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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 2018
for Indumatic A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31.
december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Randers SV, 30. maj 2019
Direktionen:

Jens Schou-Andersen
Bestyrelsen:

Hanne Schou-Andersen

Jens Schou-Andersen

Anders Schou-Andersen
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Indumatic A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Indumatic A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Indumatic A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
december 2018 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”. 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. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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. Fejlinformation 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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stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31.

Indumatic A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

ger, 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 konklusioner 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 blandt andet 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.
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.
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejeren
Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 tidligere år ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen
Penneo dokumentnøgle: 0CTFQ-20KM4-VVX37-O7PE0-07GIP-QOQ5X

kan ifalde ansvar herfor. Lånet er indfriet i regnskabsåret.

Hadsten, 30. maj 2019
Dansk Revision Hadsten
Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530

Peter I. Jensen
Registreret revisor
mne29432
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive elforretning med industriautomation, samt dermed beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
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Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
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Note

2018

2017

DKK

1.000 DKK

Bruttofortjeneste

2.799.024

2.095

Personaleomkostninger

-2.183.177

-1.680

Afskrivninger, anlægsaktiver

-94.844

-79

Resultat før finansielle poster

521.003

336

1.008

1

Finansielle omkostninger

-11.298

-9

Resultat før skat

510.714

327

Skat af årets resultat

-114.460

-74

Årets resultat

396.254

253

Foreslået udbytte

108.000

144

Overført resultat

288.254

109

Resultatdisponering i alt

396.254

253

Resultatopgørelse

1

Finansielle indtægter

2

Forslag til resultatdisponering:
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Perioden 1. januar - 31. december

Indumatic A/S

Note

2018

2017

DKK

1.000 DKK

Goodwill

0

0

Immaterielle anlægsaktiver

0

0

Indretning af lejede lokaler

0

0

568.988

40

0

36

568.988

75

Deposita

1.000

1

Finansielle anlægsaktiver

1.000

1

Anlægsaktiver i alt

569.988

76

Råvarer og hjælpematerialer

115.000

135

Varebeholdninger

115.000

135

1.218.154

1.558

215.950

0

273

24

Tilgodehavende skat

9.524

0

Andre tilgodehavender

4.055

70

0

38

15.850

4

1.463.805

1.695

595.726

239

Omsætningsaktiver i alt

2.174.532

2.070

Aktiver i alt

2.744.520

2.146

Balance

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
3

Igangværende arbejder for fremmed regning
Udskudte skatteaktiver

4

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

9
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Aktiver pr. 31. december
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Note

2018

2017

DKK

1.000 DKK

500.000

500

11.723

12

1.087.457

799

108.000

144

1.707.180

1.455

369.936

253

Selskabsskat

0

18

Anden gæld

667.404

420

Kortfristede gældsforpligtelser

1.037.340

691

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

1.037.340

691

Passiver i alt

2.744.520

2.146

Balance

Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Overført resultat
Foreslået udbytte
5

Egenkapital i alt
Leverandører af varer og tjenesteydelser

6

Eventualforpligtelser

7

Kontraktlige forpligtelser

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10
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Passiver pr. 31. december

Indumatic A/S

2018

2017

DKK

1.000 DKK

Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

1.891.207
186.717
49.803
55.451

1.466
126
43
46

Personaleomkostninger i alt

2.183.177

1.680

5

5

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

90.486
23.974

78
-4

Skat af årets resultat i alt

114.460

74

1.567.950
-1.352.000

0
0

215.950

0

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

0

38

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i alt

0

38

Noter

Personaleomkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede

2

3

Skat af årets resultat

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget aconto faktureringer
Igangværende arbejder for fremmed regning i alt

4

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende er forrentet med Nationalbankens udlånsrente
med tillæg af 10 % hvilket ultimo året svarer til 10,05%.
Lånet er indfriet i årets løb.
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2018

2017

DKK

1.000 DKK

Noter

5

Egenkapital

Virksomhedskapital

Overkurs
ved emission

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

Saldo primo
Udbetalt udbytte
Årets resultat

500
0
0

12
0
0

799
0
288

144
-144
108

1.455
-144
396

Egenkapital ultimo

500

12

1.087

108

1.707

6

Eventualforpligtelser
Selskabet har arbejdsgarantier TDKK 199.

7

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har en huslejeforpligtelse overfor Jens Schou-Andersen. Den årlige leje er DKK 36.000.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 29 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på DKK 349, i alt DKK 10.121.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.

Indumatic A/S

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer 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 eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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 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.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
13
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aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer mv.

Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler
oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventualposter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som følger:
Goodwill

5 år

Afskrivningsperioden for goodwill er fastlagt ud fra branchemæssige forhold samt afspejler efter ledelsens vurdering den økonomiske levetid for goodwill og er fastsat under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra den aktivitet, som goodwill er knyttet til.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
14
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Leasingkontrakter

Indumatic A/S

Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar
til at blive taget i brug.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest-

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:

Brugstid

Restværdi

Indretning af lejede lokaler

5 år

0%

Produktionsanlæg og maskiner

5 år

0%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

7 år

0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som 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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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værdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Indumatic A/S

Anvendt regnskabspraksis
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Ikke faktureret tilgodehavende på balancedagen måles til forventet salgsværdi.
Igangværende arbejder for fremmed regning
diggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdt omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil
overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi.
Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af fær-

Indumatic A/S

Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig
indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
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udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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