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Ledelsesberetning 
Internet of Things er ikke en ny teknologi. Seluxit har arbejdet med at forbinde ting til internettet i 
mange år og har været på forkant med udviklingen. De sidste par år har mange virksomheder og 
organisationer også fået øjnene op for mulighederne, og de er begyndt at blive modne til at afprøve 
teknologien. I Seluxit ser vi meget stor interesse fra potentielle kunder, hvor teknologi ikke tidligere 
har været en væsentlig del af deres forretning. De har måske foretaget en digitaliseringsproces i 
deres administration, men ikke deres kerneforretning. Her er der et enormt stort potentiale i IoT.  

Seluxit er en virksomhed med vækstambitioner. Vækst kommer af at skabe nye produkter, der giver 
nye muligheder og merværdi for kunderne. Vækst kommer af at gå ind på nye markeder med 
eksisterende produkter. Vækst kommer af at skabe samarbejder og partnerskaber, der har en fælles 
mission og gevinst. 

For at kunne vækste skal man også turde at vælge og turde at fokusere. I Seluxit har vi i mange år 
haft samarbejde med tyske elselskaber og leverandører af Smart Meters. Det er et marked, hvor 
der er stor vækst, og hvor potentialet for værdiskabelse er enormt, når der først er etableret en solid 
infrastruktur af smarte elmålere. Elselskaberne kan købe billigere ind, kunderne kan følge med i 
deres elforbrug og via nudging reducere deres elforbrug der, hvor det giver mening for dem. 
Afregning til forbrugere bliver automatiseret til fordel for både elselskaber og kunder. 

Seluxit har vurderet, at dette marked vil opleve markant vækst, og at Seluxit med sin erfaring har et 
solidt udgangspunkt for at blive en væsentlig leverandør. Seluxit omsatte indenfor dette område 
for 1 mio. DKK i 17/18, 10 mio. DKK i 18/19 og for 16 mio. DKK i 19/20 (hvoraf de 12 mio. DKK lå i 
andet halvår 2019). Udrulningsplanerne fra kunderne understøttede forventninger om, at væksten 
ville fortsætte. 

Imidlertid blev installationer af Smart Meters i Tyskland sat på pause på grund af begrænsninger 
under hele COVID-19 pandemien. Desværre oplever vi stadig, at der er en vis træghed i forhold til, 
at dette marked for alvor kommer i gang igen og normaliseres, men der er positive indikationer, der 
understøtter vores forventning om, at udviklingen går imod en normalisering. Seluxit opretholder 
derfor sit fokus på markedet for Intelligent Energy og gennem partnerskaber, forventer vi at have 
en god mulighed for at blive en endnu mere interessant leverandør, når markedet normaliseres. 

Det vakuum der blev skabt, har og vil i væsentlig grad påvirke vores omsætning. Samtidig tror vi 
dog på, at det er en midlertidig og forbigående tilstand, for der er stadig behov for smarte elmålere 
i mange lande, for at de kan leve op til EU-direktiverne. Desuden understøtter den stigende fokus 
på ESG i samfundet generelt og erhvervslivet specifikt, og i særdeleshed indsatsen for den grønne 
omstilling. Her er behovet for smarte elmålere, mere dataopsamling og styring af det smarte 
forsyningsnet et væsentligt element. Seluxit har sammen med partnere, produkterne og 
teknologien til denne omstilling. 

Selvom Seluxits ledelse langt fra er tilfreds med dette års toplinje, er ledelsen dog meget tilfreds 
med den omstillingsparathed og fleksibilitet, som organisationen har vist under pandemien og de 
initiativer, der er taget for at reducere selskabets omkostninger alt imens fokus har været 
opretholdt på skabelsen af nye partnerskaber, løsninger og produkter. Ledelsen har en stærk tillid 
til at vi bliver i stand til at levere et forbedret resultat i 2021/22, som bringer os tilbage på vejen, til 
igen at være en rentabel virksomhed med en solid årlig vækst. 
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Profil af Seluxit 

 

IoT skaber værdi ved at give produkter længere levetid og dermed lavere totalomkostninger, og 
øget bæredygtighed.  

IoT er en infrastruktur, der bidrager til bedre produkter, som giver mening for brugerne, 
virksomhederne og samfundet. Seluxit opsamler data på, hvordan produkterne anvendes og 
omdanner, gennem analyser, disse data til værdifuld information. Dette fører til optimeret service 
og vedligehold, forbedring af produkter og brugeroplevelser mm. 

