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Thy El-Teknik ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2014 - 31. december 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 27. januar 2015
Direktion

Ivan Mortensen

Kern Klitgaard

Per Gøttrup
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Henning Thøgersen

Thy El-Teknik ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Thy El-Teknik ApS
Vi har revideret årsregnskabet for Thy El-Teknik ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december
2014, 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thisted, den 27. januar 2015
REVIKON Revisionskontoret
Registreret revisionsinteressentskab

Jens Damsgaard
Registreret revisor
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Thy El-Teknik ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Thy El-Teknik ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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
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

Goodwill
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Forlængelse af afskrivningesperioden på goodwill begrundes i aktivets levetid, herunder
kundesammensætningen.
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Restværdi
0%
0%
0-20%

Thy El-Teknik ApS

Anvendt regnskabspraksis
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
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.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
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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

2014
kr.

2013
kr.

5.982.350

8.120.500

-6.000.692

-6.947.075

-117.791
-136.133

-105.402
1.068.023

1.397
-42.003
-176.739

491
-72.111
996.403

33.903
-142.836

-249.900
746.503

0
-142.836
-142.836

1.000.000
-253.497
746.503

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under
egenkapitalen
Overført resultat

-9-

Thy El-Teknik ApS

Balance 31. december 2014
2014
kr.

2013
kr.

47.876
47.876

85.376
85.376

126.255
72.916
199.171

174.930
72.255
247.185

64.340
64.340

72.885
72.885

311.387

405.446

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger

1.509.461
1.509.461

1.647.118
1.647.118

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavender

2.444.420
492.294
126.000
64.984
92.362
10.526
3.230.586

3.472.005
227.353
0
69.735
100.415
0
3.869.508

592

2.933

Omsætningsaktiver

4.740.639

5.519.559

Aktiver

5.052.026

5.925.005

Note
Aktiver
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Likvide beholdninger
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Balance 31. december 2014
2014
kr.

2013
kr.

250.000
1.088.638
0
1.338.638

250.000
1.231.474
1.000.000
2.481.474

Hensættelser til udskudt skat
Hensatte forpligtelser

0
0

23.377
23.377

Gæld til banker
Langfristede gældsforpligtelser

0
0

101.080
101.080

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

109.964
1.736.367
531.667
0
0
1.335.390
3.713.388

218.400
182.849
688.163
800.000
146.450
1.283.212
3.319.074

Gældsforpligtelser

3.713.388

3.420.154

Passiver

5.052.026

5.925.005

Note
Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

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

3
4
5

6

7
8

9

- 11 -

Thy El-Teknik ApS

Noter
2014

2013

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

5.228.226
552.675
136.086
83.705
6.000.692

6.091.083
665.796
115.849
74.347
6.947.075

0
-33.903
-33.903

270.450
-20.550
249.900

250.000
250.000

250.000
250.000

1.231.474
-142.836
1.088.638

1.484.971
-253.497
1.231.474

1.000.000
0
-1.000.000
0

1.200.000
1.000.000
-1.200.000
1.000.000

Forfald
indenfor 1 år
109.964
109.964

Forfald
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
0
0

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. 340.000. Lejemålet kan til enhver tid
opsiges med et års varsel.
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Noter
2014
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