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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2015 for Wirtek A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af
koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme 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.

Aalborg, den 3. marts 2016

Direktion

________________________
Michael Aaen

Bestyrelse

________________________ ________________________ ________________________
Kent Mousten Sørensen
Formand

Jens Uggerhøj Michael Aaen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Wirtek A/S

PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Wirtek A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og
årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores
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 koncernregnskabet og
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og 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 virk-
somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af
koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Aalborg, den 3. marts 2016 03-03-201

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70 202

Georg Aaen
Statsautoriseret revisor
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

2015 2014 2013 2012 2011
tkr. tkr. tkr. tkr. tkr.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning.............................. 11.839 9.912 8.766 6.589 4.336
Driftsresultat.................................. 629 635 379 391 -1.240
Finansielle poster, netto.................... 17 21 201 240 203
Årets resultat før skat....................... 646 656 580 631 -1.037ÅreÅreÅre
Årets resultat efter skat..................... 623 742 580 781 -787

Balance
Balancesum.................................... 3.630 3.401 2.960 2.328 1.559
Egenkapital.................................... 1.809 1.807 1.591 1.044 363

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet.......... 867 889 3.355 813 -966
Pengestrømme fra investeringsaktivitet.. -551 -325 -136 -219 15
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet. -618 -512 -2.710 -201 912
Pengestrømme i alt........................... -302 52 509 393 -39
Investeringer i materielle anlægsaktiver. -130 -155 -106 -195 -9

Gennemsnitligt antal medarbejdere....... 50 40 39 34 25

Nøgletal
Overskudsgrad................................. 5,3 6,4 4,3 5,9 -28,6

Afkastningsgrad............................... 18,4 20,6 21,9 32,5 -71,9

Soliditetsgrad.................................. 49,8 53,1 53,8 44,8 23,3

Egenkapitalforrentning...................... 34,5 43,7 44,0 110,9 -247,5

Resultat pr. aktie, EPS
(resultat efter skat i % af gns. antal
aktier).......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1

Nettoomsætning pr. medarbejder i tkr... 237 248 225 194 173

Indeks for nettoomsætning................. 273 229 202 152 100IndIndInd

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises
til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling
og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj
kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger
og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.
 
Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe
merværdi for vores kunder.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Wirtek har i 2015 opnået en profitabel omsætningsvækst på 19 %, og omsætningen ligger over det
opjusterede omsætningsmål for 2015. Øgede omkostninger i forbindelse med færdiggørelse af et par
udviklingsprojekter medio 2015 medførte et mindre driftsresultat end tidligere udmeldt. Koncernens
likviditetsberedskab er fortsat stærkt. Ledelsen er tilfreds med den positive udvikling i koncernens
omsætning og forventer fortsat profitabel vækst de kommende år. 

Væsentlige økonomiske resultater for 2015:
• Koncernen realiserede i 2015 en omsætning på 11.839 tkr., svarende til en vækst på 19 % i
forhold til regnskabsåret 2014. Omsætningsvæksten ligger over den tidligere udmeldte opjustering af
forventningerne på 7 – 17 %. 

• Resultat før skat for 2015 blev 646 tkr., hvilket er på linje med resultatet for 2014 og under de
tidligere udmeldte forventninger til 2015. Efter et stærkt første halvår blev koncernen påført forøgede
omkostninger i andet halvår i forbindelse med færdiggørelse af et par kundeprojekter.
 
• På koncernniveau havde selskabet likvide midler på 1.011 tkr. ultimo 2015. Ledelsen indstiller
til generalforsamligen at der ikke udbetales udbytte i år men at selskabet i stedet overfører hele
overskuddet til fremtidige vækstinitiativer.  

• Selskabets egenkapital er steget fra 1.807 tkr. ultimo 2014 til 1.810 tkr. ultimo 2015. 

Væsentlige aktiviteter og hændelser i 2015:
• Koncernen har igennem de seneste fire år opnået en markant profitabel vækst. Dette blev i
2015 belønnet med en "Gazelle 2015" nominering, som ledelsen er meget stolte af.

• Wirtek’s omsætningsvækst i 2015 er sket gennem mersalg hos eksisterende og nye kunder. Øget
projektaktivitet inden for selskabets styrkeområder bidrager markant til omsætningsvæksten.

