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Ledelsesberetning
Seluxit kobler ting til internettet, fordi det optimerer systemer og sparer
ressourcer. Det giver god mening for økonomien, for miljøet og
for samfundet.
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.
I Seluxit har vi 3 principper, når vi etablerer IoT produkter og projekter. Det skal give mening, det
skal være let at bruge, og der skal være volumen i løsningerne.
2020 har været et år, der i høj grad har været præget af COVID-19. Alle samfund globalt og hele
verdensøkonomien er påvirket - først af en nedlukning og opbremsning og siden af lokale og
geografiske restriktioner, der skaber usikkerhed omkring fremtiden
COVID-19 krisen har dog også vist, hvor vigtig digitaliseringen er. De virksomheder, der har
indrettet sig på en digital virkelighed, har typisk klaret sig bedst igennem krisen. Når vi kigger
mod fremtiden, er vi ikke i tvivl om, at IoT kommer til at gøre en kæmpe forskel for både individer,
virksomheder og samfundet. Ligesom mange andre innovative og målbevidste virksomheder
verden over, er Seluxit med til at skabe en bedre fremtid.

Figur 1: Ledelsen i Seluxit foran den nye kontorbygning i Aalborg
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2019/20: Mål og Resultater
Målet for 2019/20 var at skabe øget synlighed på markedet, etablere nye kunderelationer og
accelerere salget af IoT produkter. På trods af udfordringer, er Seluxit lykkedes med de mål vi
har sat os, og vi har skabt gode økonomiske resultater, samt nye produkter og samarbejder.
I det følgende vil vi fremhæve nogle af de væsentligste begivenheder, beslutninger og resultater
i regnskabsåret 2019/20.

IoT - mere relevant end nogensinde
I 2019/20 er Internet of Things (IoT) ikke længere fremtidens teknologi. IoT er blevet et fast
element på paletten af digitale løsninger. IoT bliver i stigende grad anset for at understøtte en
bæredygtig fremtid ved at spare servicebesøg, forlænge levetiden på produkter, reducere
energiforbrug og meget mere.
IoT er kernen i Seluxits produktpalet. Vi kobler vores kunders produkter på internettet - hurtigt
og sikkert. Seluxit leverer end-to-end løsninger og er med kunderne hele vejen for at sikre, at
produkterne kommer på markedet, og at kundens målsætninger opfyldes.
IoT gør hverdagen nemmere for kunden. Eksempelvis kan man se, om en hjertestarter er klar til
at blive brugt. Teknikeren kan få adgang til realtidsinformation om en hjertestarter og vil derfor
i mange tilfælde vil kunne tilbyde service på afstand. Servicebesøg bliver kun udført, når der
virkelig er behov for det. Det sparer tid, brændstof og dermed i sidste ende penge.
IoT kan forlænge levetiden af produkter med lavere totalomkostninger og bidrage til øget
bæredygtighed. Seluxit opsamler data om produkters anvendelse og tilstand. En tidlig
identifikation af en fejl på et produkt, kan forhindre et større reparationsbehov af produktet. Vi
kender det allesammen fra en bil, hvor udskiftning af en lille defekt gummiring i motoren er billigt,
men hvis man opdager det for sent, kan der opstå mere alvorlige fejl på motoren, som er dyre at
reparere.
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IoT Produkter
I 2019/20 har vi taget flere skridt for at styrke vores eget sortiment af standard IoT produkter.
Seluxits brug af standard produkter sikrer, at vi meget hurtigere kan lave nye løsninger til vores
kunder. Det er værdifuldt for kunderne, fordi de markant hurtigere kan introducere nye løsninger
på markedet.
Derudover reducerer brugen af standardprodukter risikoen for kunderne, idet man allerede har
dokumentation for de relevante delkomponenters funktionsdygtighed fra andre produkter.
Under navnet ‘SLX’ har vi lanceret en række standardprodukter som eksempelvis ‘Viasens by
Seluxit’ og ‘Wappsto by Seluxit’. Disse produkter er baseret på vores standard hardware,
software (indlejret firmware), cloud og udviklingsværktøjer.
Her kan nævnes SLX Rapid Prototyping, som kan bruges både til hurtige prototyper samt
færdige installationer.

Figur 2: SLX Rapid Prototyping til læring om IoT og færdige installationer.
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Et andet eksempel er SLX Heartbeat, en helstøbt løsning fra enhed til brugergrænseflade, der er
kernen i det produkt, som vi har leveret til Hjerteforeningen i Danmark - og som vi påtænker at
rulle ud i de andre nordiske lande i løbet af det næste år.

