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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Under Solen A/S for regnskabsåret 2019.
Årsrapporten er aflagt 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 regnskabsåret 1. januar 2019 til 31.
december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

ST

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 31. januar 2020

K
A

Direktion:

Leif Hierwagen

Bestyrelsen:

Frans Bendix

Frank Brodersen

Mikkel Harder Palmbo

Jacob Andreas Møller

Vianna Sølvi Lotus Tendji

D

Bestyrelsesformand

U

Nikolaj Hørup Vibede

Det indstilles på generalforsamlingen den 18. april 2020, at årsregnskabet for 2020 ikke skal revideres.
Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Hundested, den 18. april 2020
Direktion:

Leif Hierwagen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Under Solen A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Under Solen A/S for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31.
december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

ST

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.

K
A

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.

D

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.

U

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

ST

●

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.

K
A

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.

D

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.

U

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.
Albertslund, den 31. januar 2020
Rådgivning & Revision ApS
CVR nr. 2812 6131
Registreret Revisionsanpartsselskab

Frank Feilskov
Registreret revisor
mne2673

Under Solen A/S

Selskabsoplysninger
Under Solen A/S
Solen 1 A
3390 Hundested

CVR nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

26 09 76 14
29. maj 2001
Halsnæs
1. januar - 31. december

Frans Bendix
Frank Brodersen
Mikkel Harder Palmbo
Nikolaj Hørup Vibede
Jacob Andreas Møller
Vianna Sølvi Lotus Tendji
Leif Hierwagen

Rådgivning & Revision ApS
Registreret Revisionsanpartsselskab
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 2812 6131

U

D

Revisor:

47 98 86 87
www.undersolen.dk

K
A

Bestyrelse:

Direktion:

Telefon:
Hjemmeside:

ST

Anpartsselskabet:

5

Under Solen A/S

6

Ledelsesberetning
Beretning
Oplysninger om egne kapitalandele:
På balancedagen ejer selskabet 13 egne aktier, og denne beholdning udgør 1,03% af selskabets aktiekapital.
Selskabets køb af egne aktier skyldes aktionæres ønske om at afhænde sine kapitalandele. Der er i året erhvervet
13 stk. egne aktier med en pålydende værdi på i alt t.kr. 13. Den samlede købesum udgør t.kr. 5. Der er i året ikke
solgt egne aktier.
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

ST

Usikkerhed ved indregning eller måling
Måling af investeringsejendomme til dagsværdi indeholder væsentlige elementer af ledelsesmæssige skøn over
de aktuelle markedsforhold. Der henvises til regnskabets note 1, hvor dette forhold er nærmere beskrevet.

U

D

K
A

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens
udsagn.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Under Solen A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.

ST

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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

K
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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 eventuelle
afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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.

Resultatopgørelse

D

Bruttoresultat

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttoresultatet.

Nettoomsætning

U

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder
lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere
nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Andre finansielle indtægter og omkostninger
Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter, renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån.

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.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
For aktiver som medfører reetablering, bortskaffelse og oprydning, indregnes reetablerings-, bortskaffelses- og
oprydningsforpligtelser som et tillæg til aktivets anskaffelsessum og afskrives over brugstiden. Forpligtelserne
indregnes derudover i virksomhedens forpligtelser.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

ST

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 henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud
over det som udtrykkes ved afskrivning.

K
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
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 aktivgruppen.

Tilgodehavender

Udbytte

D

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

U

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk
forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk
på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for
skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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 realiseret til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Under Solen A/S

9

Anvendt regnskabspraksis
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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer
i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede
virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

U

D

K
A

ST

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende år.
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Resultatopgørelse for 2019
2018
tkr.

Note
Bruttoresultat
Dagsværdiregulering af investeringsaktiver
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
2

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering

U

D

I alt disponering

K
A

Overført resultat

254

-100.000

-117

-83.972

-171

77.674

-34

-17.089

8

60.585

-26

60.585

-26

60.585

-26

ST

Skat af årets resultat

261.646
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Balance pr. 31. december 2019
Aktiver

2018
tkr.

Note

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Investeringsejendomme
Produktionsanlæg og maskiner

3
4

3.400.000
0

3.500
0

Materielle anlægsaktiver i alt

3.400.000

3.500

Anlægsaktiver i alt

3.400.000

3.500

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

K
A

Tilgodehavender i alt

Omsætningsaktiver i alt

U

D

Aktiver i alt

ST

Omsætningsaktiver
0
0

33
248

0

281

15.599

67

15.599

348

3.415.599

3.848
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Balance pr. 31. december 2019
Passiver

2018
tkr.

