki Maria Larsen 
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Til kapitalejerne i Halsnæs Bryghus A/S 
Konklusion med forbehold 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i 
"Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 
31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion med forbehold 
Ejendommen indregnes og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. I balancen 
er ejendommen indregnet med DKK 6.251.213. Under hensyntagen til den pris- og salgsmæssige udvikling 
der er på ejendomsmarkedet, er ejendommen efter vores opfattelse indregnet for højt. Som følge heraf 
burde den regnskabsmæssige værdi i balancen nedreguleres med ca. DKK 1,5 millioner. Årets resutat ville 
hermed blive reduceret med DKK 1,5 millioner og egenkapitalen med DKK 1,5 millioner. 
 
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 med forbehold. 
 
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: 
 
• 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 
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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. 
 
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. 
 
 
Helsingør, den 11. april 2017 
 
JBL REVISION ApS 
 
CVR-nr.: 36491817 
 
 
 
Jakob Løkke 
Registreret revisor 
Medlem af FSR - danske revisorer 
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Selskabet Halsnæs Bryghus A/S 
Nordre Beddingsvej 35 
3390  Hundested 

  
    
   CVR-nr.: 30 50 59 48 
  Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
    
Bestyrelse Jens-Ole Pedersen, formand 
 Alan Hansen 
 Dennis Mikkelsen 
 Henrik Nielsen 
 Lars Christian Kühnau Frederiksen 
 Jeppe Raunkjær Siglev 
 Wicki Maria Larsen 
  
Direktion Maise Thrue 
 Mette Ingversen 
  
Pengeinstitut Handelsbanken 

Nørregade 34 
3300  Frederiksværk 
 

Advokat August Jørgensen advokater 
Roskildevej 10A, 1. 
3400  Hillerød 
 

Revisor  JBL REVISION ApS 
  Nordhavnsvej 1  
  3000  Helsingør 
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Hovedaktivitet 

Selskabets hovedaktivitet har gennem hele året, i lighed med tidligere, været at drive en kultur- og 
turistattraktion i form af bryggeri med salg af øl og mad, og dermed beslægtede aktiviteter for turister samt 
lokalbefolkningen og anden dermed, efter bestyrelsens skøn, forbunden virksomhed, herunder afholdelse af 
kulturelle aktiviteter på et kommercielt grundlag.  

Året der gik 

Den positive udvikling i såvel omsætning som aktivitetsniveau  i Halsnæs Bryghus A/S fortsatte gennem 
hele 2016.  De i 2015 gennemførte udvidelser og investeringer muliggjorde således som forventet en fortsat 
udvidelse af aktiviteterne, hvilket førte til en omsætningsstigning fra 11.560K til en ny rekordomsætning på 
14.581K.DG reduceredes marginalt fra 60,7% til 59,6%, primært som et resultat af større andel af ”in house” 
produceret mad. Resultatet før skat endte for året på 778K mod sidste års 530K. Selskabets likviditet har 
gennem hele året været absolut tilfredsstillende. 

Bestyrelsen betragter årets resultat som absolut tilfredsstillende. 

Hændelser efter regnskabets afslutning 

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet hændelser af væsentlig betydning for selskabets drift.  

Forventet udvikling 

Da Bryghusets faciliteter specielt i højsæsonen er stort set optimalt udnyttede, forventer bestyrelsen for 
2017 et aktivitetsniveau på linje med 2016 og hermed et økonomisk resultat ligeledes på linje med 2016.  

 



 
 
 Anvendt regnskabspraksis 
     
  
 

   

  44188  Halsnæs Bryghus A/S Side 8 af 16 
 

Generelt 
 
Årsregnskabet for Halsnæs Bryghus A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse 
C-selskaber.  
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt. 
 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 
 
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”. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge 
til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved 
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og 
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under 
acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet 
deklareres. 
 



 
 
 Anvendt regnskabspraksis 
     
  
 

   

  44188  Halsnæs Bryghus A/S Side 9 af 16 
 

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.  
 
Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og 
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på 
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet 
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til 
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. 
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige.  
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 
restværdier: 
 
  Brugstid Restværdi 
Bygninger 25 år 0 % 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år 0 % 
    
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret.  
 
Varebeholdninger 
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
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. 
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt 
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Likvide beholdninger 
Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. 
 
  

 



 
 
 Resultatopgørelse 
 1. januar 2016 til 31. december 2016    
   
  2015 
 2016 kr. 1000 
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 Bruttofortjeneste .......................................................................  7.081.616 5.734 
   
 1 Personaleomkostninger ...............................................................  -5.585.325 -4.571 
   Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 
  anlægsaktiver ..............................................................................  -631.320 -503      
 Driftsresultat ..............................................................................  864.971 660 
   

   Andre finansielle omkostninger ...................................................  -87.069 -130      
 Resultat før skat ........................................................................  777.902 530 
   
 2 Skat af årets resultat ....................................................................  -187.082 -134      
 Årets resultat .............................................................................  590.820 396      

   
   Forslag til resultatdisponering  
   Overført resultat ...........................................................................  590.820 396      
 Disponeret I alt ...........................................................................  590.820 396      

   

 



 
 
 Balance pr. 31. december 2016 
 Aktiver    
   
  2015 
 2016 kr. 1000 
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 3 Grunde og bygninger ...................................................................  6.251.213 6.294 
 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ......................................  670.526 553      
   Materielle anlægsaktiver ...........................................................  6.921.739 6.847      
   Anlægsaktiver ............................................................................  6.921.739 6.847      
   

