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Side 1

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016
for NHC A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Silkeborg, den 8. marts 2017
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i NHC A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for NHC A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
u Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
u Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
u Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
u Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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.
I tilknytning til vores revision 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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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u Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

Silkeborg, den 8. marts 2017
REVISORERNE HOSTRUPHUS
Godkendt Revisionsaktieselskab
Penneo dokumentnøgle: EGB0P-3JO11-I5S1B-XWQMF-LL8B3-VE163

CVR-nr. 20 56 04 95

Lars Ole Barthel, HD
registreret revisor, FSR
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
”Hos NHC holder vi kundernes IT i hånden”. I 2016 har vi skærpet indholdet i dette ”statement”:
NHC er ikke længere udelukkende en hosting-forretning. Vi tager i stigende grad ansvar for den samlede ITløsning hos vores kunder. Vi søger desuden, at udvikle og drive dynamiske løsninger, som styrker vore
kunders forretninger, effektivt og digitalt.
Aktiviteter er i lighed med tidligere år hosting, support og vedligeholdelse af IT-udstyr samt andre ydelser
beslægtet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Vi har oplevet stigende interesse fra kunder, som søger en mindre/mellemstor IT partner. Samtidig så vi et
marked, som først på året virkede afventende, men som ultimo 2016 virkede mere investeringsvillig. NHC
går således ud af 2016 med en væsentlig pipeline i behold.
Vores hosting-aktiviteter er forsat en vigtig del af kerneforretningen. Vores styrkede finansielle position,
samt vores cost-effektive drift af egen hosting-platform gør os yderst agile i forhold til, at udvikle
eksisterende, samt tage en række nye platforme i brug.
Udviklingen i den strategiske kerneforretning har været præget af konsolidering. Der er dog, samlet set,
sket en positiv udvikling i årets to sidste kvartaler. Dette bekræfter ledelsen i de strategiske beslutninger der
blev truffet ved årets begyndelse.
Styrkelsen af medarbejderstaben har givet det forventede afkast. Det betyder, at vi på trods af en stigende
lønomkostning, formår at hæve indtjeningsgraden til et markedskonformt niveau i den, for branchen, øvre
ende.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling på statustidspunktet.
Den forventede udvikling
Med udgangspunkt i den tilfredsstillende udvikling af vores forretning, forventer vi et 2017, som åbner for
større værksrater i omsætning af strategisk forretning. Vi forventer fortsat konsolidering blandt
konkurrenterne, samt et mere attraktivt marked for vores ydelser. Vi vil fortsætte vores succesfulde
aktiviteter med henblik på at øge strategisk kontraktforretning. Samtidig vil vi fortsat skærpe vores profil
og ydelser med henblik på, at styrke NHCs profil i markedet.
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Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Note

BRUTTOFORTJENESTE
1

2
3

2016

2015

kr.

kr.

7.824.287

6.382.443

-6.451.346
1.372.941

-5.681.502
700.941

Af- og nedskrivninger
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

-188.339
1.184.602

-212.980
487.961

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT

23.409
-24.090
1.183.921

43.926
-150
531.737

-265.527
918.394

-106.353
425.384

900.000
18.394
918.394

425.000
384
425.384

Personaleomkostninger
INDTJENINGSBIDRAG

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
Disponeret i alt
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Resultatopgørelse

Balance
2016

2015

kr.

kr.

45.000
45.000

90.000
90.000

Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

215.796
215.796

307.117
307.117

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

33.765
33.765

33.493
33.493

294.560

430.610

19.123

27.626

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

1.050.349
317.140
782
47.617
54.344
1.470.231

624.207
0
1.967
41.180
95.018
762.372

Likvide beholdninger

2.072.216

1.459.594

OMSÆTNINGSAKTIVER

3.561.571

2.249.591

AKTIVER

3.856.131

2.680.202

Note

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

ANLÆGSAKTIVER
Varebeholdninger
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AKTIVER

Balance
Note

2016

2015

kr.

kr.

4

5
6
7

Aktiekapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
EGENKAPITAL

500.100
19.796
900.000
1.419.896

500.100
1.402
425.000
926.502

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser

821.342
118.964
1.298.734
197.195
2.436.235

617.630
33.533
953.561
148.975
1.753.699

GÆLDSFORPLIGTELSER

2.436.235

1.753.699

PASSIVER

3.856.131

2.680.202

Kontraktlige forpligtelser
Eventualforpligtelser
Ejerforhold
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PASSIVER

Note
1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre udgifter til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
2

3

4

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

2016

2015

kr.

kr.

5.352.850
669.191
85.700
343.605
6.451.346

4.448.652
649.924
79.387
503.539
5.681.502

12

10

23.409
23.409

43.926
43.926

24.090
24.090

150
150

500.100
500.100

500.100
500.100

1.402
18.394
19.796

1.018
384
1.402

425.000
-425.000
900.000
900.000

369.000
-369.000
425.000
425.000

Egenkapital
Aktiekapital
Selskabskapital, primo

Overført resultat
Overført resultat tidligere år
Overført årets resultat

Forslag til udbytte for regnskabsåret
Foreslået udbytte, primo
Udbetalt udbytte i regnskabsåret
Foreslået udbytte for regnskabsåret

Ændringerne af aktiekapitalen indenfor de seneste 5 år kan specificeres således:

Aktiekapital pr. 1. januar 2012
Kapitalforhøjelse pr. 17. juni 2013
Kapitalforhøjelse pr. 12. august 2013

250.000
125.000
125.100
500.100
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Noter

Note

2016

2015

kr.

kr.

5

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på tkr. 135. Lejemålet kan til enhver tid
opsiges med 3 måneders varsel.
Selskabet har indgået en aftale om leje af racks med en årlig leje på tkr. 190. Lejemålet kan tidligst
opsiges til 15. juni 2018, herefter kan lejemålet opsiges med 12 måneders varsel til udløb af en
kalendermåned.

6

Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som helejet datterselskab hæfter selskabet
ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for selskabsskatter inden for
sambeskatningskredsen.

7

Ejerforhold
Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af
stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:
PVL Holding ApS, Silkeborg
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Noter

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Bvirksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
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Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets
personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.
Moderselskabet og de danske koncernselskaber er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet
fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår
afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget
ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris
reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Driftsmidler og inventar

Brugstid
3-5 år

Restværdi
0%
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Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne
omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder
lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres
i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag
af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan
beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års
skattepligtige indkomster.
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien
opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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