Figur 3: SLX Heartbeat til overvågning af om Hjertestartere

IoT Partnerskab
Vi har ligeledes i 2019/20 arbejdet på at etablere kommercielle partnerskaber, hvor der vurderes
at være en win-win mulighed, fordi samarbejdet understøtter udvikling af nye teknologier eller
funktioner, og/eller sikrer en hurtigere eller mere omfattende udbredelse på markedet.
I kommercielle partnerskaber har Seluxit og samarbejdspartneren en fælles interesse i at levere
gode løsninger og accelerere salget.
Eksempler på nye kommercielle partnerskaber, der er skabt i 2019/20 er:

•

Samarbejdet med Telenor - bidraget til projektet for Hjerteforeningen med overvågning
af hjertestartere.

•

Partnerskabet med Onomondo, vedrørende CURA pods projektet, hvor Seluxit overvåger
driften af mobile intensivafdelinger, der er installeret i standard transportcontainere.
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Kunder
I 2019/20 fortsatte den eksponentielle vækst i Gardena Smart Garden løsningen, og vi har nu
rundet 100.000 Gardena havemaskiner, der er koblet op på Seluxits IoT Platform.
Platformen sørger for, at kun kendte enheder kan forbinde sig, at de er koblet op på en sikker
måde og, at de reagerer hurtigt på kommandoer fra mobiltelefonen. Det demonstrerer, at vi har
en robust løsning med høj oppetid, som er konkurrencedygtig.
I Smart Meter segmentet er det et vigtigt parameter, at Seluxits IoT Platform er en ren europæisk
løsning - i modsætning til mange af vores konkurrenters løsninger, der baserer sig på
amerikanske eller kinesiske platforme. Grunden til, at denne europæiske vinkel er vigtigt er, at
Smarte Elmålere bliver betragtet som kritisk infrastruktur.
2019/20 har været et år, hvor omsætningen igen har været stærkt præget af store leverancer af
radiomodulteknologi til Smart Meter segmentet i Tyskland.
2019/20 var også året hvor E.ON overtog innogy, som er en af Seluxits mangeårige kunder, og
som har haft en væsentlig rolle i forhold til udrulningen af Smart Meters. I forbindelse med
overtagelsen fra E.ON, har vi oplevet en forsinkelse i beslutningsprocessen omkring de
fremtidige planer for udrulningen af Smart Meters.
Seluxit har i 2019/20 ydet en målrettet indsats inden for Smart Meter segmentet, med fokus på
fortsat drift af eksisterende løsninger og kunder, samt undersøgelser af nye muligheder inden
for Smart Meter teknologien, der kan øge fleksibiliteten og kompatibiliteten med andre
produkter. Som et resultat af dette, har vi udviklet et nyt standardiseret radiomodul, der kan
integreres i de fleste elmålere, og som i modsætning til andre ikke er teknologisk ”låst” til en
konkret kommunikationsstandard, men som kan kommunikere med forskellige trådløse
standarder.

Figur 4: SLX DI4U fjernaflæser SmartMeter og giver indsigt i forbrugsdata
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I 2019/20 har Seluxit etableret nye kunderelationer primært på det danske marked.
Seluxit har udviklet IoT løsningen til en intelligent træpilleovn fra Aduro, som er en af Danmarks
førende producenter af miljøvenlige og højteknologiske brændeovne, hybridovne og
træpilleovne.
Med Seluxits IoT-løsning kan forbrugerne betjene træpilleovnen via en app på deres
mobiltelefoner. Brugerne kan fjernstyre ovnen, uanset hvor i verden, de befinder sig - ligesom de
kan oprette tidsplaner, så ovnen automatisk tænder og slukker på angivne tidspunkter.
Samtidig hjælper et forbedret Dashboard serviceteknikeren med at yde en bedre og mere
målrettet support.
Løsningen bliver lanceret i efteråret 2020 og vil kunne købes i byggemarkeder og pejsebutikker.

Figur 5: Træpilleovn, der betjenes via App og serviceres ved hjælp af Dashboard data

I samarbejde med vores kommercielle samarbejdspartner Telenor, har vi udviklet og leveret en
IoT-løsning til Hjerteforeningen, som overvåger foreningens hjertestartere for at sikre, at de
virker, når det gælder. Det en stor samfundsmæssig betydning, fordi der er dokumentation for,
at der er mange hjertestartere, som ikke fungerer.
Det giver desuden en stor forretningsmæssig værdi, at man kun behøver bruge ressourcer på
at vedligeholde de enheder, der rent faktisk er fejl på.
De første enheder blev leveret til Hjerteforeningen i slutningen af regnskabsåret, og vi har store
forventninger til produktet i de kommende år.
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Endelig har Seluxit etableret et samarbejde med Carlo Ratti Associati om et koncept med
levering og installation af mobile intensivafdelinger i containere - såkaldte CURA pods.
Her er vi samarbejdspartner og underleverandør i et udviklingsprojekt, der har til formål at
bringe et spændende produkt på markedet.