Vores standard IoT platform danner kernen i løsninger til flere anvendelser. 

Smart Energy giver besparelser af energi og CO2. Med IoT stabiliseres 
energiforsyningen og vores kunder får indsigt i forbruget. Denne indsigt anvendes 
til at undgå breakdowns, øge mulighed for mere grøn energi samt involvering af 
forbrugerne i grønt og økonomisk elforbrug. 

Smart Home betyder langt mindre arbejde for dig i hjemmet. Dit græs bliver slået, 
varmen tænder og slukker, din bil lader op om natten osv. Ved at tilføje IoT til 
eksisterende produkter reducerer vi det manuelle arbejde i hjemmet, sammen med 
vores kunder. 

Ed Tech forener pædagogik med teknologi. Vi tilbyder værktøjer til læring af 
hvordan vi forbedrer verden med IoT. I samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
forbereder vi den næste generation på de teknologier der bliver relevante og 
efterspurgte i deres arbejdsliv.  

 

I Seluxit har vi 3 principper, når vi etablerer IoT produkter og projekter. 

 

for økonomien, for miljøet og for samfundet. 

kobler ting til internettet, 
 

  

Seluxit kobler ting til internettet, 
 fordi det optimerer systemer og sparer ressourcer.  

Det giver god mening for økonomien, for miljøet og for samfundet. 

 

 

Make it matter    |    Make it easy    |    Make an impact 
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Business Highlights 

2020/21 har været et år, hvor Seluxit har været nødsaget til både at holde fast i kerneforretningen 
med løsninger til Smart Meters og Smart Home, og samtidig tilpasse sig den nye midlertidige 
virkelighed. 

Vækst i Smart Home 

Seluxit har understøttet udviklingen af eksisterende produkter fra Smart Home segmentet og her 
har vi oplevet en vækst på ca. 60% i antal enheder koblet på platformen. Enhederne her omfatter 
produkter til haven og hjemmet. Derudover omfatter segmentet også overvågning af hjertestartere, 
der er opsat i hele Danmark i samarbejde med Hjerteforeningen. 

Smart Meter 

Seluxit har i februar 2021 indgået et partnerskab med Logarex Smart Metering s.r.o. om at levere 
Smart Energy løsninger, som består af Logarex Smart Meters og Seluxit Dashboard og trådløs IoT 
teknologi. Formålet med smarte målere er at reducere elforbruget, reducere omkostningerne og 
styre den øgede andel vedvarende energi i forsyningsnettet. 

● Smart Meters er fundamentet, der muliggør opsamling af data. Det er grundlaget for et 
velfungerende fremtidigt Smart Grid. 

● Dashboardet giver den nødvendige oversigt over elforbrug og volatilitet 
● Slutbrugere har mulighed for at spare energi, når de kender deres egne forbrugsmønstre  
● Forsyningsselskaber har brug for nøjagtige måledata til at styre den svingende 

energiproduktion og -forbrug. 

Seluxit har desuden fortsat tæt kontakt til de eksisterende kunder, som er påbegyndt installationen 
af de Smart Meters, som de har på lager. Samtidig er der et ønske om muligheder for bredere 
teknologisk kompatibilitet med flere protokoller, herunder blandt andet LoRaWAN. Dette er udviklet 
og testet i samarbejde med en kunde i løbet af 2020/21 og klar til produktion, når markedet starter 
op igen. 

5G  

Seluxit har indgået et samarbejde med Telenor. I forbindelse med dette samarbejde kan vi nu 
tilbyde globale forbindelsesløsninger til vores kunder. Vores kunder har dermed en samlet pris for 
IoT platformen og forbindelse til mobildata-netværket. Derudover er vores kunder hurtigt i 
markedet, da integrationen til det mobile net allerede er klaret af Seluxit. Vi ser stor vækst i 
forespørgsler vedrørende de nye 5G teknologier NBIoT og LTE-M, som er specifikt rettet mod IoT 
enheder. For Seluxit er dette interessant udvikling, da det giver os mulighed for at tilbyde løsninger 
der kan bruges uafhængigt af internetforbindelser. 
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Nye produkter og samarbejder i Ed Tech 

Læring fungerer bedst når det er sjovt. Seluxit har i samarbejde med Via CFU og Telenor udviklet 
Wappsto:bit, der kan understøtte læring om IoT og computerprogrammering i skolerne, på en måde, 
som er let tilgængelig for alle.  

