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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30.
september 2016 for Complea 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. 30. september 2016 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 16. november 2016

Direktion

Morten Hovaldt Jeppe Hovaldt Larsen

Bestyrelse

Morten Fosgrau Claus Toftegaard Anders Bech Jensen
Formand

Morten Hovaldt Jeppe Hovaldt Larsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Complea A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Complea A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes ef-
ter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 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 årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregn-
skab, 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 selskabets interne kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige 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
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Pandrup, den 16. november 2016

One Revision
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Lars F. Lundtoft
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Complea A/S
Lufthavnsvej 5
9400 Nørresundby

CVR-nr.: 33 15 37 16
Stiftet: 10. september 2010
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse Morten Fosgrau, Formand
Claus Toftegaard
Anders Bech Jensen
Morten Hovaldt
Jeppe Hovaldt Larsen

Direktion Morten Hovaldt
Jeppe Hovaldt Larsen

Revision One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Bredgade 45
9490 Pandrup

Modervirksomhed MHL Invest ApS

Associeret virksomhed JHL Invest Hjallerup ApS, Hjallerup
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at være IT-samarbejdspartner med fokus på telefoni, netværk og serverdrift.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 9.793.269 kr. mod 8.981.328 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør 1.610.670 kr. mod 1.647.540 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-
nansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Complea A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostnin-
ger.

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. Nettoomsæt-
ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-
rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. 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 resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskat-
tede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomhe-
der med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives li-
neært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Bygninger 10  år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

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 af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdnin-
ger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjem-
tagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørel-
sesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fast-
sættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

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 udbyt-
te indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 ind-
komster 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 Complea 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. Selskabsskatteprocenten vil i pe-
rioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note 2015/16 2014/15

Bruttofortjeneste 9.793.269 8.981.328

1 Personaleomkostninger -7.207.223 -6.113.734
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver -483.270 -621.538

Driftsresultat 2.102.776 2.246.056

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 13.375 0
Andre finansielle indtægter 6.737 5.062

2 Øvrige finansielle omkostninger -22.543 -70.804

Resultat før skat 2.100.345 2.180.314

Skat af årets resultat -489.675 -532.774

Årets resultat 1.610.670 1.647.540

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 600.000 400.000
Overføres til overført resultat 1.010.670 1.247.540

Disponeret i alt 1.610.670 1.647.540
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Balance 30. september

Aktiver
Note 2016 2015

Anlægsaktiver

Goodwill 425.714 532.142
Immaterielle anlægsaktiver i alt 425.714 532.142

Grunde og bygninger 1.045.708 1.056.213
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 508.776 579.239
Materielle anlægsaktiver i alt 1.554.484 1.635.452

Anlægsaktiver i alt 1.980.198 2.167.594

Omsætningsaktiver

Fremstillede varer og handelsvarer 168.997 265.644
Varebeholdninger i alt 168.997 265.644

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.060.738 3.587.151
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 200.000 0
Udskudte skatteaktiver 53.512 58.359
Andre tilgodehavender 113.108 0
Periodeafgrænsningsposter 357.907 336.166
Tilgodehavender i alt 4.785.265 3.981.676

Likvide beholdninger 4.022.105 1.882.763

Omsætningsaktiver i alt 8.976.367 6.130.083

Aktiver i alt 10.956.565 8.297.677
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Balance 30. september

Passiver
Note 2016 2015

Egenkapital

3 Virksomhedskapital 500.000 500.000
4 Overført resultat 2.426.018 1.415.348
5 Foreslået udbytte for regnskabsåret 600.000 400.000

Egenkapital i alt 3.526.018 2.315.348

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.344.453 1.982.349
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 111.022
Selskabsskat 1.072.686 587.858
Anden gæld 1.576.114 1.323.188
Periodeafgrænsningsposter 2.437.294 1.977.912
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.430.547 5.982.329

Gældsforpligtelser i alt 7.430.547 5.982.329

Passiver i alt 10.956.565 8.297.677

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
7 Eventualposter
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Noter

2015/16 2014/15

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 6.104.590 5.139.212
Pensioner 629.536 578.703
Andre omkostninger til social sikring 55.869 51.750
Personaleomkostninger i øvrigt 417.228 344.069

7.207.223 6.113.734

2. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 0 4.345
Andre finansielle omkostninger 22.543 66.459

22.543 70.804

3. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. oktober 2015 500.000 500.000

500.000 500.000

Anpartskapitalen består af 500 anparter a 1.000 kr. og multipla heraf.

Der har indenfor de seneste 5 år ikke været bevægelser på virksomhedskapitalen. 

4. Overført resultat

Overført resultat 1. oktober 2015 1.415.348 167.808
Årets overførte overskud eller underskud 1.010.670 1.247.540

2.426.018 1.415.348

5. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte 1. oktober 2015 400.000 0
Udloddet udbytte -400.000 0
Udbytte for regnskabsåret 600.000 400.000

600.000 400.000
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Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der udstedt ejerpantebreve på t.kr. 500
med sikkerhed i selskabets ejendomme.

7. Eventualposter
Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med MHL Invest ApS 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.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes di-
rekte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: xx
t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: xx
t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at sel-
skabets hæftelse udgør et andet beløb.
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