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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

Det lille Grønttorv IVS
Julius Bloms Gade 3, 3 tv
2200 København N
Telefonnummer:
e-mailadresse:

40550804
torvet@xn--detlillegrnttorv-uxb.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

36967218
15/07/2015 - 31/12/2015

Sydbank
Jernbanevej 4
2800 Lyngby
DK Danmark
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Det lille Grønttorv blev etableret af Mogens Bisgaard og Peter Halmøe Schiødt den 15. juli 2015 med det
formål at forhandle økologisk og biodynamisk grønt samt et mindre udvalg af kvalitetsfødevarer.
Det lille Grønttorv begyndte som en mobil grøntsagsbod med udsalg to steder i København (Vor Frue Plads
tirsdag og fredag samt Sankt Jakobs Plads onsdag og lørdag), samt lager og butik i lejemålet Holsteinsgade
58 st. t.h., 2100 København Ø.
Udsalget fra Vor Frue Plads blev imidlertid hurtigt opgivet på grund af manglende omsætning og problemer
med adgang med bil og anhænger – og Det lille Grønttorvs åbningstider reelt begrænset til onsdag 12-18 og
lørdag 10-15.
Derfor stod det klart, at det var nødvendigt at satse mere på butikken for at opnå en stabil økonomi i
virksomheden. I løbet af 2015 blev butikken i Holsteinsgade langsomt sat i stand, så den kunne få mere faste
åbningstider.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsrapporten viser et underskud på 32.635 før skat for regnskabsåret 2015 (15. juli 2015-31 december
2015). Underskuddet kan tilskrives budgetmæssige investeringer i istandsættelsen af lejemålet
Holsteinsgade 58, samt et uforholdsmæssigt stort spild, der skyldes, at lejemålet i store dele af 2015 ikke var
umiddelbart anvendeligt som butik.
Mogens Bisgaard Hansen dækker underskuddet i forventning om at mere stabile åbningstider i butikken i
kombination med en øget markedsføringsindsats og en styrket tilstedeværelse på byens markeder vil give
større omsætning i 2016.
Begivenheder efter regnskabets afslutning
På et direktionsmøde blev det klarlagt, at det fra Peter Halmøe Schiødts side var umuligt at bidrage
tilstrækkeligt økonomisk eller tidsmæssigt til opbygningen af en økonomisk bæredygtig virksomhed, og
Peter Halmøe Schiødt udtrådte af direktionen og forlod efter gensidig aftale virksomheden den 17. marts
2016.
Peter Halmøe Schiødt fik den 17. marts udbetalt kr. 22.500,- til godtgørelse af kørsel og materialeindkøb i
forbindelse med etablering af virksomheden (jf faktura fra PS Advertising stor 11.689,51 af 9. oktober 2015)
samt for overtagelse af immaterielle rettigheder mv i forbindelse med Det lille Grønttorv (bilag 1).
Mogens Bisgaard har hermed overtaget Peter Halmøe Schiødts andel af virksomheden og Peter Halmøe
Schiødt har herefter ingen krav eller forpligtelser over for Det lille Grønttorv.
På grund af sin rolle som eneste medarbejder og direktionsrepræsentant i Det lille Grønttorv IVS, beklager
Mogens Bisgaard over for generalforsamlingen at have forsømt afholdelse af generalforsamling,
udarbejdelse af årsrapport og aflæggelse af regnskab.

CVR-nr. 36967218

Side 5 af 8

Resultatopgørelse 15. jul 2015 - 31. dec 2015
Note
Nettoomsætning ...............................................................................................
Produktionsomkostninger ................................................................................

2015
kr.
197.047
-150.149

Bruttoresultat .................................................................................................

46.898

Administrationsomkostninger ..........................................................................
Andre driftsomkostninger ................................................................................

-77.059
-2.474

Resultat af ordinær primær drift .................................................................

-32.635

Ordinært resultat før skat .............................................................................

-32.635

Årets resultat ..................................................................................................

-32.635
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note
Goodwill ..........................................................................................................

2015
kr.
12.531

Immaterielle anlægsaktiver i alt ...................................................................

12.531

Anlægsaktiver i alt .........................................................................................

12.531

Likvide beholdninger .......................................................................................

-12.531

Omsætningsaktiver i alt ................................................................................

-12.531

Aktiver i alt .....................................................................................................

0
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note
Registreret kapital mv. .....................................................................................
Andre reserver ..................................................................................................
Overført resultat ...............................................................................................

2015
kr.
4.000
12.531
-32.635

Egenkapital i alt .............................................................................................

-16.104

Leverandører af varer og tjenesteydelser .........................................................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..

11.690
4.414

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .............................................................

16.104

Gældsforpligtelser i alt ..................................................................................

16.104

Passiver i alt ....................................................................................................

0
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Noter
1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
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