Med Wappsto:bit gør vi IoT til en leg og børn kan nemt 
selv opsamle data og bruge det til noget nyttigt.  

Der er uendeligt mange anvendelsesmuligheder man 
kan udforske; man kan måle hvor meget larm der er i 
byen eller skolegården, og hvad temperaturen eller pH-
værdien er i en badesø. Man kan måle CO2 niveauet 
forskellige steder i landet eller på tværs af 
klasselokaler/skoler og bruge det målrettet til at skabe 
bedre indeklima - mulighederne er uendelige.  

Løsningen er fuldt ud integreret i Microsoft MakeCode programmeringsgrænsefladen, som er det 
visuelle programmeringsmiljø til børn. De indsamlede data bliver straks tilgængelige i et Wappsto-
Dashboard, såvel som på apps til Android og iOS. I Danmark er det kendt som Ultra:bit, hvor DR har 
været med til at skabe opmærksomhed omkring læring gennem leg.  

Ud over uddannelsesinstitutioner og kommuner, er Ultra:bit og Wappsto:bit fremragende værktøjer 
for virksomheder, der ønsker at indsamle og analysere data. Dermed vil de kunne basere 
beslutninger om udvikling på faktiske data. At lave bæredygtige løsninger starter med forståelsen 
af hvor problemerne er, og hvor de største potentialer og muligheder findes. 

Uddannelsesinstitutionerne er især interesserede i at bruge den nye 5G mobil teknologi. Her er det 
en fordel, at Seluxit nu kan tilbyde en løsning, hvor man bruger SIM kort, der er integreret i 
elektronikken (e-SIM). Vi ser en interesse fra uddannelsesinstitutionerne om at indgå 
længerevarende kontrakter vedrørende løsningen med en varighed på op til 3 år. 
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Finansielle Highlights 

Hovedtal 
DKK tusind  

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 

Nettoomsætning 6.800 20.981 17.966 8.137 

Resultat før afskrivninger og særlige poster -2.473 -3.743 -4.274 2.307 

Andre driftsindtægter 2.437 0 0 0 

Resultat før afskrivninger (EBITDA) -36 -3.743 -4.274 2.307 

Resultat før skat -2.810 -5.782 -5.560 1.360 

Årets resultat efter skat -1.854 -4.510 -4.342 1.059 

Egenkapital 18.396 20.269 24.779 4.318 

Balancesum 28.612 26.062 30.968 8.064 

 
De finansielle hovedpunkter kan opsummeres som følger: 

• Omsætningen for regnskabsåret 2020/21 udgør 6,8 mio.kr., i forhold til regnskabsåret 
2019/20 på 21 mio.kr. 

• Driftsresultatet (EBITDA) for regnskabsåret 2020/21 eksklusiv særlige poster udgør -2,5 
mio.kr., i forhold til -3,7 mio. kr. for regnskabsåret 2019/20. 

• Resultat efter skat og særlige poster for regnskabsåret 2020/21 udgør -1,9 mio.kr., i forhold 
til -4,5 mio.kr. for regnskabsåret 2019/20. 

2020/21 har været et meget anderledes år end forventet og omsætningen er kraftigt påvirket af 
COVID-19 pandemien.  

Indenfor et væsentligt område har vi oplevet vækst – nemlig på vores IoT Platform, hvor antallet af 
forbundne enheder er vokset med 60%. 

De 2 tidligere år har vi oplevet kraftig vækst i segmentet Smart Energy. Det havde vi forventet ville 
fortsætte i henhold til vores kunders udrulningsplaner. COVID-19 satte imidlertid en stopper for 
udrulningen af elmålere hos vores kunder i Tyskland, og omsætningen i indeværende regnskabsår 
i dette segment blev 0 i forhold til 15,1 mio.kr. i 2019/20. Vi har i perioden videreudviklet vores 
Smart Energy produkter, så de kan anvendes bredere, og vi har etableret nye samarbejder på det 
Østeuropæiske marked, som vi forventer begynder at vise sig i omsætningen i andet halvår af 2021. 

Vi har udviklet nye produkter og forbedret vores IoT Platform markant. Disse nye produkter, samt 
de partnerskaber og samarbejder vi har etableret, forventes først at generere omsætning i næste 
regnskabsår.  
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Et andet af ledelsens fokusområder for Seluxit har desuden været at sikre et godt kapitalberedskab 
for Seluxit. Derfor er der etableret trækningsret på 5 DKK mio. med en løbetid på 7 år. Seluxit har 
desuden gjort brug af COVID-19 hjælpepakker, herunder A-skattelån samt kompensation for faste 
omkostninger. 

