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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Alefarm Brewing A/S.
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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktion

Kasper Tidemann
Bestyrelse

Jens Erik Thorndahl
formand

Helene Abel Hansen

Britt van Slyck

Tue Byskov Bøtkjær
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Alefarm Brewing A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Alefarm Brewing A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
• 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.

• 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 12. marts 2021
Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
CVR-nr. 30 19 52 64

Peter Kallermann
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne8285
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• 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.
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Alefarm Brewing A/S er et dansk bryggeri, som producerer, markedsfører og sælger unikke øl af høj kvalitet til
forbrugere og distributører på verdensplan.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er indregnet igangværende udviklingsprojekter med 293.875 kr. i balancen pr. 31. december 2020. Indregning
og måling af de igangværende udviklingsprojekter bygger på en række forudsætninger og forventninger til den
fremtidige indtjening herfra. Der er på regnskabsaflæggelsestidspunktet usikkerhed forbundet med tidspunktet for
realisation af den forventede indtjening fra de igangværende udviklingsprojekter. Ledelsen forventer imidlertid, at
nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra de igangværende udviklingsprojekter vil overstige
den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020.

Udvikling i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Regnskabsåret 2020 blev for Alefarm Brewing A/S det første år som børsnoteret selskab efter optagelsen på
Nasdaq First North Growth Market Denmark den 6. november 2020.
Selskabet har i den forbindelse i indeværende regnskabsår foretaget omregistrering fra anpartsselskab til
aktieselskab. Omkostningerne til børsnoteringen anløb i alt tkr. 3.631.
Bryggeriet blev børsnoteret i henhold til en virksomhedsbeskrivelse, der angav en række forventninger til
fremtiden. Selvom rammebetingelserne for Alefarm Brewing A/S har været svære grundet et år præget af COVID19-nedlukninger af aktiviteten på en række nøglemarkeder, så har selskabet alligevel formået at indfri de
overordnede forventninger.
Selskabet nåede således en omsætningsstigning på næsten 32% i forhold til 2019 og landede på en omsætning på
tkr. 6.429 mod tkr. 4.878 i 2019. Omsætningen er i overensstemmelse med det udmeldte i
virksomhedsbeskrivelsen.
I marts 2020 lukkede en stor del af aktiviteten på virksomhedens kernemarkeder ned som følge af den
verdensomspændende COVID-19-pandemi. Restauranter, barer og værtshuse lukkede både i Danmark og på den
lange række af eksportmarkeder, hvor hovedparten af omsætningen hidtil havde fundet sted. En hurtig omstilling
af både produktionen og distributionen - med fokus på salg af dåser direkte til slutforbrugere over hele Europa via
digitale kanaler - viste sig at være succesfuld og kompenserede stort set for det tabte salg i de traditionelle
distributionskanaler. Fastholdelsen af afsætningen via digitale kanaler viste sig efterfølgende at være særdeles
betydningsfuld, da markederne i efteråret og vinteren 2020 gik ind i en fornyet nedlukning.
Alefarm Brewing omsatte for tkr. 6.429 i 2020 mod 4.878 året før.
Bruttoresultatet blev på tkr. 1.632 mod tkr. - 106 året før.
EBITDA udgør tkr. – 228 mod tkr. – 1.693 året før.
Resultat af ordinær drift blev på tkr. – 503 mod tkr. – 1.908 året før.
Årets resultat blev på tkr. 106 mod tkr. - 61 året før.
Årets resultat er positivt påvirket af en aktivering af udskudt skat.
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Udskudt skatteaktiv er indregnet i balancen på baggrund af virksomhedens budgetter. Ledelsen forventer at
selskabets udskudte skatteaktiv er fuldt anvendt i løbet af 3-4 år.
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Årets resultat sidste år er påvirket af gældseftergivelsen på tkr. 1.675.
Indtjeningen pr. aktie andrager 0,008 kr.
Ledelsen anser resultaterne som forventet i den opbygningsfase og på de markedsvilkår, som selskabet står i.
Virksomhedens forventede udvikling
En række af de elementer, som fremgik af virksomhedsbeskrivelsen og som skal danne grundlaget for væksten i
2021, er allerede blevet iværksat. Det drejer sig blandt andet om investeringer i kapacitetsudvidelse, men også om
markedsmæssige aktiviteter, hvor åbningen med salg til det svenske marked via Systembolaget udgør det
væsentligste.

