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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31.
december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktion

___________________________
Maise Thrue

Bestyrelse

____________________
Jens-Ole Pedersen
Formand

____________________
René Mikkelsen

____________________
Jacob Munk

____________________
Allan Hansen

____________________
Dennis Mikkelsen

____________________
Henrik Nielsen

____________________
Wicki Maria Larsen
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Hundested, den 11. august 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Halsnæs Bryghus A/S
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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
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.
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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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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.

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. august 2020
JBL REVISION ApS
CVR-nr.: 36491817

Jakob Løkke
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer
mne12354
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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.

Selskabsoplysninger

Halsnæs Bryghus A/S
Nordre Beddingsvej 35
3390 Hundested

CVR-nr.:
Regnskabsår:

30 50 59 48
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jens-Ole Pedersen, formand
René Mikkelsen
Jacob Munk
Allan Hansen
Dennis Mikkelsen
Henrik Nielsen
Wicki Maria Larsen

Direktion

Maise Thrue

Pengeinstitut

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Nørregade 27
3300 Frederiksværk

Advokat

August Jørgensen advokater
Roskildevej 10A, 1.
3400 Hillerød

Revisor

JBL REVISION ApS
Nordhavnsvej 1
3000 Helsingør
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Ledelsens beretning

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.

Også DG faldt i 2019 fra 63,1% året før til 58,9%. Det kan bl.a. henføres til at den kraftigste
omsætningsnedgang faldt i højsæsonen hvor DG traditionelt er højest.
Det lykkedes kun delvist i løbet af året at tilpasse omkostningerne som total faldt fra 7.785T kr. til 7.259T kr.
Årets resultat før skat endte således på – 507T kr. mod sidste års 287T kr.
På trods af allerede gennemførte stramninger og tilpasninger, anser bestyrelsen årets resultatet for
utilfredsstillende.
Hændelser efter regnskabets afslutning
Udover bryghusets lukning under Corona-perioden er der ikke efter regnskabets afslutning indtruffet
hændelser af væsentlig betydning for selskabets drift.
Forventet udvikling
Der er i 2019 igangsat flere aktiviteter med henblik på såvel reduktion af omkostninger som forøgelse af
aktiviteterne. Disse aktiviteter fortsættes i 2020 og forventedes at bidrage positivt til en væsentlig forbedring
af selskabets resultat.
Den positive påvirkning af tiltagene må dog nu forventes i nogen grad at blive udlignet af de negative
effekter af Corona-nedlukningen.
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Året der gik
2019 bød af flere grunde på udfordringer for Halsnæs Bryghus A/S. For det første må vi konstatere, at der,
på grund af åbningen af en del nye kollegaer, er kommet en øget konkurrence på Hundested havn.
Denne har det ikke på kort sigt været muligt helt at kompensere for.
For det andet kunne der i maj og juni konstateres en uforklarlig generel nedgang af omsætningen, ikke blot
for Halsnæs Bryghus, men for en stor del af byens restauranter og detailhandlere.
Dette betød sammenlagt at Bryghusets omsætning i 2019 faldt fra 14.164T kr. til 12.565T kr.

This document has esignatur Agreement-ID: 05ebe1fcXMz241170598
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Generelt
Årsregnskabet for Halsnæs Bryghus A/S for 2019 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.

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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel
post.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger
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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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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.
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. Der
afskrives ikke på grunde.
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
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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

restværdier:
Brugstid
25 år
3 - 5 år

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Restværdi
0%
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet,
gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den
regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne
nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer
for værdifald.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den
mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig
genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er
højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.
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Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

1

2019

2018
kr. 1000

Bruttofortjeneste .......................................................................

5.537.853

7.068

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

-5.395.412

-5.921

-642.024

-705

Driftsresultat ..............................................................................

-499.583

442

Andre finansielle indtægter ..........................................................
Andre finansielle omkostninger ...................................................

1
-6.948

0
-155

Resultat før skat ........................................................................

-506.530

287

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

69.684

-82

Årets resultat .............................................................................

-436.846

205

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ...........................................................................

-436.846

205

Disponeret I alt ...........................................................................

-436.846

205
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Resultatopgørelse
1. januar 2019 til 31. december 2019

2019

2018
kr. 1000

Grunde og bygninger ...................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ......................................

4.887.512
357.632

5.353
389

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

5.245.144

5.742

Anlægsaktiver ............................................................................

5.245.144

5.742

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ...................................

170.480

175

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

170.480

175

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser...............................
Selskabsskat ...............................................................................
Andre tilgodehavender ................................................................
Udskudt skatteaktiv .....................................................................
Periodeafgrænsningsposter ........................................................

89.810
66.000
0
93.127
87.340

53
0
84
23
0

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

336.277

160

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

26.920

270

Omsætningsaktiver ...................................................................

533.677

605

Aktiver.........................................................................................

5.778.821

6.347
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Balance pr. 31. december 2019
Aktiver

2
3
4

2019

2018
kr. 1000

Selskabskapital ............................................................................
Overkurs ved emission ................................................................
Overført resultat ...........................................................................

2.540.000
2.370.000
-376.197

2.540
2.370
61

Egenkapital ................................................................................

4.533.803

4.971

Anden gæld .................................................................................

29.749

0

Langfristede gældsforpligtelser ..............................................

29.749

0

Kreditinstitutter .............................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................
Selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .................................................................................

24.778
718.748
0
471.743

0
741
30
605

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

1.215.269

1.376

Gældsforpligtelser.....................................................................

1.245.018

1.376

Passiver ......................................................................................

5.778.821

6.347

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ejerforhold

44188

Halsnæs Bryghus A/S

Side 14 af 15

This document has esignatur Agreement-ID: 05ebe1fcXMz241170598

Balance pr. 31. december 2019
Passiver

Noter

1

2019

2018
kr. 1000

Personaleomkostninger
Lønninger.....................................................................................
Pensioner.....................................................................................
Andre omkostninger til social sikring ...........................................

5.082.277
189.248
123.887

5.608
191
122

Personaleomkostninger i alt ....................................................

5.395.412

5.921

Selskabet har i regnskabsåret 2019 beskæftiget gennemsnitligt 14 medarbejdere.

2

Eventualforpligtelser
Ingen
This document has esignatur Agreement-ID: 05ebe1fcXMz241170598

Leje og leasingforpligtelser
Selskabet har indgået grundlejeaftale. Den årlige leje er på TDKK 108. 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.
3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut 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 0.
Herudover ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som ikke fremgår af
årsregnskabet.

4

Ejerforhold
Ifølge årsregnskabsloven skal følgende selskabsdeltagere oplyses:
Navn:
Alex Lau Larsen
Flemming Haase
Ivan Leth
Jeppe Siglev
Simon Pedersen
Sp/f NM Holding
Michael Reuther
Jens Henriksen Holding ApS
Hensus Holding ApS
VL Holding ApS
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Hundested
Farum
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Hundested
Hundested
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