• Ledelsen har igangsat salgsaktiviteter i Norge som en del af selskabets nye strategi der bl.a.
skal indebære vækst fra de nære markeder. Ledelsen havde forventet at få den første kunde i Norge i
løbet af 2015. Af kapacitetsmæssige årsager er denne forventning udskudt til 2016. 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selska-
bets finansielle stilling.
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LEDELSESBERETNING

Særlige risici

Generelle risici
En væsentlig driftsrisiko er knyttet til Wirtek's evne til løbende at tilpasse koncernen til et
konkurrencepræget marked. Wirtek har formået gennem en skarp profil at skabe profitabel vækst, og
selskabet vil fastholde en skarp profil mod markedet og derved minimere den markedsmæssige risiko.

Finansielle risici
Wirtek er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i
valutakurser og renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle
risici. 

Wirtek’s finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici.

Det finansielle beredskab vurderes at være tilstrækkeligt til at understøtte de kommende års planlagte
vækst, og selskabets ledelse vurderer løbende det finansielle beredskab.
    
Valutarisici
Den lokale rumænske valuta RON har gennem årene udvist væsentlige svingninger i forhold til DKK.
Ledelsen nedsatte i 2013 kapitalen i det rumænske datterselskab, for på denne måde at minimere
effekten af valutamæssige svingninger i forhold til den rumænske RON.

Kreditrisici
Wirtek har historisk kun haft mindre afskrivninger på debitorer. Fremadrettet er forventningen, at tab
på debitorer fortsat vil være på et lavt niveau. 

Videnressourcer
Wirtek er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i Rumænien for at kunne
imødekomme kundernes krav om levering af de rette kompetencer. Wirtek arbejder løbende på at
kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere i Rumænien.  

Forventninger til fremtiden
Ledelsen ser begyndende flaskehalsproblemer i selskabets markeder som vil medføre en øget
efterspørgsel efter outsourcing-ydelser, hvorfor ledelsen også i de kommende år forventer profitabel
vækst. 

Ledelsen forventer at få de første kunder i Norge i løbet af 2016.
 
Omsætningen for 2016 forventes at ligge mellem 12,4 mio. og 13,4 mio. kr., en vækst på 5 % til 13 % i
forhold til 2015.
 
Resultat før skat for 2016 forventes at ligge i intervallet 0,7 mio. kr. til 0,9 mio. kr., en vækst på 8 %
til 39 % i forhold til 2015.

Likviditetsberedskabet i Wirtek koncernen forventes at blive yderligere styrket gennem driften i løbet
af 2016.

For at sikre, at koncernen kan dække den stigende efterspørgsel, vil selskabets rekrutteringsafdeling
blive styrket i løbet af 2016.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Wirtek A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Reg
1

Virksomheden har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C:
 Hoved- og nøgletal indgår i årsregnskabet.
 Pengestrømsopgørelse indgår i årsregnskabet.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 1

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv
moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler og tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkost-
ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat
efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og
med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber
indgår i acontoskatteordningen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genind-
vindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og
licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år.

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der
direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for
indregning. 

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over
den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20
år.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives generelt til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end regn-
skabsmæssig værdi.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar........................................... 2-5 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 drifts-
omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes
regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg
af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af
positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under
koncernregnskabet.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien. Udbytte fra dattervirksomheden, der forventes vedtaget inden godkendelsen af
moderselskabets årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre
værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre
værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det
omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedernes
underbalance.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Egne kapitalandele
Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført
resultat under egenkapitalen. Gevinster og salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.

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 indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.

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 bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som
en finansiel post. 

Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdi-
reguleringer direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balance-
dagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finan-
sielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immate-
rielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende
gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

NØGLETAL

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad:

ningNettoomsæt

100ltatDriftsresu 

Afkastningsgrad:

aktiver ligeGennemsnit

100skatfør Resultat 

Soliditetsgrad:

ultimo alt, iPassiver 

100ultimo int.,minoritets ekskl. lEgenkapita 

Egenkapitalforrentning:

rminoritete ekskl. legenkapita ligGennemsnit

100rminoritete ekskl.skat efter Resultat 

Egenkapitalforrentning:
(inkl. minoritetsinteresser)

rminoritete inkl. legenkapita ligGennemsnit

100rminoritete inkl.skat efter Resultat 

Nettoomsætning pr. medarbejder i tkr.:

sattefuldtidsan antalligt Gennemsnit

 tkr.i ningNettoomsæt

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Koncernen Moderselskabet
Note 2015 2014 2015 2014

kr. tkr. kr. tkr.

