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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for CIM Electronics A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Struer, den 16. februar 2017
Direktion

Lasse Damsø Pedersen

Per Clausen

administrerende direktør

direktør

Bestyrelse

Henning Vestergaard

Per Clausen

Ole Halskov Thomsen

formand

Allan Henneberg
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i CIM Electronics A/S
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for CIM Electronics A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet
og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det 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 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.
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Den uafhængige revisors erklæringer
I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Struer, den 16. februar 2017

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Jan Noer Sahl
statsautoriseret revisor

CIM Electronics A/S · Årsrapport for 2016

3

Selskabsoplysninger
Selskabet

CIM Electronics A/S
Fælledvej 17
7600 Struer
CVR-nr.:

25 68 20 25

Stiftet:

8. oktober 2000

Hjemsted:

Struer

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
16. regnskabsår

Bestyrelse

Henning Vestergaard, 7600 Struer, formand
Per Clausen, 8320 Mårslet
Ole Halskov Thomsen, 7600 Struer
Allan Henneberg, 8800 Viborg

Direktion

Lasse Damsø Pedersen, 8660 Skanderborg, administrerende direktør
Per Clausen, 8320 Mårslet, direktør

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Modervirksomhed

ATK Holding ApS
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i året bestået i udvikling og afsætning af softwareløsninger til industrielle formål
samt software til produkter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 10.014 t.kr. mod 6.408 t.kr. sidste år.
Årets resultat har i 2016 udgjort et overskud på 2.289 t.kr. mod et overskud sidste år på 1.080 t.kr.
Selskabets resultat i indeværende regnskabsår anses for meget tilfredsstillende.
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 4.468 t.kr. mod 3.129 t.kr. sidste år,
svarende til en stigning på 1.339 t.kr.
Den forventede udvikling
I det kommende år forventes en øget nettoomsætning og indtjening.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for CIM Electronics A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Selskabet har som følge af den nye årsregnskabslov ændret regnskabspraksis, hvorefter forslag til udbytte
for regnskabsåret indregnes under egenkapitalen indtil vedtagelsen. Tidligere har foreslået udbytte været
indregnet som en gældsforpligtelse. Ændringen har forhøjet egenkapitalen med 189 t.kr. pr. 31. december
2016, mens balancesummen er uændret.
Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene, hvorved egenkapitalen pr. 31. december 2015 er
forhøjet med 1.080 t.kr., mens balancesummen er uændret.
Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen 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 balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er
sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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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, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser,
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år.
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Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
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, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner

3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå 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 den enkelte kontrakt.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
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Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter CIM Electronics A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
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 amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2016

2015

Bruttofortjeneste

10.013.986

6.408.246

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-6.929.045
-149.489

-4.887.440
-107.356

2.935.452

1.413.450

0
0

87
-143

2.935.452

1.413.394

-646.192

-332.960

2.289.260

1.080.434

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret

2.100.000
189.260

0
1.080.434

Disponeret i alt

2.289.260

1.080.434

Note

1

Resultat før finansielle poster

2

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

3

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2016

2015

Færdiggjorte udviklingsprojekter

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

Produktionsanlæg og maskiner

142.387

68.755

Materielle anlægsaktiver i alt

142.387

68.755

Anlægsaktiver i alt

142.387

68.755

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

3.598.043
103.651
0
10.302
576.729

2.765.875
8.288
3.231
0
45.641

Tilgodehavender i alt

4.288.725

2.823.035

Likvide beholdninger

36.416

237.219

Omsætningsaktiver i alt

4.325.141

3.060.254

Aktiver i alt

4.467.528

3.129.009

Note
Anlægsaktiver
4

5

Omsætningsaktiver

6
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Balance 31. december
Passiver
2016

2015

Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

500.000
0
189.260

500.000
0
1.080.434

Egenkapital i alt

689.260

1.580.434

Hensættelser til udskudt skat

43.263

0

Hensatte forpligtelser i alt

43.263

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld
Ikke udbetalt ekstraordinært udbytte

477.120
636.905
0
1.735.980
885.000

65.400
161.754
183.641
1.137.780
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.735.005

1.548.575

Gældsforpligtelser i alt

3.735.005

1.548.575

Passiver i alt

4.467.528

3.129.009

Note
Egenkapital
7
8
9

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

10 Eventualposter
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Noter

1.

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4.210.478
427.431
39.348
210.183

6.929.045

4.887.440

9

5

0

143

0

143

599.698
46.494

343.641
-10.681

646.192

332.960

Skat af årets resultat
Skat af årets skattepligtige indkomst
Udskudt skat af årets resultat

4.

6.063.033
579.071
60.711
226.230

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3.

2015

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2016

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Kostpris 1. januar 2016

250.000

Kostpris 31. december 2016

250.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016

250.000

Årets afskrivninger

0

Af- og nedskrivninger 31. december 2016
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

CIM Electronics A/S · Årsrapport for 2016

250.000
0

13

Noter
5.

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og
maskiner

Kostpris 1. januar 2016

446.053

Tilgang

118.307

Kostpris 31. december 2016

564.360

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016

377.298

Årets afskrivninger

6.

7.

44.675

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

421.973

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

142.387

31/12 2016

31/12 2015

Salgsværdi af periodens produktion

103.651

8.288

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

103.651

8.288

500.000

500.000

500.000

500.000

2.100.000
-2.100.000

0
0

0

0

189.260

1.080.434

189.260

1.080.434

Igangværende arbejder for fremmed regning

Aktiekapital
Aktiekapital 1. januar 2016

8.

Overført resultat
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret

9.

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret
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Noter
10.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:
Selskabet har garantiforpligtelser på de afsluttede arbejder i overenstemmelse med branchens
normale garantiregler. Da der ikke forventes garatniarbejde ud over normalt omfang, er der ikke
afsat beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på afsluttede arbejder.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med CIM Gruppen A/S, CVR-nr. 31 89 18 92 som
administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.
Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.
Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.
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