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Thy El-Teknik ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 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 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Thisted, den 17. marts 2016
Direktion

Anders Jensen Søe

Thomas Rune Olesen

Henning Korsgaard Thøgersen
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Tommy Skallerup Jensen

Thy El-Teknik ApS

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Thy El-Teknik ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Thy El-Teknik ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
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
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
Thisted, den 17. marts 2016
REVISION LIMFJORD
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 28 83 92 00

Troels N. Ifversen
Registreret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Thy El-Teknik ApS
Vilhelmsborgvej 16
Thisted 7700
CVR-nr.:
26 26 05 66
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Thisted Kommune

Direktion

Anders Jensen Søe
Thomas Rune Olesen
Tommy Skallerup Jensen
Henning Korsgaard Thøgersen

Revision

Revision Limfjord
Registreret Revisionsaktieselskab
Bødkervej 12
7700 Thisted

Advokat

Advodan Thisted
Frederiksgade 14
7700 Thisted

Pengeinstitut

Jyske Bank
Vestergade 40
7700 Thisted
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet består i udarbejdelse af eltavler, som sælges til forskellige
erhvervskunder samt almindeligt elarbejde for privat- og erhvervskunder.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 1.209.667, og selskabets balance pr.
31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.548.307.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thy El-Teknik ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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
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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og
andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang,
normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der
er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af
ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat,
og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens
erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 10 år. Afskrivningsperioden overstiger 5 år for strategisk erhvervede virksomheder
med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-8
år
3-5
år

Restværdi
0%
0-20% %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre
driftsomkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,
ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko
for værdiændringer.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle 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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Resultat før afskrivninger (EBITDA)
Afskrivninger
Resultat før finansielle poster (EBIT)
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2
3

Resultat før skat
Skat af årets resultat

4

ÅRETS RESULTAT

2015

2014

kr.

kr.

7.383.552

6.113.583

-5.573.947

-6.131.911

1.809.605

-18.328

-78.407

-117.791

1.731.198

-136.119

2.401
-151.800

1.119
-41.737

1.581.799

-176.737

-372.132

33.903

1.209.667

-142.834

1.100.000
109.667

0
-142.834

1.209.667

-142.834

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat
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Balance 31. december 2015

Note

2015

2014

kr.

kr.

Anlægsaktiver
Goodwill

37.876

47.876

Immaterielle anlægsaktiver

37.876

47.876

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

77.580
66.258

126.255
72.916

143.838

199.171

Andre tilgodehavender

64.340

64.340

Finansielle anlægsaktiver

64.340

64.340

246.054

311.387

Omsætningsaktiver
Råvarer og hjælpematerialer

1.393.284

1.509.461

Varebeholdninger

1.393.284

1.509.461

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

1.501.532
1.462.625
63.975
5.141
0
0
109.297

2.444.420
492.294
0
64.984
10.526
126.000
92.362

Tilgodehavender

3.142.570

3.230.586

425.118

593

OMSÆTNINGSAKTIVER

4.960.972

4.740.640

AKTIVER

5.207.026

5.052.027

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

ANLÆGSAKTIVER

Likvide beholdninger
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Balance 31. december 2015

Note

2015

2014

kr.

kr.

250.000
1.198.307
1.100.000

250.000
1.088.640
0

2.548.307

1.338.640

Hensættelse til udskudt skat

9.018

0

HENSATTE FORPLIGTELSER

9.018

0

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld

0
0
902.002
352.588
1.395.111

109.964
1.736.367
446.936
0
1.420.120

Kortfristede gældsforpligtelser

2.649.701

3.713.387

GÆLDSFORPLIGTELSER

2.649.701

3.713.387

PASSIVER

5.207.026

5.052.027

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
EGENKAPITAL

5

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6
7

-12-

Thy El-Teknik ApS

Noter

1

4.922.344
330.613
307.735
13.255

5.205.701
494.659
384.128
47.423

5.573.947

6.131.911

2.401

1.119

2.401

1.119

151.800

41.737

151.800

41.737

352.588
19.544

0
-33.903

372.132

-33.903

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

kr.

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

3

2014

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2015

Skat af årets resultat
Selskabsskat
Årets udskudte skat
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Noter

5

Egenkapital
Virksomhedskapital

Foreslået udbytOverført
te for regnresultat
skabsåret

kr.

kr.

kr.

kr.

Egenkapital 1. januar 2015
Årets resultat

250.000
0

1.088.640
109.667

0
1.100.000

1.338.640
1.209.667

Egenkapital 31. december
2015

250.000

1.198.307

1.100.000

2.548.307

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6

Eventualposter mv.
Der er stillet arbejdsgarantier på kr. 70.590.

7

I alt

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er virksomhedspant med pant i debitorer, goodwill samt driftsmidler på kr. 3.000.000.
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