Efter 2021 vil virksomheden have nået en størrelse, så der fremadrettet må forventes et EBITDA i
størrelsesordenen 15-25% af omsætningen.
Selskabet har salg i 25 lande. I 2020 har selskabet formået at sælge alt det øl, som man har kunnet producere, og
har derfor et ønske om at udvide produktionen for at følge med den stigende efterspørgsel efter selskabets
produkter. Provenuet fra børsnoteringen skal i høj grad bruges på investeringer i kapaciteten, og processen med
dette startede umiddelbart efter noteringen. Udvidelsen vil ske på både inden for den nuværende produktion af øl
– herunder IPA og DIPA – men også på et omfattende fadlagringsprogram. Kapaciteten ved udløbet af 2021
forventes således at være mere end fordoblet i forhold til 2020.
Da selskabet indtil nu har været i stand til at sælge alt det øl, der er blevet produceret, udgør den væsentligste
risiko i forhold til vækstudmeldingerne, at der opstår forhold, som gør, at udvidelsen af produktionskapaciteten
bliver forsinket eller forhindret. Da udvidelsen allerede er igangsat og følger planerne, vurderes risikoen at være
begrænset.
Da selskabet i forbindelse med Covid-19 har vist, at såfremt afsætningen fejler på et markedsområde kan
produktionen afsættes på andre markedsområder, vurderes risikoen for manglende afsætning ikke at være stor.
Selskabet har i kraft af børsnoteringen et markant kapitalberedskab. Selskabet har iværksat placering af en
væsentlig del af kapitalberedskabet, således at der uden finansielle risici kan undgås at betale betydelige negative
renter.

Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldinger
Omsætningen og resultatet for 2020 ligger inden for det i virksomhedsbeskrivelsen udmeldte niveau.
Omsætnings- og resultatmæssigt følges planerne, som meddelt til markedet, med stærk fremgang på begge
områder.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Selskabet forventer derfor, på trods af de fortsatte markedsmæssige hindringer som følge af COVID-19, at nå en
omsætning for året i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. og et EBITDA, der ligger tæt på nul.
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ÅRSREGNSKAB
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Alefarm Brewing A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Egenkapitalen pr. 31. december 2019 er ligeledes forøget med 29 t.kr.
Der er foretaget enkelte re-klassificering i sammenligningstallene i årsregnskabet.
Leasing
Ydelser i forbindelse med leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens
opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af øl, indregnes i nettoomsætningen, når
overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og
betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i
standardiserede leveringsbetingelser baseret på incoterms(R) 2010. Omsætning fra salg af varer, hvor levering på
købers anmodning er udskudt, indregnes i nettoomsætningen, når ejendomsretten til varerne overgår til køber.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Vareforbrug
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af
eventuelle forskydninger i lagerbeholdingen, herunder evt. svind.
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I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der konstateret nogle periodiseringsfejl i regnskabet for 2019, således
at nettoomsætningen var overvurderet med 79 tkr., omkostninger til råvarer og hjælpematerialer var
undervurderet med 115 tkr., andre eksterne omkostninger var overvurderet med 29 tkr. og skat af årets resultat
skulle korrigeres vedrørende anvendt underskud i koncernen svarende til 194 tkr. Da de konstaterede fejl
primært er opstået som følge af fejlagtig periodisering af omsætning og omkostninger og kan karakteriseres som
væsentlige fejl, er de blevet korrigeret på egenkapitalen primo. Korrektionerne har medført, at EBITDA og
resultat før skat for 2019 er blevet reduceret med 165 tkr. og resultatet efter skat er forøget med 29 tkr. Der er
foretaget tilretning af sammenligningstallene.
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Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af
råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.
Eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklamer, tab på debitorer,
operationelle leasingaftaler mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i
fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen mv.
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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig
til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Holdingselskabet af Tidemann&Co ApSkoncernens danske datterselskaber i perioden 1. januar - 6. november 2020. Dattervirksomheder indgår i
sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det
tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen. Efter den 6. november 2020 indgår selskabet ikke i nogen form for
sambeskatning.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med
skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette til nedsættelse
af eget skattemæssigt overskud.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad,
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises,
og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, indregnes som
immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige
indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede
udviklingsomkostninger.
Beløb der svarer til det i året aktiverede hensættes ligeledes på "Reserve for udviklingsomkostninger" under
egenkapitalen.
Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og
indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring mv. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
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Aktiverede udviklingsomkostninger måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af
ledelsens erfaringer med de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år ved ibrugtagelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning,
der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.
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 over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 5-10 år
Indregning af lejede lokaler, 7 år
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle
nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.
Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter, henholdsvis andre driftsomkostninger.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheden måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi
med tillæg af direkte købsomkostnigner. Hvis der er indikation på nedskrivningsbehov, foretages
nedskrivningstest. Hvor den regnskabmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives der til denne
Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
Værdiforringelse af langfristede aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og
associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse udover det som udtrykkes ved
afskrivning.
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Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indregning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet
restværdi efter afsluttet brugstid.

