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Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for

1.

juni 20L4 -3t. maj 2015 for Elektrodyn Hadsund

ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. iuni 20t4 - 31. maj 2015.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hadsund, 2. oktober 2015

Direktionen:

z/*Z*
Torben Nielsen
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Den uafhæng¡ge rev¡sors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejeren i Elektrodyn Hadsund ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Elektrodyn Hadsund ApS for regnskabsåret 1. juni 20!4 - 31. maj 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 nødvendiB

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 afvores revision. Vi har udført revisio-

nen 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, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 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 om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skpn 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. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1.

juni 2014 - 31. maj 2015

i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsund, 2. oktober 2015

Dansk Revision Mariagerfjord
Statsautoriseret

ichae Carstens
Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspra

ks¡s

Generelt
Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

Ârsregnskabet 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
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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter 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 f6lge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgØrelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets lØb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og
andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster
Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætn¡ng
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.

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".
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Anvendt regnskabspraks¡s
Andre drift sindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets
hovedaktivitet,
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.
Personaleom kostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger

ved realiserede og ure-

aliserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse
vedrørende acontoskatteordningen m.v.
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

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 omfat-

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar

til at blive taget i brug.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger
lndretning af lejede

50 år

lokaler

Andre anlæg, driftsmateriel og

10 år

inventar

5 -7 är

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 materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud

over det som udtrykkes ved afskrivning.
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Anvendt regnska bspraks¡s
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. Kapitalværd¡en opgøres

som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger måles

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen

til omsættelighed, uku-

rans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris uden 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

tikvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer
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.
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 skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgØrelsen.
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Note

20M/rs

20L3lL4

DKK

1.000 DKK

382.494

475

-t27.417

-732

-70.059

-52

0

-31

185.018

260

13

0

Finansielle omkostninger

-28.330

-23

Resultat før skat

t56.702

236

Skat af årets resultat

-35.787

-59

Årets resultat

120.915

t77

Overført resultat

120.9L5

L77

Resultatdisponering i alt

120.915

L77

ResultatoPgørelse
Perioden 1. juni - 31. maj

Bruttofortjeneste
L

Persona leomkostninger

Afskrivninger, anlægsaktiver
And re driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

2

Forslag

til resultatdisponering:
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Note

20t4lts

20ß/14

DKK

L.000 DKK

L24.94L

130

0

8

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

s78.000

635

Materielle anlægsaktiver

702.941

773

702.94t

773

Varebeholdning

3L6.732

255

Varebeholdninger

3t6.732

255

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

22L.894

263

L7.700

27

0

6

239.594

296

24.325

1

580.651

551

t.283.592

t.324

Balance
Aktiver pr. 31. maj
Grunde og bygninger
lndretning af lejede lokaler

Anlægsaktiver

ialt

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

tikvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

{il;,!,""
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20t4/15

20t311,4

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

200.000

200

Overført resultat

383.445

263

3

Egenkapital i alt

583.445

463

4

Hensættelser

Note

Balance
Passiver pr. 31. maj

54.225

2t

54.225

21"

0

51

t45.025

69

Selskabsskat

2.448

0

Anden gæld

498.448

72L

Kortfristede gældsforpligtelser

645.92t

84t

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

700.t46

462

t.283.592

t.324

til udskudt skat

Hensatte forpligtelser

Kred

itinstitutter

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Passiver i alt

5

Hovedaktivitet

6

Eventualforpligtelser

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Ejerforhold
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2OL4/Ls

2OL3/L4

DKK

1.000 DKK

123.590
3.827

120

Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

t27,4t7

L32

Noter

L

Personaleom kostninger
LØn og gager

2

3

L2

Skat af årets resultat

2.448

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

33.339

59

Skat af årets resultat ¡ alt

35.787

59

Virksom-

Egenkapital

Overført
resultat

tal
1.000 DKK

1,OOO DKK

1.000 DKK

0

263
127

Lzl

200

383

583

200

Saldo primo

Årets resultat
Egenkapital ultimo

alt

hedska pi-

I

463

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf

4

Hensættelser

til udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat, primo
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat
Hensættelser

5

til udskudt skat i alt

20.886
33.339

-38

54.225

2t

59

Hovedakt¡v¡tet
Selskabets formål er produktion og salg af transformatorer, installationsvirksomhed samt pro-

duktion og handel i øvrigt.

Eventua lforpligtelser
lngen

(åï,!,."
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Noter

7

2OL4lts

2OL3/!4

DKK

1.000 DKK

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
lngen.

8

Eierforhold
FØlgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne

eller minimum 5 % af anpartskapitalen:
Torben Nielsen
Brohusvej 25, Skelund

9560 Hadsund
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