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Ledelsespåtegning

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2021 for FredensborgFordi A.M.B.A.

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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 6. april 2022

Bestyrelse

Marie Louise Hartvig Widding
formand

Jonna Egholm Andersen
næstformand

Andrea Anita Straub-Bauer

Christian de Hemmer Widding Camilla Bodeholt Thomsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i FredensborgFordi A.M.B.A

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for FredensborgFordi A.M.B.A for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er
beskrevet i afsnittet “Grundlag for konklusion med forbehold“, giver et retvisende billede af sel-
skabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selska-
bets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold

Vi blev valgt som revisor på selskabet ekstraordinære generalforsamling den 24. november 2021,
og har ikke modtaget egnet revisionsbevis fra tidligere revisor til brug for revision af varebehold-
ninger primo.

Vi har ikke på anden vis været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om til-
stedeværelse og værdiansættelse af selskabets varebeholdninger primo ved regnskabsårets begyn-
delse pr. 1. januar 2021, og har som følge heraf ikke kendskab til den beløbsmæssige påvirkning
i resultatopgørelsen.

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yd-
erligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske for-
pligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion med forbehold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen ent-
en har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort 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
vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser 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 ri-
melige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt-
te driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder 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 tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ik-
ke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Hillerød, den 6. april 2022

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
CVR-nr. 17 52 43 05

Stig Skovly
Registreret revisor
MNE-nr. mne18146

6



Selskabsoplysninger

Selskabet FredensborgFordi A.M.B.A
Slotsgade 9, st.
3480 Fredensborg

CVR-nr.: 40 78 48 96

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Hjemsted: Fredensborg

Bestyrelse Marie Louise Hartvig Widding, formand 
Jonna Egholm Andersen, næstformand 
Andrea Anita Straub-Bauer 
Christian de Hemmer Widding 
Camilla Bodeholt Thomsen 

Revision Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
Rønnevangsalle 6
3400  Hillerød

Pengeinstitut Handelsbanken
Stjernegade 23
3000 Helsingør
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Andelsselskabets hovedaktivitet består i at drive detailhandel med bøger og andet hermed for-
bundet produktsortiment.

Andelsselskabets har til formål at udvikle og understøtte bylivet i Fredensborg by ved selv eller
igennem direkte eller indirekte ejede datterselskaber at opkøbe, etablere, drive og/eller videresæl-
ge detailhandels- og detailhandelsorienterede virksomheder i Fredensborg by. Selskabet kan des-
uden støtte andre aktiviter med det formål at fremme og bevare en positiv udvikling i bylivet.
Selskabet vil sikre, at andelshavere får økonomiske fordele i de virksomheder, der ejes helt eller
delvist af selskabet, i det omfang det vurderes driftsmæssigt forsvarligt.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabets drift har i regnskabsåret været præget af COVID-19 situationen og de heraf følgende
nedlukninger af samfundet. Selskabet benyttede de midlertidige kompensationsordninger ved
lønkompensation af hjemsendte medarbejdere og dækning af tabt omsætning, for at afbøde kon-
sekvenserne af nedlukningen.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af sel-
skabets aktiviteter for regnskabsåret 2021 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Ledelsen anser konsekvenserne af COVID-19 som en begivenhed, som har haft indvirkning på
regnskabsåret 2021 ved nedgang i aktivitetsnivaeu, omsætning og heraf en negativ resultatpå-
virkning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 116.551, og selskabets balance
pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 1.005.929.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-
virke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FredensborgFordi A.M.B.A for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

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 regnskabspost nedenfor.

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 tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ik-
ke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe-
materialer og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpemateri-
aler, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-
tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om-
kostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratruk-
ket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle an-
lægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkost-
ninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdi-
papirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtel-
ser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-
tatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Good-
will afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år. Afskrivningsperio-
den er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtje-
ningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-
tider og restværdier:

 Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-8 år  

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under an-
dre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.  Er nettorealisationsværdien lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikation-
er på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til net-
torealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021
kr.

2020
kr.

Bruttofortjeneste 1.021.395 1.208.854

Personaleomkostninger 2 -1.157.636 -1.074.384

Resultat før af- og nedskrivninger -136.241 134.470

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægs-
aktiver -16.330 -12.081

Resultat før finansielle poster -152.571 122.389

Finansielle indtægter 43 0
Finansielle omkostninger -3.660 -3.497

Resultat før skat -156.188 118.892

Skat af årets resultat 3 39.637 -24.412

Årets resultat -116.551 94.480

Overført resultat -116.551 94.480

-116.551 94.480
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Balance 31. december

Note 2021
kr.

2020
kr.

Aktiver

Goodwill 40.000 45.000

Immaterielle anlægsaktiver 40.000 45.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 38.238 49.568

Materielle anlægsaktiver 38.238 49.568

Deposita 79.738 91.738

Finansielle anlægsaktiver 79.738 91.738

Anlægsaktiver i alt 157.976 186.306

Råvarer og hjælpematerialer 573.105 592.055

Varebeholdninger 573.105 592.055

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.128 4.554
Andre tilgodehavender 83.951 75.330
Udskudt skatteaktiv 31.780 0
Periodeafgrænsningsposter 24.586 32.803

Tilgodehavender 158.445 112.687

Likvide beholdninger 562.424 712.835

Omsætningsaktiver i alt 1.293.974 1.417.577

Aktiver i alt 1.451.950 1.603.883
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Balance 31. december

Note 2021
kr.

2020
kr.

Passiver

Virksomhedskapital 1.028.000 989.000
Overført resultat -22.071 94.480

Egenkapital 1.005.929 1.083.480

Modtagne forudbetalinger fra kunder 41.159 23.449
Leverandører af varer og tjenesteydelser 132.034 60.654
Selskabsskat 0 24.412
Skyldige moms og afgifter 135.625 215.826
Anden gæld 137.203 196.062

Kortfristede gældsforpligtelser 446.021 520.403

Gældsforpligtelser i alt 446.021 520.403

Passiver i alt 1.451.950 1.603.883
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Egenkapitalopgørelse

 
Virksomheds-

kapital
Overført re-

sultat I alt

Egenkapital 1. januar 2021 989.000 94.480 1.083.480
Tilgang andelskapital 39.000 0 39.000
Årets resultat 0 -116.551 -116.551

Egenkapital 31. december 2021 1.028.000 -22.071 1.005.929
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Noter

1 Andre driftsindtægter

Selskabet har i regnskabsåret benyttet Erhvervsstyrelsens hjælpepakker ved lønkompensation
af hjemsendte medarbejdere og dækning af tabt omsætning og samlet modtaget kr. 98.744 i
kompensation

2021
kr.

2020
kr.

2 Personaleomkostninger

Lønninger 1.070.753 1.041.221
Andre omkostninger til social sikring 53.259 28.444
Andre personaleomkostninger 33.624 4.719

1.157.636 1.074.384

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 4 4

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 24.412
Årets udskudte skat -31.780 0
Regulering af skat vedrørende tidligere år -7.857 0

-39.637 24.412

4 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt, som tidligst kan opsiges den 1/7 2024, hvorefter leje-
målet kan opsiges med 6 måneders varsel. Selskabet er herfor bundet af uopsigelighed frem
til 1/1 2025, og er herfor forpligtet af husleje for i alt kr. 556.326 svarende til 36 måneders
husleje.
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