
 
                30 september 2021 

 
Summary: Årsregnskab 2020/2021 for Sønderborg Fornikling A/S  
  
 

Vi kom tilfredsstillende og kontrolleret igennem Corona… 
 
Årsregnskabet går fra perioden 1 maj 2020 til 30 april 2021 og er offentliggjort 30 september 2021.  
 
Det budget / mål vi fastlagde for perioden har vi indfriet – hvilket ledelsen i selskabet betragter som tilfredsstillende - 
set i en kontekst af et regnskabsår – som var ”ukendt land” grundet Corona pandemien. 
 
I hovedtræk opnåede vi: 
 

 EBITDA på budgetniveau: Et overskud + 0,2 mil DKK. 
 

 Styrket egenkapital: Udgør primo 2021/2022 3,38 mil. DKK 
 

 
Virksomhedens kunder har specielt i første halvår af regnskabsåret været markant påvirket af Corona krisen. I anden 
halvdel af regnskabsåret har aktivitetsniveauet successivt ændret sig i positiv retning. I 4. kvartal af regnskabsåret var 
aktivitetsniveauet igen tilbage på samme niveau som før Corona krisen. 
 

 
 

Forventninger til regnskabet 2021/2022 : Positivt resultatoverskud…. 
  
Ledelsen forventer at virksomhedens kunder i regnskabsåret 2021/22 vil blive påvirket af følge virkningerne af 
Coronakrisen, herunder vareknaphed og logistiske udfordringer i forsyningskæderne på verdensmarkedet.  
 
Dette er derfor medtaget som budget forudsætning for 2021/22. 
 
Selskabets budget for 2021/22 viser et positivt resultat. Regnskabsåret 2021/22 første 4 måneder er afsluttet på 
tidspunkt for offentliggørelse af regnskabet for 2020/2021. Disse 4 måneder viser et positivt resultat, der svarer til det 
af selskabets udarbejdede budget for 2021/22. 
 
 

 

Vi har markant vækst i ordretilgang… 
 
Specielt de seneste måneder - har vi oplevet at ordre tilgangen - er øget til et niveau - som er markant højere end 
aktivitetsniveau - før Corona pandemien.  
 
Som følge af ovennævnte - er det vigtigere end nogensinde - at vi modtager så valide forecast som muligt - fra vore 
kunder - for løbende at kunne forventningsafstemme leveringstid. 
 
 
Ovennævnte er uddrag af ledelsesberetningen m.v. for det seneste offentliggjorte årsregnskab.  
 
For yderligere oplysninger står vi naturligvis meget gerne til rådighed. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Direktionen hos Sønderborg Fornikling A/S  
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