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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31.
december 2012 for Thy El-Teknik ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2012 - 31. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 25. februar 2013
Direktion

Ivan Mortensen

Kern Klitgaard

Per Gøttrup
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Henning Thøgersen

Thy El-Teknik ApS

Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Thy El-Teknik ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Thy El-Teknik ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thisted, den 25. februar 2013
REVIKON Revisionskontoret
Registreret revisionsinteressentskab

Jens Damsgaard
Registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Thy El-Teknik ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapital. Tidligere blev
forslag til udbytte for regnskabsåret indregnet som en gældsforpligtelse.
Selskabet har valgt at indregne foreslået udbytte som en del af egenkapitalen, da dette er i
overensstemmelse Årsregnskabslovens hovedregel og anses for god praksis.
Sammenligningstal vedrørende praksisændringen er tilpasset for sidste år. Praksisændringen er
indregnet direkte på egenkapitalen primo.
Ændringen medfører ingen påvirkning på årets resultat og selskabets balancesum. Ændringen medfører
at selskabets egenkapital forøges primo regnskabsåret med 900 t.kr. og ultimo med 1.200 t.kr.
Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret.

Indregningsmetoder og målegrundlag
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i
resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles
pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og
det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og
rabatter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg, lokaler, og administration.
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
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Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende
vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af
kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:
Brugstid
10 år
3-8 år
3-5 år
5 år

Goodwill
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Restværdi
0%
0%
0-20%
0%

Forlængelse af afskrivningesperioden på goodwiil begrundes i aktivets levetid, herunder
kundesammensætningen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som
forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i
fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skatter
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets
regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.
Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold til de forventede
samlede omkostninger.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte
andel.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
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reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under
egenkapitalen.
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som
skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske
skatteenhed og jurisdiktion.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således, at
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en
renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige
indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og
ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen
omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i
likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle,
materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
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Resultatopgørelse
Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver
Resultat af primær drift

1

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

2012

2011

7.499.467

9.570.620

-6.550.564

-7.351.875

-94.837
854.066

-108.277
2.110.468

18.668
-90.062
782.672

54.454
-118.141
2.046.781

-199.741
582.931

-513.902
1.532.879

1.200.000
-617.069
582.931

900.000
632.879
1.532.879

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under
egenkapitalen
Overført resultat
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Balance 31. december 2012
Note

2012

2011

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

125.376
125.376

165.376
165.376

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

55.777
96.811
152.588

76.052
85.527
161.579

47.250
47.250

47.250
47.250

325.214

374.205

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger

1.632.057
1.632.057

1.601.612
1.601.612

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

3.290.598
681.942
7.396
140.450
4.120.386

6.497.759
703.588
41.607
132.802
7.375.756

1.447

5.853

Omsætningsaktiver

5.753.890

8.983.221

Aktiver

6.079.104

9.357.426

Aktiver

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Likvide beholdninger

- 10 -

Thy El-Teknik ApS

Balance 31. december 2012
Note

2012

2011

250.000
1.484.971
1.200.000
2.934.971

250.000
2.102.040
900.000
3.252.040

43.927
43.927

57.686
57.686

312.486
312.486

518.669
518.669

Kortfristet del af langfristede
gældsforpligtelser
Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

216.600
543.411
863.644
115.500
1.048.565
2.787.720

199.312
1.763.904
1.324.073
391.375
1.850.367
5.529.031

Gældsforpligtelser

3.100.206

6.047.700

Passiver

6.079.104

9.357.426

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

3
4
5

Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser
Gæld til banker
Langfristede gældsforpligtelser

Virksomhedens formål
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Forpligtelser i henhold til leje- eller
leasingkontrakter, der ikke er indregnet i
balancen

6

7
8

9
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Noter
2012

2011

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

5.650.815
689.426
117.763
92.560
6.550.564

6.435.013
741.066
101.045
74.751
7.351.875

213.500
-13.759
199.741

513.375
527
513.902

250.000
250.000

250.000
250.000

2.102.040
-617.069
1.484.971

1.469.161
632.879
2.102.040

900.000
1.200.000
-900.000
1.200.000

0
900.000
0
900.000

Forfald
indenfor 1 år
216.600
216.600

Gæld
efter 5 år
0
0

2. Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Regulering hensættelse til udskudt skat

3. Virksomhedskapital
Saldo primo
Saldo ultimo
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

4. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

5. Udbytte for regnskabsåret
Saldo primo
Årets tilgang
Årets afgang
Saldo ultimo

6. Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til banker

Forfald
efter 1 år
312.486
312.486

7. Virksomhedens formål
Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at drive el-installationsforretning, samt fremstilling af
specialkabler og tavler.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 475.000, der er givet pant i ovenstående
produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

9. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i
balancen
Selskabet har indgået huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 330.000. Lejemålet kan til enhver tid
opsiges med et års varsel.
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Noter
2012
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