Figur 6: Curapod koncept til mobile intensivafdelinger

Øget synlighed
I 2019/20 har der været stort fokus på aktiviteter, der øger kendskabet til Seluxit, herunder
øget indsats med PR, et sponsorat, deltagelse i diverse arrangementer, podcasts og
markedsføring samt tilstedeværelse på de sociale medier.
Der er gennemført PR-kampagner, hvor de gode historier om bl.a. projekterne CURA pods og
hjertestarter overvågning blev bragt i landsdækkende danske medier.
Seluxit har været med i forskellige podcasts, herunder Millionærklubben, som har medvirket til
en øget opmærksomhed.
Seluxits CEO Daniel Lux er også blevet nomineret som en af kandidaterne til PwC’s kåring af
årets ejerleder.
Sponsoratet som Seluxit har givet til Hjerteforeningen, blev vist live på TV2 Charlie til
Hjertegalla 2020, hvor Daniel Lux overrakte en check på 500.000 kr.
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Organisation
I foråret 2020 fratrådte salgsdirektøren efter gensidig aftale. COVID-19 har ændret vilkårene for
salg. Deltagelse i konferencer, udstillinger og rejser med personligt opsøgende salg skal
suppleres og erstattes af nye aktiviteter. Salgstilgangen skal gentænkes i den nye kontekst.
Når Seluxit har større afklaring i forhold til følgerne af COVID-19, vil vi vurdere, hvordan
salgsorganisation skal se ud, og hvilke kernekompetencer der er centrale fremover. Daniel Lux
varetager for nuværende ansvaret for salget.
I foråret 2019 var der også blevet tilføjet nye kompetencer til udviklingsteamet i form af
hardware, dataanalyse og product management kompetencer. Disse forstærkninger har
bidraget til at kunne levere robuste end-to-end løsninger.

Finansielt
2019/20 har overgået forventningerne både i forhold til omsætning og resultat før skat, hvilket
kan tilskrives stor omstillingsparathed og indsats fra alle medarbejdere i Seluxit.
Resultatet er skabt på trods af at anden halvdel af regnskabsåret var stærkt påvirket af COVID19, hvor de sædvanlige salgsmøder, messer og arrangementer måtte aflyses eller flyttes over
på digitale platforme.
De finansielle hovedpunkter kan opsummeres som:
•

•

Omsætningen for regnskabsåret 2019/20 udgjorde knap 21 mio.kr., hvilket er en vækst
på 17% i forhold til omsætningen i regnskabsåret 2018/19 - og en vækst over de sidste
2 år på 158%
Driftsresultatet for regnskabsåret 2019/20 var på -3,7 mio.kr., hvilket ligger knap 1
mio.kr. bedre end den budgetterede forventning.

Hovedtal
DKK tusind

2019/20

2018/19

2017/18

01.07.19-30.06.20

01.07.18-30.06.19

01.07.17-30.06.18

Nettoomsætning

20.981

17.966

8.137

Bruttofortjeneste

5.455

3.197

6.153

Resultat før afskrivninger

-3.743

-4.274

2.307

Resultat før skat

-5.782

-5.560

1.360

Periodens resultat efter skat

-4.510

-4.342

1.059

Egenkapital

20.269

24.779

4.318

Balancesum

26.062

30.968

8.064
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Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
virksomhedens finansielle stilling.

Forventningerne til 2020/21
Seluxit forventer, at 2020/21 bliver et meget spændende år på trods af den usikkerhed, der
præger markedet grundet COVID-19.
Vi vil fortsætte med at sætte fokus på at skabe nye kunderelationer, udvide produktporteføljen
og formalisere nye kommercielle partnerskaber.
Vi vil investere i en udrulning af produktet SLX Heartbeat, samt andre standard IoT produkter,
der kan anvendes i forhold til flere kunder og forskellige systemer.
Med forbehold for den usikkerhed, som følger af COVID-19, og uklarheden om omfanget og
tidsfaktoren for konsekvenserne heraf, forventer ledelsen i Seluxit, at omsætningen for
regnskabsåret 2020/21 vil ligge på mellem 20-22 mio. DKK, hvilket er på niveau med 2019/20.
Driftsresultatet forventes at vil komme til at ligge på mellem -4 og -5 mio. DKK. Seluxit har
lanceret en række IoT produkter og forventer at være overskudsgivende i 2021/22.

