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Ledelsespåtegning
Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for regnskabsåret IC
Electric A/S .
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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31.
december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedensted, den 20. april 2017.

Direktion

Carsten Thambo Due

Bestyrelse

Inge Elise Due

Niels Bjørn Hansson

Henrik Klougart

Anette Due Laursen

Peter Due Laursen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i IC Electric A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for IC Electric A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31.
december 2016 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.
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.

·

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, 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.
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·

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.
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.

Hedensted, den 20. april 2017
Rathmann & Mortensen
Godkendt revisionsanpartsselskab
CVR 27521975

Tommy Rathmann
registreret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

IC Electric A/S
Lundagervej 25c
8722 Hedensted
Telefon:
E-mail:

75650743
info@ic-electric.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

32160905
29. maj 2009
Hedensted
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Inge Elise Due
Niels Bjørn Hansson
Henrik Klougart
Anette Due Laursen
Peter Due Laursen

Direktion

Carsten Thambo Due

Revisor

Rathmann & Mortensen
Godkendt revisionsanpartsselskab
Vejlevej 23A
8722 Hedensted
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består i at drive elinstallationsvirksomhed og industriservice.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er tilfredsstillende. Årets resultat på t.kr. 2.395 er en stigning på t.kr. 307 i forhold til sidste år.
Der forventes en fortsat positiv indtjening for regnskabsåret 2017.
Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af
virksomhedens forhold.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for IC Electric A/S for 2016 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af
enkelte regler fra klasse C.
Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.
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
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 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang
til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter. Alle
former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Omkostninger til vareforbrug omfatter omkostninger forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde/produktion,
der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter omfatter renter, samt godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Finansielle omkostninger omfatter renter, samt tillæg under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.
Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet IC Electric Holding ApS er
administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.
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Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i
balancen som ”selskabsskat”.
BALANCEN
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og
indtjeningsprofil.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne
lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære
generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post
under egenkapitalen.
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 samt for betalte
acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne
avancer og -tab.
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.
Øvrig gæld
Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris, hvilket svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2016

2015

kr.

tkr.

16.203.509

14.313

-13.020.778

-11.533

-99.659

-83

0

-30

3.083.072

2.727

23.102

23

-18.032

-4

-7.866

-7

3.080.276

2.739

-685.520

-652

2.394.756

2.088

Overført fra tidligere år

2.033.884

1.946

Årets resultat

2.394.756

2.088

Til disposition

4.428.640

4.034

Udbytte for regnskabsåret

2.300.000

2.000

Overført til næste år

2.128.640

2.034

Disponeret i alt

4.428.640

4.034

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver
Ordinært resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december
Note

2016

2015

kr.

tkr.

Goodwill

50.000

75

Immaterielle anlægsaktiver i alt

50.000

75

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

200.859

276

Materielle anlægsaktiver i alt

200.859

276

Deposita

33.500

34

Finansielle anlægsaktiver i alt

33.500

34

284.359

384

Råvarer og hjælpematerialer

122.585

123

Varebeholdninger i alt

122.585

123

5.326.322

4.861

313.287

0

4.664

0

37.678

278

114.500

192

Tilgodehavender i alt

5.796.450

5.331

Likvide beholdninger

3.641.409

3.598

Omsætningsaktiver i alt

9.560.444

9.052

Aktiver i alt

9.844.804

9.436

Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december
Note

2016

2015

kr.

tkr.

500.000

500

Overført resultat

2.128.640

2.034

Foreslået udbytte

2.300.000

2.000

4.928.640

4.534

Hensættelse til udskudt skat

0

5

Hensatte forpligtelser i alt

0

5

1.594.218

982

0

915

600.826

557

Anden gæld

2.721.119

2.444

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

4.916.163

4.897

Gældsforpligtelser i alt

4.916.163

4.897

Passiver i alt

9.844.804

9.436

Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital

3

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4

Kontraktlige forpligtelser

5
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Noter til årsrapporten

1

2016
kr.

2015
tkr.

Løn, gager og vederlag
Pensioner
Andre udgifter til social sikring

11.305.095
1.253.278
462.405

10.037
1.112
385

Personaleomkostninger i alt

13.020.778

11.533

Personaleomkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 32, sidste år 30.

2

3

4

2016
kr.

2015
tkr.

Skat af årets resultat
Udskudt skat af årets resultat

694.826
-9.306

647
5

Skat af årets resultat i alt

685.520

652

Skat af årets resultat

Selskabskapital
kr.

Udbytte

Saldo primo
Årets resultat
Udbetalt udbytte
Saldo ultimo

Egenkapital

I alt

kr.

Overført
resultat
kr.

500.000
0
0

2.000.000
2.300.000
-2.000.000

2.033.884
94.756
0

4.533.884
2.394.756
-2.000.000

500.000

2.300.000

2.128.640

4.928.640

kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er afgivet arbejdsgaranti for t.kr. 7.

5

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for t.kr. 457, hvoraf t.kr. 176 forfalder inden
for 1 år og t.kr. 457 falder inden for 5 år.
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