Driftsresultatet ligger bedre end forventet, hvilket skyldes stor fokus på omkostningskontrol, samt 
udskydelse af aktiviteter.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens 
finansielle stilling. 

Forventningerne til 2021/22 

Seluxit forventer, at 2021/22 bliver et år, hvor kunderne igen kommer i gang med deres 
udrulningsplaner. Den grønne omstilling og den tabte tid under COVID-19 nedlukningen betyder nu, 
at der er endnu mere tidspres for at implementere smarte løsninger, især i forsyningssektoren.  

Som element i COVID-19 genopretningsplanen fra EU og en del europæiske lande, er der øget fokus 
på uddannelse. Her forventer vi, at vores produkt Wappsto:bit kommer til at vækste. Wappsto:bit 
er enestående i brugervenlighed og inkluderer læreplaner. Færdigheder omkring programmering, 
data science og IoT er, hvad der er behov for i den kommende generation af arbejdstagere. Der er 
af regeringer i mange lande afsat betydelige midler i de statslige budgetter til at understøtte 
uddannelsessektoren og vi mener, at vi med vores løsninger og produkter har gode forudsætninger 
for at komme i betragtning til at f del i disse midler. 

Seluxit forventer, at et stigende antal af de kontrakter der bliver indgået, omfatter mobilforbindelse 
med 5G. Denne type kontrakter vil bidrage positivt til væksten af tilbagevendende omsætning og 
forbedre bundlinjen. 

En risiko for 2021/22 er situationen på markedet for elektronik komponenter. Vi ser lige nu 
leveringstider på op til 40 uger for nogle specifikke komponenter. Der, hvor det er muligt, arbejder 
vi på at ændre vores løsninger således, at vi bruger komponenter, der kan købes med kortere 
leveringstid. Dette er dog ikke altid muligt, hvilket kan betyde, at der kan ske en forskydning i 
tidspunktet for levering, hvormed det kan få en påvirkning på vores omsætning. 

Med forbehold for den usikkerhed, som følge af COVID-19, og uklarheden om omfanget og 
tidsfaktoren for konsekvenserne heraf, forventer ledelsen i Seluxit, at omsætningen for 
regnskabsåret 2021/22 vil stige med mere end 40% og lande på omkring 12 mio. DKK. Samtidig 
forventer vi at komme tæt på at levere et positivt EBITDA.  
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Tak for tillid, input og samarbejde 

Vores medarbejdere har vist stort engagement, kreativitet og vilje til at lykkes. Det er en fornøjelse 
at arbejde sammen med så kompetente og dedikerede mennesker, der altid gør deres bedste for at 
bidrage til virksomhedens vækst. 

Vi er i gang med at realisere vores ambitiøse vækstplan og ser frem til at etablere nye 
kunderelationer og samarbejder. Vi vil arbejde målrette på at vækste toplinjen og på at etablere 
partnerskaber og kunderelationer der har potentiale til høj vækst.  



 Årsrapport 2020/21 

 

Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV, Denmark   11 
CVR: DK 29 38 82 37   |   (+45) 46 922 722   |   info@seluxit.com   |   seluxit.com    

Oplysninger om selskabet 
 

Navn 
Adresse, postnr. By 
CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Hjemmeside 
E-mail 
Telefon 

 

Seluxit A/S,  
Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV 
29 38 82 37 
16. januar 2006 
Aalborg 
www.seluxit.com 
info@seluxit.com 
+45 46 922 722 

 

Regnskabsår 

 

1.juli – 30. juni 

 

Bestyrelse Torben Storgaard, Bestyrelsesformand 
Peter Lyck, Næstformand 
Mille Tram Lux, Bestyrelsesmedlem 

 

Direktion Daniel Christian Lux, Morten Pagh Frederiksen 

 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg 
CVR-nr.: 30 70 02 28 

 

Certified Adviser Norden CEF ApS, V/ John Norden 
Gammel Strand 40, 2, 1202 København K 
CVR-nr.: 31 93 30 48 

 

Finanskalender 
 

23. september 2021 Årsrapport for regnskabsåret 2020/21 

26. oktober 2021 Generalforsamling 2021 

21. januar 2022 Halvårsrapport for 1. halvår 2021/22 

22. september 2022 Årsrapport for regnskabsåret 2021/22 

26. oktober 2022 Generalforsamling 2022 

 

http://www.seluxit.com/
mailto:info@seluxit.com
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Påtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Seluxit A/S for 
regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021. 