Alefarm Brewing A/S

10

ÅRSREGNSKAB
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt
afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige
indkomst.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien
kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved
modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.
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 for betalte
acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle poster.
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Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed,
ukurans og udvikling i forventet udvikling i salgspris.
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Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter 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, så forskellen mellem provenuet og
den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring
i driftskapital samt betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle,
materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital
og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af
udbytte til virksomhedsdeltagere.
Likvider:
Likvider omfatter likvide beholdninger og kassekredit.
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.

Alefarm Brewing A/S

12

ÅRSREGNSKAB
RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Nettoomsætning
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger

2

Resultat af ordinær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Resultatdisponering:
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat

3

4

2020
kr.

2019
kr.

6.428.689
412.320
-3.115.487
-2.093.433
1.632.089

4.877.570
80.615
-2.663.002
-2.401.278
-106.095

-1.859.859
-275.142

-1.586.948
-214.564

-502.912

-1.907.607

690
-79.254
-581.476

1.674.702
-22.134
-255.039

687.012
105.536

193.980
-61.059

229.223
-123.687
105.536

0
-61.059
-61.059
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ÅRSREGNSKAB
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER
Udviklingprojekter under udførsel
Immaterielle anlægsaktiver i alt

2019
kr.

293.875
293.875

0
0

6

3.172.016
318.401
3.490.417

528.724
332.238
860.962

7

43.043
340.207
383.250

0
330.310
330.310

4.167.542

1.191.272

572.319
413.525
985.844

244.886
328.638
573.524

622.864
797
0
61.181
687.012
1.877.300
222.825
3.471.978

406.506
13.233
193.980
0
0
503.602
9.433
1.126.754

Likvide beholdninger

17.506.159

242.377

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

21.963.981

1.942.655

AKTIVER I ALT

26.131.523

3.133.927

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver i alt
Kapitalandele i dattervirksomheder
Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt
ANLÆGSAKTIVER I ALT
Råvarer og hjælpematerialer
Fremstillede varer og handelsvarer
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og ledelse
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

5

2020
kr.
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

Gæld til banker
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

2020
kr.

8

670.000
0
229.223
24.190.925
25.090.148

46.000
1.287.103
0
282.272
1.615.375

9

0
141.512
141.512

239.794
48.507
288.301

0
499.402
400.461
0
899.863

140.000
610.623
443.838
35.790
1.230.251

1.041.375

1.518.552

26.131.523

3.133.927

Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Deposita
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
PASSIVER I ALT

Eventualforpligtelser
Pantsætning og sikkerhedsstillelser

10
11

2019
kr.
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Overført resultat
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Note
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ÅRSREGNSKAB
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2020

Selskabskapital:
Primo
Kapitalforhøjelse ved omregistreret fra IVS til ApS
Kapitalforhøjelse
Kapitalforhøjelse ved omdannelse fra ApS til A/S
Kapitalforhøjelse ved børsnotering
Ultimo i alt

2019
kr.