Note
1.264.000
17.578

1.264
-38

Egenkapital i alt

1.281.578

1.226

Hensatte forpligtigelser
Hensættelser til udskudt skat

20.344

3

Hensatte forpligtigelser i alt

20.344

3

Gældsforpligtigelser
Langfristede gældsforpligtigelser
Realkreditinstitutter
Anden gæld

ST

Egenkapital
Selskabskapital
Overført resultat

5

1.773.520
0

1.847
404

1.773.520

2.251

84.000
15.000
226.317
14.840

153
15
190
10

340.157

368

Gældsforpligtigelser i alt

2.113.677

2.619

Passiver i alt

3.415.599

3.848

K
A

Langfristede gældsforpligtigelser i alt
Kortfristede gældsforpligtigelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

5

U

D

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt

Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og
usikkerheder
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

1
6

Under Solen A/S

13

Egenkapitalopgørelse for 2019

0

Registreret
kapital mv.

0

Overført
resultat

Egenkapital primo

0

0

1.264.000

-38.008

Årets resultat

0

0

0

60.586

0

0

0

60.586

0

0

0

-5.000

ST

Køb af egne kapitalandele

Egenkapital, ultimo

0

0

-5.000

0

0

1.264.000

17.578

K
A

Egenkapital, ultimo

0

1.281.578

Udvikling i selskabskapitalen indenfor de sidste 5 år:

Regnskabsåret 2016

D

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2018

Regnskabsåret 2019

1.264.000

1.264.000

1.264.000

1.264.000

1.264.000

Ultimo

1.264.000

1.264.000

1.264.000

1.264.000

1.264.000

U

Selskabskapital,
primo

Alle anparter har samme stemmerettigheder.
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Noter
1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
Usikkerhed ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser
Væsentlige regnskabsmæssige skøn
Visse regnskabsposter måles på grundlag af vurderinger foretaget på baggrund af oplysninger og erfaringer
som er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Efterfølgende ændringer i de forhold, der lå til
grund for vurderinger og skøn eller yderligere erfaring m.m., kan medføre ændringer i tidligere foretagne
skøn eller ændringer i de parametre, som indgår i metoderne til måling af de regnskabsmæssige skøn.

ST

Måling af investeringsejendomme til dagsværdi indeholder væsentlige elementer af ledelsesmæssige skøn
over de aktuelle markedsforhold. Som anført i ledelsesberetningen, er den gennemsnitlige afkastprocent på
balancedagen vurderet til 7,25 %.

Afkastprocent

Ændring i
dagsværdi

+0,50%
+0,25%
0,00%
-0,25%
-0,50%

7,75%
7,50%
7,25%
7,00%
6,75%

-200.000
-100.000
0
100.000
200.000

-156.000
-78.000
0
78.000
156.000

D

K
A

Ændring i
afkastprocent

Ændring i
resultat og
egenkapital
efter skat

2018
tkr.

2 Skat af årets resultat

17.089

-8

Skat af årets resultat i alt

17.089

-8

Anskaffelsessum, primo
Tilgang i årets løb

4.573.045
0

3.746
827

Anskaffelsessum, ultimo

4.573.045

4.573

Værdiregulering til dagsværdi, primo
Årets værdiregulering til dagsværdi

-1.073.045
-100.000

-956
-117

Af-/nedskrivninger, ultimo

-1.173.045

-1.073

3.400.000

3.500

U

Regulering af udskudt skat

3 Investeringsejendomme

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Under Solen A/S

15

Noter
2018
tkr.
4 Produktionsanlæg og maskiner
Anskaffelsessum, primo

13.202

13

Anskaffelsessum, ultimo

13.202

13

Af-/nedskrivninger, primo

-13.202

-13

Af-/nedskrivninger, ultimo

-13.202

-13

0

0

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
ultimo

Afdrag
næste år

Forfald år
2-5

K
A

Langfristede
5 gældsforpligtigelser

ST

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Realkreditinstitutter

84.000

378.000

1.395.520

1.857.520

Langfristede
gældsforpligtigelser i alt

84.000

378.000

1.395.520

1.857.520

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

U

D

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.858 tkr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør i alt 3.400 tkr.