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. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Aalborg, den 23. september 2021 

 

  

Direktionen:   
   

Daniel Christian Lux 
CEO 

 Morten Pagh Frederiksen 
CTO 

 
Bestyrelsen:   
   

Torben Storgaard 
Bestyrelsesformand 

 Peter Lyck 
Næstformand 

   

Mille Tram Lux 
Bestyrelsesmedlem 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Seluxit A/S 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Seluxit A/S for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021, der 
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021 i overensstemmelse med 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

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. 

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. 
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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.  
 

• 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 konklusion 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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• 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 bl.a. 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. 
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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. 

 

 

Aalborg, den 23. september 2021 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

Søren V. Nejmann 
statsaut. revisor 
mne32775 

Thomas S. Kallehauge 
statsaut. revisor 
mne35422 
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Årsregnskab 2020/21 

Resultatopgørelse 

Note kr. 2020/21 2019/20 

    

 Nettoomsætning 6.799.998 20.981.161 

2 Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver 5.137.940 4.575.445 

3 Andre driftsindtægter 2.436.883 0 

 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -1.015.733 -10.480.732 

 Andre eksterne omkostninger -2.844.015 -5.197.286 

 Bruttoresultat 10.515.073 9.878.588 

    

4 Personaleomkostninger -10.551.412 -13.621.721 

 Resultat af primær drift før afskrivninger og finansielle poster -36.339 -3.743.133 

    

 Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver  -2.917.932 -1.850.472 

 Resultat før finansielle poster -2.954.271 -5.593.605 

    

 Finansielle indtægter 221.054 306.996 

 Finansielle omkostninger -76.774 -495.203 

 Resultat før skat -2.809.991 -5.781.812 

    

5 Skat af årets resultat 955.722 1.272.015 

 Årets resultat -1.854.269 -4.509.797 

    

 Forslag til resultatdisponering   

 Udbytte for regnskabsåret 0 0 

 Reserve for udviklingsomkostninger 1.884.885 2.399.975 

 Overført resultat -3.739.154 -6.909.772 

  -1.854.269 -4.509.797 
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Balance 
Note kr. 2020/21 2019/20 

 AKTIVER 
   

 Anlægsaktiver   

6 Immaterielle anlægsaktiver   

 Færdiggjorte udviklingsprojekter 12.003.821 9.412.121 

 Udviklingsprojekter under udførelse 0 175.180 

 Immaterielle anlægsaktiver i alt 12.003.821 9.587.301 

    

7 Materielle anlægsaktiver   

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 421.208 107.721 

 Materielle anlægsaktiver i alt 421.208 107.721 

    

 Finansielle anlægsaktiver   

 Deposita 300.000 300.000 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 300.000 300.000 

    

 Anlægsaktiver i alt 12.725.029 9.995.022 

    

 Omsætningsaktiver   

 Råvarer og hjælpematerialer 607.748 558.763 

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.838.281 1.156.702 

 Igangværende arbejder for fremmed regning 284.288 56.100 

 Tilgodehavender sambeskatningsbidrag 2.129.429 1.719.603 

8 Andre tilgodehavender 3.042.304 793.060 

 Værdipapirer 0 3.470.000 

 Likvide beholdninger 7.984.674 8.312.344 

 Omsætningsaktiver i alt 15.886.724 16.066.572 

    

 AKTIVER I ALT 28.611.753 26.061.594 
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Balance 
Note kr. 2020/21 2019/20 

 PASSIVER 
 

  

9 Egenkapital   

 Selskabskapital 963.296 957.096 

 Reserve for udviklingsomkostninger 9.362.980 7.478.095 

 Overført resultat 8.069.874 11.833.528 

 Foreslået udbytte 0 0 

 Egenkapital i alt 18.396.150 20.268.719 

    

 Hensatte forpligtelser   

 Udskudt skat 432.838 250.564 

 Hensatte forpligtelser i alt 432.838 250.564 

    

 Gældsforpligtelser   

10 Langfristede gældsforpligtelser   

 Gæld til banker 4.925.000 0 

 Anden gæld 1.910.771 972.404 

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.835.771 972.404 

    

 Kortfristede gældsforpligtelser   

 Kreditinstitutter 72.821 33.805 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 853.665 2.003.224 

 Anden gæld 2.020.508 2.532.878 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.946.994 4.569.907 

    

 Gældsforpligtelser i alt 9.782.765 5.542.311 

    