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.
Derudover sætter vi også stor pris på det engagement og den tillid vores aktionærer, partnere
og kunder har vist Seluxit.
Vi er i gang med at realisere vores ambitiøse vækstplan og er stolte af at have leveret bedre
resultater end forventet. Vi ser frem til det næste år og arbejder dedikeret og målrettet på at
skabe endnu bedre resultater og fundament for vækst, bygget på vores overbevisning om, at IoT
skaber værdi for både forbrugere, erhvervsliv og for vores samfund som helhed.
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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
Kongevejen 365, 2840 Holte
CVR-nr.: 31 93 30 48

Finanskalender
23. september 2020

Årsrapport for regnskabsåret 2019/20

22. oktober 2020

Generalforsamling 2020

12. februar 2021

Halvårsrapport for 1. halvår 2020/21

23. september 2021

Årsrapport for regnskabsåret 2020/21

26. oktober 2021

Generalforsamling 2021
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Påtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Seluxit A/S for
regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.
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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.
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 2020
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 2019 – 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 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.

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.
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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.

•

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 2020
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 2019/20
Resultatopgørelse
Note

kr.

2019/20

2018/19

Nettoomsætning

20.981.161

17.965.561

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

-10.480.732

-9.862.543

Andre eksterne omkostninger

-5.045.548

-4.905.594

Bruttoresultat

5.454.881

3.197.424

-9.198.014

-7.472.108

Resultat af primær drift før afskrivninger og finansielle poster

-3.743.133

-4.274.684

Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

-1.850.472

-1.300.214

Resultat før finansielle poster

-5.593.605

-5.574.898

Finansielle indtægter

306.996

183.399

4 Finansielle omkostninger

-495.203

-168.972

Resultat før skat

-5.781.812

-5.560.471

5 Skat af årets resultat

1.272.015

1.218.392

-4.509.797

-4.342.079

0

0

Reserve for udviklingsomkostninger

2.399.975

1.502.769

Overført resultat

-6.909.772

-5.844.848

-4.509.797

-4.342.079

3 Personaleomkostninger

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Udbytte for regnskabsåret
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Balance
Note

kr.

2019/20

2018/19

9.412.121

5.391.990

175.180

1.288.205

9.587.301

6.680.195

107.721

217.789

0

72.063

107.721

289.852

300.000

0

300.000

0

9.995.022

6.970.047

558.763

1.664.287

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.156.702

2.358.976

Igangværende arbejder for fremmed regning

56.100

0

1.719.603

924.000

793.060

111.676

Værdipapirer

3.470.000

3.160.573

Likvide beholdninger

8.312.344

15.778.791

Omsætningsaktiver i alt

16.066.572

23.998.303

AKTIVER I ALT

26.061.594

30.968.350

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver i alt

7 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer

Tilgodehavender sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender
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Balance
Note

kr.

2019/20

2018/19

957.096

957.096

7.478.095

5.078.120

11.833.528

18.743.300

0

0

20.268.719

24.778.516

250.564

515.981

250.564

515.981

972.404

0

972.404

0

33.805

39.817

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.003.224

4.204.318

Anden gæld

2.532.878

1.429.718

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.569.907

5.673.853

Gældsforpligtelser i alt

5.542.311

5.673.853

26.061.594

30.968.350

PASSIVER
8 Egenkapital
Selskabskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Foreslået udbytte
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

PASSIVER I ALT

1
2
9
10

Anvendt regnskabspraksis
Særlige poster
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Nærtstående parter
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Egenkapitalopgørelse
kr.

Selskabskapital

Reserve for
udviklingsomkostninger

Egenkapital 1. juli 2019

957.096

5.078.120

18.743.300

0

24.778.516

0

2.399.975

-6.909.772

0

-4.509.797

957.096

7.478.095

11.833.528

0

20.268.719

Overført, jf. resultatdisponering
Egenkapital 30. juni 2020
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Pengestrømsopgørelse
Note

kr.