46.000
0
0
354.000
270.000
670.000

1.000
39.000
6.000
0
0
46.000

1.287.103
0
-354.000
26.730.000
-27.663.103
0

0
1.287.103
0
0
0
1.287.103

0
229.223
229.223

0
0
0

Overført resultat:
Primo
Kapitalforhøjelse ved omregistreret fra IVS til ApS
Koncerntilskud
Overført fra overkurs ved emission
Omkostninger i forbindelse med børsnoteringen
Overført, jf. resultaldisponeringen
Ultimo i alt

282.272
0
0
27.663.103
-3.630.763
-123.687
24.190.925

196.987
-39.000
185.344
0
0
-61.059
282.272

Egenkapital i alt

25.090.148

1.615.375

Overkurs ved emission:
Primo
Kapitalforhøjelse
Kapitalforhøjelse ved omdannelse fra ApS til A/S
Kapitalforhøjelse ved børsnotering
Overført til overført resultat
Ultimo
Reserve for udviklingsomkostninger:
Primo
Tilgang
Ultimo
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ÅRSREGNSKAB
PENGESTRØMSOPGØRELSE
2019
kr.

Årets resultat
Årets af- og nedskrivninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Regulering udskudt skat
Betalte finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Ændring i varebeholdninger
Ændringer i tilgodehavender
Ændring i gældsforpligtelser
Betalt skat
Pengestrømme fra driftsaktiviteter

105.536
275.142
-690
79.254
-687.012
690
-79.254
-412.320
-1.852.193
-97.383
193.980
-2.474.250

-61.059
214.564
-1.674.702
22.134
-193.980
1
-22.134
-80.615
-32.941
685.218
0
-1.143.514

Køb af materialle anlægsaktiver
Tilgang af kapitalandele i dattervirksomheder
Deposita
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-3.198.472
-43.043
-9.897
-3.251.412

-146.910
0
-9.330
-156.240

Afdrag på gældsforpligtelser og gældseftergivelse
Omkostninger i forbindelse med børsnoteringen, indregnet under egenkapitalen
Kapitalindskud
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-379.793
-3.630.763
27.000.000
22.989.444

-148.654
0
1.478.447
1.329.793

Ændring i likvider
Likvider primo
Likvider ultimo

17.263.782
242.377
17.506.159

30.039
212.338
242.377
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NOTER
1. Usikkerhed ved indregning og måling
Der er indregnet igangværende udviklingsprojekter med 293.875 kr. i balancen pr. 31. december 2020.
Indregning og måling af de igangværende udviklingsprojekter bygger på en række forudsætninger og
forventninger til den fremtidige indtjening herfra. Der er på regnskabsaflæggelsestidspunktet usikkerhed
forbundet med tidspunktet for realisation af den forventede indtjening fra de igangværende udviklingsprojekter.
Ledelsen forventer imidlertid, at nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra de igangværende
udviklingsprojekter vil overstige den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020.
Udskudt skatteaktiv er indregnet i balancen på baggrund af virksomhedens budgetter. Ledelsen forventer at
selskabets udskudte skatteaktiv er fuldt anvendt i løbet af 3-4 år.

2. Personaleomkostninger
Lønninger
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger

2019
kr.