   Fremstillede færdigvarer ..............................................................  155.811 135      
 Varebeholdninger ......................................................................  155.811 135      
   Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser...............................  110.401 113 
   Selskabsskat ...............................................................................  78.320 0 
   Periodeafgrænsningsposter ........................................................  88.640 46      
 Tilgodehavender ........................................................................  277.361 159      
   Likvide beholdninger ................................................................  1.889.089 1.227      
 Omsætningsaktiver ...................................................................  2.322.261 1.521      
   
 Aktiver.........................................................................................  9.244.000 8.368      

   

 



 
 
 Balance pr. 31. december 2016 
 Passiver    
   
  2015 
 2016 kr. 1000 
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   Selskabskapital ............................................................................  2.540.000 2.540 
   Overkurs ved emission ................................................................  2.370.000 2.370 
   Overført resultat ...........................................................................  -307.506 -898      
 4 Egenkapital ................................................................................  4.602.494 4.012      
   

   Hensættelse til udskudt skat........................................................  6.703 5      
 Hensatte forpligtelser ................................................................  6.703 5      
   

   Kreditinstitutter .............................................................................  2.740.614 2.875      
 5 Langfristede gældsforpligtelser ..............................................  2.740.614 2.875      
   Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser ......................  115.789 113 
   Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................  1.211.992 722 
 6 Selskabsskat ...............................................................................  0 28 
   Anden gæld .................................................................................  566.408 613      
 Kortfristede gældsforpligtelser ................................................  1.894.189 1.476      
   Gældsforpligtelser .....................................................................  4.634.803 4.351      
   
 Passiver ......................................................................................  9.244.000 8.368      

   
 7 Eventualforpligtelser  
 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
 9 Ejerforhold  
   

 



 
 
 Noter 
     
   
  2015 
 2016 kr. 1000 
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 1 Personaleomkostninger  
 Lønninger.....................................................................................  5.467.778 4.477 
 Andre omkostninger til social sikring ...........................................  117.547 94      
 Personaleomkostninger i alt ....................................................  5.585.325 4.571      

Selskabet har i regnskabsåret 2016 beskæftiget gennemsnitligt 15 medarbejdere. 
 

   

 2 Skat af årets resultat  
 Beregnet skat af årets resultat ....................................................  185.680 131 
 Regulering af udskudt skat ..........................................................  1.402 3      
 Skat af årets resultat i alt ..........................................................  187.082 134      

   

  Andre anlæg, 
 Grunde og driftsmateriel og 
 bygninger inventar 
 3 Materielle anlægsaktiver  
   
 Kostpris, primo ........................................................................  8.611.114 1.331.666 
 Tilgang i årets løb ...................................................................  381.831 323.729 
 Afgang i årets løb ...................................................................  0 -292.543      
 Kostpris 31. december 2016  8.992.945 1.362.852 
     
 Af-/nedskrivninger, primo ........................................................  -2.317.391 -777.893 
 Af-/nedskrivninger på afhændede ..........................................  0 292.543 
 Årets af-/nedskrivninger ..........................................................  -424.341 -206.976      
 Af-/nedskrivninger 31. december 2016  -2.741.732 -692.326 
     
 Materielle anlægsaktiver i alt...............................................  6.251.213 670.526      

   

   

   

  Forslag til resul-  
 Primo tatdisponering Ultimo 
 4 Egenkapital  
   
   

 Selskabskapital ......................................  2.540.000 0 2.540.000 
 Overkurs ved emission ..........................  2.370.000 0 2.370.000 
 Overført resultat .....................................  -898.326 590.820 -307.506        
 4.011.674 590.820 4.602.494        
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 5 Langfristede gældsforpligtelser  
   
 Kreditinstitutter .......................................  2.856.403 115.789 2.234.044        
 2.856.403 115.789 2.234.044        

   

   
   
  2015 
 2016 kr. 1000 
 6 Selskabsskat  
 Selskabsskat, primo ....................................................................  0 -103 
 Skat af årets resultat ....................................................................  185.680 131 
 Betalt ordinær acontoskat............................................................  -28.000 -4 
 Betalt frivillig acontoskat ..............................................................  -236.000 0 
 Procentregulering, selskabsskat .................................................  0 4      
 Selskabsskat i alt .......................................................................  -78.320 28      

   

 7 Eventualforpligtelser  
Ingen 
 
Leje og leasingforpligtelser 
Selskabet har indgået grundlejeaftale. Den årlige leje er på TDKK 101. Lejen 
pristalsreguleres. Lejeaftalen kan opsiges med 1 års varsel til udgangen af et år 
(31. december). 
 
Selskabet har en leasingforpligtelse for leasing af 1 stk. kopimaskine med 
variabel afgift på TDKK 1. 

   

 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
Til sikkerhed for bankgæld er der tinglyst ejerpantebrev på nom. TDKK 3.500 i 
ejendommen beliggende Nordre Beddingsvej 35, 3390 Hundested, matr. nr. 1 
BE, Hundested By. Den bogførte restgæld udgør TDKK 2.856. 
 
Herudover ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som ikke fremgår af 
årsregnskabet. 
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 9 Ejerforhold  
Ifølge årsregnskabsloven skal følgende selskabsdeltagere oplyses: 
 
Navn:  Bopæl: 
Alex Lau Larsen  Hundested 
Flemming Haase  Farum 
Ivan Leth  Hundested 
Jeppe Siglev  Hundested 
Simon Pedersen  Hundested 
Peter Sonne  København N 
Sp/f NM Holding  Færøerne 
Michael Reuther  Cypern 
Jens Henriksen Holding ApS Hundested 
Hensus Holding ApS  Hundested 
VL Holding ApS  Hundested 

   

 

 