2019/20

2018/19

-4.509.797

-4.342.079

Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

1.850.472

1.300.214

Skat af årets resultat

-1.272.015

-1.218.392

1.444.783

3.079.843

210.995

-18.388

Pengestrøm fra driftsaktivitet

-2.275.562

-1.198.802

Køb af immaterielle anlægsaktiver

-4.575.446

-2.970.056

Køb af materielle anlægsaktiver

0

-222.407

Køb af finansielle anlægsaktiver

-300.000

0

-4.875.446

-3.192.463

Afdrag på gæld til tilknyttede virksomheder

0

-1.525.779

Kapitalforhøjelse

0

24.802.545

Udbetalt udbytte

0

0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

0

23.276.766

Årets pengestrøm

-7.151.008

18.885.501

Likvider, primo

18.899.547

14.046

12 Likvider, ultimo

11.748.539

18.899.547

PENGESTRØM

Årets resultat

11 Ændring i driftskapital

Betalt selskabsskat

Pengestrøm til investeringsaktivitet
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Seluxit A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
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).
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.
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Noter
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.
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 afog nedskrivninger.
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Noter
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 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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Noter
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.
Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser, når acontofaktureringer
overstiger salgsværdien.
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Noter
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.
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.
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Noter
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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Noter
2. Særlige poster
Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til
selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af
processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og
-tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre
væsentlige beløb af engangskarakter.
Selskabet blev i 2018/19 noteret på Nasdaq First North Growth Market. Dette forhold afviger fra, hvad
ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note.
Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.
kr.

2019/20

2018/19

0

2.269.433

0

2.269.433

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Andre eksterne omkostninger

0

2.269.433

Resultat af særlige poster, netto

0

2.269.433

7.897.353
1.050.224
98.699
151.738

6.721.711
550.212
69.057
131.128

9.198.014

7.472.108

21

18

0
495.203

29.126
139.846

495.203

168.972

-1.006.598
-265.417

-653.412
-564.980

-1.272.015

-1.218.392

Omkostninger
Afholdte driftsomkostninger i forbindelse med børsnotering til PR, rådgivere,
rekruttering m.v.

3. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

4. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

5. Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
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Noter
6. Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter under
udførelse

I alt

8.636.109
4.400.266
-770.242
1.288.205

1.288.205
175.180
0
-1.288.205

9.924.314
4.575.446
-770.242
0

13.554.338

175.180

13.729.518

Ned- og afskrivninger 1.juli
Afskrivninger
Afgang

3.244.119
1.668.340
-770.242

0
0
0

3.244.119
1.668.340
-770.242

Ned- og afskrivninger 30. juni

4.142.217

0

4.142.217

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

9.412.121

175.180

9.587.301

kr.

Kostpris 1. juli
Tilgang
Afgang
Overført
Kostpris 30. juni

Færdiggjorte

udviklingsprojekter

omfatter

virksomhedens

IOT-softwaresystemer

med

en

regnskabsmæssig værdi på 9.421.121 kr.
Softwaresystemet understøtter en væsentlig del af virksomhedens forretningsgrundlag.

7. Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Kostpris 1. juli
Tilgang
Afgang

707.359
0
0

91.400
0
-91.400

798.759
0
-91.400

Kostpris 30. juni

707.359

0

707.359

Ned- og afskrivninger 1. juli
Afskrivninger
Afskrivninger, afhændede aktiver

489.570
110.068
0

19.336
72.064
-91.400

508.906
182.132
-91.400

Ned- og afskrivninger 30. juni

599.638

0

599.638

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

107.721

0

107.721

kr.
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Noter
8. Selskabskapital
Selskabskapitalen har udviklet sig således siden selskabets stiftelse:
Dato

Begivenhed

5. nov. 2018

Aktieemission på Nasdaq First
North Growth Market

13. sep. 2018

Nominel ændring i
selskabskapital
(DKK)

Nominel
selskabskapital efter
ændring
(DKK)

Antal anparter/aktier
(styk)

276.595,7

957.095,7

9.570.957

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 9.570.957 stk. aktier a nom. 0,10 kr. 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 -0,47 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 2020.

9. 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 2020. 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 23 måneder for leaset driftsmateriel med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 7 t.kr., i alt
162 t.kr. Huslejeforpligtelse på i alt 1.878 t.kr.
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Noter
10. Nærtstående parter og aktionærer
Større aktionærer og aktionærsammensætning
Von And ApS ejer efter børsnoteringen af Seluxit A/S 71,43 % af selskabskapitalen heri pr. 30. juni 2020.
Von And ApS har to anpartshavere, Pengetanken ApS og MPF Invest ApS, der hver ejer 50 %. Pengetanken
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 2020.

kr.

2019/20

2018/19

464.790
1.105.524
-125.531

114.421
-1.575.755
4.541.177

1.444.783

-131.322

8.312.344
-33.805
3.470.000

15.778.791
-39.817
3.160.573

11.748.539

14.046

11. Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i varebeholdninger
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt

12. Likvider, ultimo
Likvide beholdninger ifølge balancen
Kortfristet gæld til banker
Værdipapirer medtaget som likvider
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