NETTOOMSÆTNING...................... 11.838.713 9.912 11.473.802 9.667

Eksterne omkostninger................... -5.673.378 -4.362 -9.194.617 -7.727

BRUTTORESULTAT....................... 6.165.335 5.550 2.279.185 1.939

Personaleomkostninger.................. 1 -5.182.828 -4.726 -1.577.532 -1.458
Af- og nedskrivninger.................... -353.626 -189 -68.083 -20

DRIFTSRESULTAT......................... 628.881 635 633.570 461

Res. af kapitalandele i datter- og ass.
virk.......................................... 0 0 7.807 189
Andre finansielle indtægter............. 35.195 29 0 0
Andre finansielle omkostninger........ -17.901 -8 -18.048 -8

RESULTAT FØR SKAT.................... 646.175 656 623.329 642

Skat af årets resultat..................... 2 -22.846 86 0 100

ÅRETS RESULTAT......................... 623.329 742 623.329 742

KONCERNENS ANDEL AF ÅRETS
RESULTAT................................. 623.329 742

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat.......................... 623.329 742

I ALT........................................ 623.329 742
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BALANCE 31. DECEMBER 

Koncernen Moderselskabet
AKTIVER Note 2015 2014 2015 2014

kr. tkr. kr. tkr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter...... 184.187 0 184.187 0
Erhvervede immaterielle
anlægsaktiver............................. 104.198 66 0 0
Udv.projekter under udførelse og
forudbetalinger........................... 35.525 45 35.525 45
Immaterielle anlægsaktiver............ 3 323.910 111 219.712 45

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar.................................... 171.348 187 23.562 18
Materielle anlægsaktiver............... 4 171.348 187 23.562 18

Kapitalandele i dattervirksomheder... 0 0 338.377 333
Lejedepositum og andre
tilgodehavender........................... 32.545 31 0 0
Finansielle anlægsaktiver.............. 5 32.545 31 338.377 333

ANLÆGSAKTIVER......................... 527.803 329 581.651 396

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser........................... 1.302.508 990 1.302.508 990
Igangværende arbejder for fremmed
regning..................................... 136.519 79 0 31
Tilgodehavende hos tilknyttede
virksomheder.............................. 0 0 280.733 327
Udskudte skatteaktiver.................. 6 500.000 500 500.000 500
Andre tilgodehavender................... 108.292 131 0 0
Tilgodehavende selskabsskat........... 780 1 780 1
Periodeafgrænsningsposter............. 43.967 59 16.000 32
Tilgodehavender......................... 2.092.066 1.760 2.100.021 1.881

Likvider.................................... 1.010.587 1.312 554.552 715

OMSÆTNINGSAKTIVER.................. 3.102.653 3.072 2.654.573 2.596

AKTIVER.................................... 3.630.456 3.401 3.236.224 2.992
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BALANCE 31. DECEMBER 

Koncernen Moderselskabet
PASSIVER Note 2015 2014 2015 2014

kr. tkr. kr. tkr.

Selskabskapital............................ 1.035.362 1.035 1.035.362 1.035
Overført overskud........................ 774.136 151 774.136 151
Forslag til udbytte........................ 0 621 0 621

EGENKAPITAL............................. 7 1.809.498 1.807 1.809.498 1.807

Leverandører af varer og
tjenesteydelser........................... 523.040 404 389.036 263
Anden gæld................................ 1.297.918 1.190 1.037.690 922
Kortfristede gældsforpligtelser....... 1.820.958 1.594 1.426.726 1.185

GÆLDSFORPLIGTELSER................. 1.820.958 1.594 1.426.726 1.185

PASSIVER................................... 3.630.456 3.401 3.236.224 2.992

Eventualposter mv. 8

Ejerforhold 9
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Koncernen Moderselskabet
2015 2014 2015 2014

kr. tkr. kr. tkr.