1.808.272
28.629
22.958
1.859.859

1.495.001
27.306
64.641
1.586.948

4

4

5.425
73.829
0
79.254

0
18.779
3.355
22.134

4. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Sambeskatningsbidrag
Regulering af udskudt skat
Skat af årets resultat

0
0
687.012
687.012

0
193.980
0
193.980

5. Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter under udførsel
Kostpris, primo
Tilgang
Kostpris, ultimo

0
293.875
293.875

0
0
0

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

293.875

0

Gennemsnitligt antal ansatte
3. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
Valutakursreguleringer
Finansielle omkostninger

Der har i 2020 været aktiveret udviklingsomkostninger i relation til virksomhedens IT-systemer. Aktiverede
omkostninger vedrører primært timer og eksterne omkostninger, der er brugt på projekterne. Det er ledelsens
forventning, at projekterne vil være færdiggjort i løbet af 2021. Det forventes, at IT-systemerne tages i brug
straks efter færdiggørelse. Det er forventningen, at IT-systemerne skal give Alefarm Brewing A/S økonomiske
fordele ved at være en essentiel del af den forventede stigning i salget, som det fremgår af
virksomhedsbeskrivelsen. Alternativt skal IT-systemerne gøre produktionen mere effektiv, og derigennem give en
besparelse på produktionsomkostningerne.

Penneo dokumentnøgle: 0BZT7-N74OP-J42AE-GGCFE-WL6UT-6I5IN

2020
kr.

Alefarm Brewing A/S

18

ÅRSREGNSKAB
NOTER

6. Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:
Kostpris, primo
Tilgang
Afgang
Kostpris, ultimo

2019
kr.

815.837
2.853.392
-22.500
3.646.729

668.927
146.910
0
815.837

-287.113
-206.725
19.125
-474.713

-136.981
-150.132
0
-287.113

3.172.016

528.724

Indretning af lejede lokaler:
Kostpris, primo
Tilgang
Kostpris, ultimo

451.013
51.205
502.218

451.013
0
451.013

Af- og nedskrivninger, primo
Afskrivninger
Af- og nedskrivninger, ultimo

-118.775
-65.042
-183.817

-54.343
-64.432
-118.775

318.401

332.238

7. Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris, primo
Tilgang ved selskabsstiftelse
Tilgang ved gælskonvertering
Kostpris, ultimo

0
17.153
25.890
43.043

0
0
0
0

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

43.043

0

Af- og nedskrivninger, primo
Afskrivninger
Afgang afskrivninger
Af- og nedskrivninger, ultimo
Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Det er datterselskabets første regnskabsår, regnskabet er endnu ikke udarbejdet og godkendt.
Deposita
Kostpris, primo
Tilgang
Kostpris, ultimo

330.310
9.897
340.207

320.980
9.330
330.310

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

340.207

330.310
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8. Aktiekapital
Aktiekapitalen fordeles således:
Omdannelse fra ApS til A/S, 7. august 2020:
A-aktier, 8.000.000 stk. a nom. 0,05 kr.
Børsnotering, 6. november 2020:
A-aktier, 5.400.000 stk. a nom. 0,05 kr.
A-aktier, 13.400.000 stk. a nom. 0,05 kr.
9. Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til banker, der forfalder efter 5 år
Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 5 år i alt

2019
kr.

400.000

0

270.000
670.000

0
0

0
0

0
0

10. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet
ubegrænset og solidarisk med de øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på
udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede
kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties fremgår af
administrationsselskabernes årsregnskaber, Tidemann&Co ApS, CVR-nr. 30 00 39 93 for perioden 1. januar 2020 6. november 2020. Eventuelle senere korrektioner til sambeskatningsindkomsten kan medføre, at selskabets
hæftelse udgør et større beløb.
Virksomheden har påtaget sig husleje- og leasingforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør i alt 2.534 t.kr. i
uopsigelighedsperioden.
11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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Direktør
På vegne af: Alefarm Brewing A/S
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Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Alefarm Brewing A/S
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Jens Erik Thorndahl

Tue Byskov Bøtkjær

Bestyrelsesformand
På vegne af: Alefarm Brewing A/S
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2021-03-12 07:52:41Z

Bestyrelsesmedlem
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Helene Abel Hansen
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Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Alefarm Brewing A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-195301323350
IP: 2.108.xxx.xxx
2021-03-12 08:43:46Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Kallermann Revision A/S
Serienummer: CVR:30195264-RID:1170063002369
IP: 217.74.xxx.xxx
2021-03-12 08:50:45Z
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