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lndumatic A/S

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og d¡rekt¡onen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015

for lndumatic AlS.
Ärsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet glver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet afselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 20tS -3L.
december 2015.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Randers 5V, 31. maj 2016

D¡rekt¡onen:

k:K-o4otÅ,rat

/

Bestyrelsen:

k:.K-'"/"'r/'*'/

Hanne

Ál-s)*Á'b
Anders Schou-Andersen
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lndumatic A/S

Den uafhæng¡ge revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i lndumat¡c A/S
Vi har revideret årsregnskabet for lndumatic A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der om-

fatter 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 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

al om ledelsens

valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæs-

sige 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 konkluston

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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1.

januar 20L5

-3t.

december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Hadsten,31. maj 2016

Dansk Revision Hadsten
b, CVR-nr.3177

God

8530

L Jensen

Registreret revisor
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lndumatic A/S

Anvendt regnska bspra ks¡s

Generelt
Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B

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
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.
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.

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 t¡lbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
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.

lgangværende 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 balance-

dagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de Økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
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lndumatic A/S

Anvendt regnskabspra ks¡s
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer mv.

Personaleom kostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale
Finansielle ¡ndtægter 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

lmmaterielle anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som fplger

5ar

Goodwill

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.

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 fplger:

lokaler
Produktionsanlæg og maskiner
lndretning af lejede

5 år
5 år
6

{å:;,!,".

{.

;>GGi

INÞEPENÞÊNI MEMEËR

lndumatic A/S

Anvendt regnskabspra ks¡s
Andre anlæg, driftsmateriel og

inventar

5 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 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.
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.
lkke faktureret tilgodehavende på balancedagen måles til forventet salgsværdi

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, som omfatter alle direkte omkostninger, herunder bl.a. materialer og løn.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger
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Anvendt regnskabspraks¡s
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'
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
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

8

{åå;,[,""

<

I>GG¡

INÞEPEI{ÞENf ¡I4EMBER

lndumatic A/S

Note

ResultatoPgørelse

20t5

20t4

DKK

1.000 DKK

2.297.547

2.58t

-2.12L.071

-2.138

-157.700

-166

t8.777

277

Perioden 1. januar - 31. december

Bruttofortjeneste

t

Persona leom kostni nger

Afskrivninger,

a

nlægsaktiver

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
2

Skat af årets resultat

s09

0

-L4.706

-23

4.579

254

-4.267

-65

3t2

189

0

100

Overført resultat

312

89

Resultatdisponering i alt

3L2

189

Ärets resultat

Forslag

til resultatdisponering:

Foreslået udbytte

(å!i'!,""
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lndumatic A/S

Note

20t5

201.4

DKK

1.000 DKK

Goodwill

0

0

lmmaterielle anlægsaktiver

0

0

lndretning af lejede lokaler

0

0

Produktionsanlæg og maskiner

118.700

237

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Lt3.757

153

Materielle anlægsaktiver

232.451

390

Balance
Aktiver pr. 31. december

Deposita

L.000

Finansielle anlægsaktiver

1.000

t
t

Anlægsaktiver i alt

233.45t

391

Råvarer og hjælpematerialer

144.000

158

Varebeholdninger

144.000

158

1.510.313

903

lgangværende arbejder for fremmed regning

58.100

47t

Udskudte skatteaktiver

2L.08L

19

3.772

60

0

9

14.445

27

t.607.7tt

L.489

7t.026

360

Omsætningsaktiver i alt

t.822,737

2.008

Aktiver i alt

2.056.188

2.399

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
3

Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsni ngsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger
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lndumatic A/S

Note

Balance

2015

20L4

DKK

1.000 DKK

500.000

500

Passiver pr. 31. december

Virksomhedskapital

LL.723

t2

87L.762

87t

0

100

Egenkapital i alt

1.383.485

1.483

Kreditinstitutter

7s.797

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

t96.047

426

Anden gæld

400.8s8

490

Kortf ristede gældsforpli$elser

672.703

916

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

672.703

916

2.0s6.188

2.399

Overkurs ved emission

Overført resultat
Foreslået udbytte
4

Passiver i alt

5

Hovedaktivitet

6

Eventua lforpligtelser

7

Kontra ktlige forpligtelser

8

Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser
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lndumatic A/S

2015

2014

DKK

1.000 DKK

1.581.756

1.866

Noter

1

Personaleomkostninger
Løn og gager

423.406

130

Andre omkostninger til social sikring

62.787

70

Øvrige perso

53.t2L

72

2.t2t.o7t

2.t38

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

6.228
-L.961

0
65

Skat af årets resultat i alt

4.267

65

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget aconto faktu reri nger

58.100
0

777
-300

lgangværende arbejder for fremmed regning i alt

s8.100

47t

Pensioner
na

leom kostn i nger

Personaleomkostn¡nger

2

3

4

¡

alt

Skat af årets resultat

Egenkapital

Saldo primo

Udbetalt udbytte
Ârets resultat
Egenkapital ultimo

Virksomhedskapi-

Overkurs
ved emis-

Overført

Foreslået

ltat

udbytte

resu

I

alt

tal

sion

1.000 DKK

L.000 DKK
72

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

87L

100

0
0

-100

0

0
0

0

1.483
-100
0

s00

t2

872

0

1.383

500
0

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf

5

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive elforretning med industriautomation, samt dermed beslægtet virksomhed.
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Noter

6

2015

2014

DKK

1.000 DKK

Eventua lforpligtelser

Udover de for branchen gældende service- og garantiforpligtelser har selskabets pengeinstitut

stillet arbejdsgarantier, der pr. 31. december 2015 udgør

7

DKK 394.111.

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har en huslejeforpligtelse overfor Jens Schou-Andersen. Den årlige leje er TDKK 36.

8

Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser
lngen.
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