 PASSIVER I ALT 28.611.753 26.061.594 

 

 

1 Anvendt regnskabspraksis 
3 Særlige poster 

11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 
12 Nærtstående parter 
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Egenkapitalopgørelse 
kr. Selskabs-

kapital 
Reserve for 
udviklings-

omkostninger 

Overført  
resultat 

Foreslået  
udbytte 

I alt 

Egenkapital 1. juli 2020 957.096 7.478.095 11.833.528 0 20.268.719 

Kapitalforhøjelse 6.200 0 0 0 6.200 

Omkostninger ved 
kapitalforhøjelse 0 0 -24.500 0 -24.500 

Overført, jf. resultatdisponering 0 1.884.885 -3.739.154 0 -1.854.269 

Egenkapital 30. juni 2021 963.296 9.362.980 8.069.874 0 18.396.150 
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Pengestrømsopgørelse 
Note kr. 2020/21 2019/20 

    

 PENGESTRØM   

    

 Årets resultat -1.854.269 -4.509.797 

 Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2.917.932 1.850.472 

 Avance ved salg af anlægsaktiver -70.000 0 

 Skat af årets resultat -955.722 -1.272.015 

13 Ændring i driftskapital  -3.931.557 1.444.783 

 Betalt selskabsskat 728.170 210.995 

 Pengestrøm fra driftsaktivitet -3.165.446 -2.275.562 

    

 Køb af immaterielle anlægsaktiver -5.137.940 -4.575.446 

 Køb af materielle anlægsaktiver -510.000 0 

 Salg af materielle anlægsaktiver 70.000 0 

 Køb af finansielle anlægsaktiver 0 -300.000 

 Pengestrøm til investeringsaktivitet -5.577.940 -4.875.446 

    

 Provenu ved optagelse af gæld til kreditinstitutter 4.925.000 0 

 Kapitalforhøjelse 6.200 0 

 Omkostninger ved kapitalforhøjelse -24.500 0 

 Udbetalt udbytte 0 0 

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 4.906.700 0 

    

 Årets pengestrøm -3.836.686 -7.151.008 

 Likvider, primo 11.748.539 18.899.547 

14 Likvider, ultimo 7.911.853 11.748.539 
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Noter 

1. Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Seluxit A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.  

Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020/21 implementeret ændringslov nr. 1716 
af 27. december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke 
påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, 
men har alene betydet krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK). 

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 en 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. 

Resultatopgørelse 
Nettoomsætning 

Indtægter fra salg af varer indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste 
fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes 
modtaget.  

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af 
ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser 
(produktionsmetoden). 
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Indtægter fra entreprisekontrakter, hvor køber har haft væsentlig indflydelse på udformningen 
af aktivet, indregnes som nettoomsætning i takt med, at produktionen udføres, hvorved 
nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte entreprisearbejder 
(produktionsmetoden). Metoden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på 
kontrakten og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt. Når indtægter fra en 
entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes kun omsætning svarende til de 
medgåede omkostninger i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive betalt af modparten. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter 
opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Arbejder udført for egen regning, opført under aktiver 

Arbejder udført for egen regning, opført under aktiver indeholder værdien af de 
personaleomkostninger, der er aktiveret som årets tilgang på selskabets udviklingsprojekter. 

Posten har tidligere været under personaleomkostninger, men præsenteres nu særskilt. 
Sammenligningstal er tilrettet i overensstemmelse hermed.  

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
virksomhedens hovedaktiviteter, herunder offentlige tilskud og fortjeneste ved salg af 
anlægsaktiver. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, 
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre 
omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er 
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under 
acontoskatteordningen m.v. 
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Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets 
regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres transaktioner 
indregnet i egenkapitalen. 

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske 
selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til 
disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). 

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de 
gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede 
selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for 
rentetillæg til administrationsselskabet. 

Balance 
Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.  

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte 
kan henføres til udviklingsaktiviteter. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske 
gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller 
udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller 
anvende projektet, indregnes som immaterielle aktiver, hvis kostprisen  kan opgøres pålideligt, 
og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions- salgs- 
og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige 
udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne 
afholdes. 

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider: 

 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3-5 år 
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salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre 
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet 
brugstid 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. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 
Indretning af lejede lokaler 10-15 år 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 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. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

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

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 og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet 
eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke 
længere består.  
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Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. 
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra 
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke 
længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

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. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og 
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af 
tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er 
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er 
værdiforringet, foretages nedskrivning. Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den 
regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede 
pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som 
diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje. 