Årets resultat.......................................... 623.329 742 623.329 742

Årets afskrivninger tilbageført ..................... 353.626 189 68.083 20
Valutakursregulering ført på egenkapitalen...... -3.446 0 0 0
Resultat af tilknyttede selskaber................... 0 0 -7.807 -189
Skat af årets resultat tilbageført................... 22.846 -86 0 -100
Betalt selskabsskat................................... -23.623 -15 -777 -1
Ændring i tilgodehavender.......................... -332.969 -163 -218.848 -252
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat
og udbytte)............................................ 227.003 222 241.755 84

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER...... 866.766 889 705.735 304

Køb af immaterielle anlægsaktiver................ -419.610 -138 -227.549 -45
Køb af materielle anlægsaktiver................... -129.586 -155 -21.065 -17
Køb af finansielle anlægsaktiver................... -1.572 -32 0 0

PENGESTRØMME FRA
INVESTERINGSAKTIVITET........................... -550.768 -325 -248.614 -62

Kapitalforhøjelse nettotilført....................... 0 60 0 60
Betalt udbytte i regnskabsåret..................... -617.673 -572 -617.673 -572

PENGESTRØMME FRA
FINANSIERINGSAKTIVITET.......................... -617.673 -512 -617.673 -512

ÆNDRING I LIKVIDER................................ -301.675 52 -160.552 -270

Likvider 1. januar..................................... 1.312.262 1.260 715.104 985

LIKVIDER 31. DECEMBER............................ 1.010.587 1.312 554.552 715

Likvider 31. december specificeres således:
Likvider................................................. 1.010.587 1.312 554.552 715

LIKVIDER, NETTOGÆLD............................. 1.010.587 1.312 554.552 715



18

NOTER

Koncernen Moderselskabet
2015 2014 2015 2014 Note

kr. tkr. kr. tkr.

Personaleomkostninger 1
Gennemsnitligt antal medarbejdere... 50 40 1 1

Løn og gager............................... 4.776.903 4.275 1.476.407 1.361
Pensioner.................................. 260.182 287 2.160 2
Andre personaleomkostninger.......... 145.743 164 98.965 95

5.182.828 4.726 1.577.532 1.458

Skat af årets resultat 2
Beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst................................... 22.846 14 0 0
Regulering af udskudt skat.............. 0 -100 0 -100

22.846 -86 0 -100
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NOTER

Note

Immaterielle anlægsaktiver 3

Koncernen

Færdiggjorte
udviklings-
projekter

Erhvervede
immaterielle

anlægsaktiver

Udv.projekter
under udførelse og

forudbe-
talinger

Kostpris 1. januar 2015............................. 0 390.780 44.788
Valutakursregulering til ultimokurs............... 0 -5.126 0
Tilgang................................................. 236.812 192.061 35.525
Afgang................................................. 0 0 -44.788
Kostpris 31. december 2015...................... 236.812 577.715 35.525

Afskrivninger 1. januar 2015....................... 0 324.732 0
Valutakursregulering til ultimokurs............... 0 -7.204 0
Årets afskrivninger .................................. 52.625 155.989 0
Afskrivninger 31. december 2015............... 52.625 473.517 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015. 184.187 104.198 35.525

Moderselskabet

Færdiggjorte
udviklings-
projekter

Udv.projekter
under udførelse og

forudbe-
talinger

Kostpris 1. januar 2015................................................ 0 44.788
Tilgang.................................................................... 236.812 35.525
Afgang.................................................................... 0 -44.788
Kostpris 31. december 2015......................................... 236.812 35.525

Årets afskrivninger ..................................................... 52.625 0
Afskrivninger 31. december 2015.................................. 52.625 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.................... 184.187 35.525
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver 4

Koncernen
Andre anlæg,

driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2015................................................................... 519.063
Valutakursregulering til ultimokurs..................................................... -6.091
Tilgang....................................................................................... 129.586
Kostpris 31. december 2015............................................................ 642.558

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015................................................... 332.526
Valutakursregulering til ultimokurs..................................................... -6.326
Årets afskrivninger ........................................................................ 145.010
Af- og nedskrivninger 31. december 2015........................................... 471.210

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015....................................... 171.348

Moderselskabet
Andre anlæg,

driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2015................................................................... 54.708
Tilgang....................................................................................... 21.065
Kostpris 31. december 2015............................................................ 75.773

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015................................................... 36.753
Årets afskrivninger ........................................................................ 15.458
Af- og nedskrivninger 31. december 2015........................................... 52.211

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015....................................... 23.562

Finansielle anlægsaktiver 5

Koncernen
Lejedepositum og

andre tilgode-
havender

Kostpris 1. januar 2015................................................................... 31.385
Valutakursregulering til ultimokurs..................................................... -412
Tilgang....................................................................................... 1.572
Kostpris 31. december 2015............................................................ 32.545

Saldo 31. december 2015............................................................... 32.545

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015....................................... 32.545
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NOTER

Note

Finansielle anlægsaktiver (fortsat) 5

Moderselskabet
Kapitalandele i

dattervirk-
somheder

Kostpris 1. januar 2015................................................................... 2.671.040
Valutakursregulering til ultimokurs..................................................... -35.040
Kostpris 31. december 2015............................................................ 2.636.000

Ned- og afskrivninger 1. januar 2015................................................... 2.335.926
Valutakursregulering til ultimokurs..................................................... -30.496
Årets resultat............................................................................... -7.807
Ned- og afskrivninger 31. december 2015........................................... 2.297.623

Saldo 31. december 2015............................................................... 338.377

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015....................................... 338.377

Kapitalandele i dattervirksomheder (kr.)

Navn og hjemsted Egenkapital Årets resultat
Stemme og

ejerandel %

Wirtek S.R.L., Rumænien ................................ 338.377 7.807 100

Udskudte skatteaktiver 6
På baggrund af forventningerne til et positivt resultat før skat i intervallet 0,6 - 0,9 mio. kr.
har selskabets ledelse valgt at aktivere et udskudt skatteaktiv på 500 tkr., der forventes
udnyttet i løbet af 3 - 4 år.

Selskabets fremførselsberettigede skattemæssige underskud og midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser andrager 27,6 mio. kr.,
svarende til et udskudt skatteaktiv på 6,1 mio. kr. 



22

NOTER

Note

Egenkapital 7

Koncernen

Selskabskapital
Overført
overskud

Forslag til
udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 2015..................... 1.035.362 150.660 621.217 1.807.239
Betalt udbytte.................................... 0 0 -621.217 -621.217
Udbytte af egne aktier.......................... 0 2.764 0 2.764
Valutakursreguleringer.......................... 0 -2.617 0 -2.617
Forslag til årets resultatdisponering.......... 0 623.329 0 623.329

Egenkapital 31. december 2015............. 1.035.362 774.136 0 1.809.498

Moderselskabet

Selskabskapital
Overført
overskud

Forslag til
udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 2015..................... 1.035.362 150.660 621.217 1.807.239
Betalt udbytte.................................... 0 0 -621.217 -621.217
Udbytte af egne aktier.......................... 0 2.764 0 2.764
Valutakursreguleringer.......................... 0 -2.617 0 -2.617
Forslag til årets resultatdisponering.......... 0 623.329 0 623.329

Egenkapital 31. december 2015............. 1.035.362 774.136 0 1.809.498

Selskabskapitalen omfatter 6.902.412 aktier a nom. 0,15 kr., i alt nom. 1.035.362 kr.

Selskabet ejer 39.380 egne aktier, der er indregnet til 0 kr. 

2015
kr.

Selskabskapital 2010....................................................................... 1.865.493
Kapitalnedsættelse 2011.................................................................. -1.305.845
Kapitalforhøjelse 2011..................................................................... 400.714
Kapitalforhøjelse 2014..................................................................... 75.000
Selskabskapital ultimo.................................................................... 1.035.362

Eventualposter mv. 8
Hæftelse i sambeskatningen
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede
indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat. 
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NOTER

Note

Ejerforhold 9
Følgende aktionærer er noteret i selskabets særlige aktionærfortegnelse over betydelige
kapitalposter som ejende minimum 5 % af stemmerne eller selskabskapitalen:
Aaen Holding ApS
Bolettevej 24
9280 Storvorde

EI Invest ApS
Tulstrupvej 27
8680 Ry

Jens Uggerhøj
Blegdalsparken 110
9000 Aalborg