Igangværende arbejde for fremmed regning 

Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til 
salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på 
grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det 
enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte 
omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende 
arbejde.  

Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien til 
de medgåede omkostninger i det omfang, disse forventes at blive dækket af køber. 

Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den 
samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte 
forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen. 
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Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres 
som aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser, når 
acontofaktureringer overstiger salgsværdien. 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på 
balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen. 

Egenkapital 
Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven 
kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis 
de indregnede udviklingsomkostninger udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel 
direkte til egenkapitalens frie reserver. 

Udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære 
generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises 
som en særskilt post under egenkapitalen. 

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 
og for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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 fremførselsberettigede skattemæssige 
underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat 
af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme 
juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

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. 
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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 nettorealisationsværdi. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets 
begyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante 
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning 
af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på 
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan 
omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. 
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2. Arbejder udført for egen regning, og opført under aktiver 

Posten omfatter udelukkende værdien af de personaleomkostninger, der er aktiveret som årets 
tilgang på selskabets udviklingsprojekter. 

3. Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i 
forhold til selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter. I særlige poster indgår også andre 
væsentlige beløb af engangskarakter. 

Virksomheden har gjort brug af den danske regerings økonomiske støtteordninger i forbindelse 
med COVID-19. Der er i 2020/21 ansøgt offentlige tilskud på i alt 2.367 t.kr. i form af 
hjælpepakker i forbindelse med COVID-19- pandemien. De ansøgte kompensationsbeløb 
forventes modtaget i andet halvår 2021 og indgår i posten ”Andre tilgodehavender” pr. 30. juni 
2021, jf. note 8. 

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i 
resultatopgørelsen. 

kr. 2020/21 2019/20 
 

  

   
COVID-19 kompensation 2.366.883 0 
Avance ved salg af anlægsaktiver 70.000     

 2.436.883 0 
 

  

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet   
Andre driftsindtægter 2.436.883 0 
 

  

Resultat af særlige poster, netto 2.436.883 0   0 

4. Personaleomkostninger 
kr. 2020/21 2019/20 
 

  

Gager og lønninger 9.516.144 12.472.798 
Pensioner 937.905 1.050.224 
Andre omkostninger til social sikring 97.363 98.699    

 10.551.412 13.621.721    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 19 21    
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5. Skat af årets resultat 
kr. 2020/21 2019/20 
 

  

   
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst  -1.137.996 -1.006.598 
Årets regulering af udskudt skat 182.274 -265.417    

 -955.722 -1.272.015    

6. Immaterielle anlægsaktiver 
kr. Færdiggjorte 

udviklings- 
projekter 

Udviklings- 
projekter under 

udførelse I alt     

Kostpris 1. juli 13.554.338 175.180 13.729.518 
Tilgang 5.137.940 0 5.137.940 
Afgang 0 0 0 
Overført 175.180 -175.180 0     

Kostpris 30. juni 18.867.458 0 18.867.458     

Ned- og afskrivninger 1.juli 4.142.217 0 4.142.217 
Afskrivninger 2.721.420 0 2.721.420 
Afgang 0 0 0     

Ned- og afskrivninger 30. juni 6.863.637 0 6.863.637     

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 12.003.821 0 12.003.821     
Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter virksomhedens egenudviklede IoT-teknologier, 
platforme og produkter med en regnskabsmæssig værdi på 12.004 t.kr. som understøtter en 
væsentlig del af virksomhedens forretningsgrundlag. De udviklede teknologier m.v. anvendes til 
at supportere nuværende og fremtidige kunders efterspørgsel indenfor IOT-teknologi, som er i 
konstant udvikling. 

7. Materielle anlægsaktiver 

kr. 

Andre anlæg,  
driftsmateriel og  

inventar   

Kostpris 1. juli 707.359 
Tilgang 510.000 
Afgang -400.425   

Kostpris 30. juni 816.934   

Ned- og afskrivninger 1. juli 599.638 
Afskrivninger 196.513 
Afskrivninger, afhændede aktiver -400.425   

Ned- og afskrivninger 30. juni 395.726   

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 421.208   
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8. Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender omfatter tilgodehavende offentlige tilskud på i alt 2.367 t.kr. i form af 
hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 pandemien samt tilgodehavender fra deltagelse i EU-
projekter på 509 t.kr.  

Andre tilgodehavender forventes modtaget i løbet af 2021/22. 

9. Selskabskapital 

Selskabskapitalen har udviklet sig således siden selskabets stiftelse: 

Dato Begivenhed Nominel ændring i 
selskabskapital 

(DKK) 

Nominel 
selskabskapital efter 

ændring 
(DKK) 

Antal anparter/aktier 
(styk) 

25. jun. 2021 Udstedelser af medarbejderaktier 6.200,40 963.296,10 9.632.961 

5. nov. 2018 Aktieemission på Nasdaq First 
North Growth Market 276.595,70 957.095,70 9.570.957 

13. sep. 2018 Kontant fortegnings-emission og 
aktiesplit i forholdet 1:5.000 180.500 680.500 6.805.000 

17. nov. 2017 Fondsanpartsemission og 
omdannelse til A/S 375.000 500.000 1.000 

1. jan. 2006 Stiftelsen af selskabet 125.000 125.000 250 

Selskabskapitalen består af 9.632.961 stk. aktier a nom. 0,10 kr. Der er udstedt 62.004 aktier til 
medarbejdere i juni 2021.  

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Hver aktie på DKK 0,10 kr. giver en stemme. 

Der er ikke stemmerets- eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Seluxit A/S. 

Årets resultat svarer til et resultat pr. aktie på -0,19 kr.  

Selskabets ledelse har fastlagt en udbyttepolitik, hvor der ikke forventes udloddet udbytte, men 
hvor virksomheden i vækstfasen geninvesterer et eventuelt overskud fra driften i 
vækstfremmende aktiviteter. 

Dette begrundes med ledelsens prognoser for de kommende år, som udviser et likviditetsbehov, 
som i al væsentlighed svarer til selskabets likvide beholdninger pr. 30. juni 2021. 
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10. Langfristet gæld 

Gæld til banker løber over 7 år med afdragsfrihed frem til 1. juli 2023. Der forfalder 2.000 t.kr. 
senere end 5 år fra balancedagen. 

Anden gæld vedrører A-skattelån optaget under COVID19-relaterede hjælpepakker samt 
"indefrosne" feriepengeforpligtelser fra 1. september 2019 - 31. august 2020. A-skattelån udgør 
762 t.kr. og forfalder til betaling i 2022/23 mens "indefrosne" feriepengeforpligtelser udgør 1.149 
t.kr. og forfalder senere end 5 år fra balancedagen. 

11. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualforpligtelser 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Von And ApS som administrationsselskab og 
hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af danske selskabsskatter. 
De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige 
selskabsskatter udgør 0 t.kr. pr. 30. juni 2021. Eventuelle senere korrektioner af 
sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

Operationelle leasingforpligtelser 

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: 

Restløbetid på 12 måneder for leaset driftsmateriel med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 
7 t.kr., i alt 79 t.kr. Huslejeforpligtelse på i alt 1.400 t.kr. 
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12.  Nærtstående parter og aktionærer 

Større aktionærer og aktionærsammensætning 

Von And ApS ejer efter børsnoteringen af Seluxit A/S 70,97 % af selskabskapitalen pr. 30. juni 
2021.  

Von And ApS har to anpartshavere, TramLux ApS og MPF Invest ApS, der hver ejer 50 %. 
TramLux ApS er ejet af Daniel Lux (selskabets CEO) og ægtefællen Mille Tram Lux (medlem af 
selskabets bestyrelse), hver med 50 %. MPF Invest ApS ejes 100 % af Morten Pagh Frederiksen 
(selskabets CTO). Mille Tram Lux sidder desuden i bestyrelsen i Tram Invest ApS. 

Bestyrelsen i Seluxit A/S ejer herudover tilsammen 0,33 % af selskabskapitalen heri pr. 30. juni 
2021. 

13.  Ændring i driftskapital 
kr. 2020/21 2019/20 
 

  

   
Ændring i varebeholdninger -48.985 1.105.524 
Ændring i tilgodehavender -3.159.011 464.790 
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt -723.561 -125.531    

 -3.931.557 1.444.783    



  
 

Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV, Denmark 
  
 34 
CVR: DK 29 38 82 37   |   (+45) 46 922 722   |   info@seluxit.com   |   seluxit.com    

 

14.  Likvider, ultimo 
Likvide beholdninger  7.984.674 8.312.344 
Kortfristet gæld til banker -72.821 -33.805 
Værdipapirer medtaget som likvider 0 3.470.000    

 7.911.853 11.748.539    
 

 

 


