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Ledelsespåtegning
Ledelses påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2012 30.06.2013 for TS Tech A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30.06.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg, den 09.09.2013

Direktion

Thomas Sandholdt
direktør

Bestyrelse

Dorthe Bech Sandholdt
formand

Henrik Lausten Jørgensen

Thomas Sandholdt
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til kapitalejerne i TS Tech A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for TS Tech A/S for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
30.06.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2012 - 30.06.2013 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.
Esbjerg, den 02.09.2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Harbo Andersen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelses beretning

Hovedaktivitet
Selskabet driver el-installatør virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anset årets resultat som tilfredsstillende. Årets resultat udgør et overskud på 3.929 t.kr. Egenkapitalen
udgør 5.320 t.kr. pr. 30.06.2013
Selskabet er pr. 2. september 2013 omdannet til et aktieselskab. I forbindelse med omdannelsen er virksomhedskapitalen forhøjet med 411.112 kr. til kurs 100 med udstedelse af fondsaktier. Virksomhedskapitalen udgør herefter 500.000 kr.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns ka bspra ksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen,
når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling omfatter regnskabsårets formindskelser eller forøgelser af lagre af færdigvarer og varer under fremstilling. I posten indgår sædvanlige nedskrivninger af de
pågældende lagerbeholdninger. Ændringer i råvarelagre indgår i posten omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Selskabet indgår i sambeskatningen for moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Goodwill
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden udgør 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden).
Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det
foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
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Resultatopgørelse for 2012/13
Resultatopgørelse for 2012/1 3

Note
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

1

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat af ordinære aktiviteter før skat
Skat af ordinært resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat

2012/13
kr.

2011/12
kr.

13.816.803

7.388.483

(8.639.059)
(407.730)
4.770.014

(5.572.645)
(353.133)
1.462.705

350.426
26.413
(5.648)

0
8.556
(2.911)

5.141.205
2

(1.212.000)

1.468.350
(373.000)

3.929.205

1.095.350

3.800.000
350.428
(221.223)
3.929.205

1.095.000
0
350
1.095.350
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Balance pr. 30.06.2013
Balance pr. 30.0 6.2013

2012/13
kr.

2011/12
kr.

0

16.667

0

16.667

683.661

519.352

683.661

519.352

850.426

0

850.426

0

1.534.087

536.019

Råvarer og hjælpematerialer
Varer under fremstilling

149.273
542.150

129.998
199.990

Varebeholdninger

691.423

329.988

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

4.538.237
904.598
53.000
0
0

3.888.668
1.397
7.000
25.133
71.645

Tilgodehavender

5.495.835

3.993.843

Likvide beholdninger

2.102.992

1.526.123

Omsætningsaktiver

8.290.250

5.849.954

Aktiver

9.824.337

6.385.973

Note
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

3

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

4

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

5
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Balance pr. 30.06.2013
2012/13
kr.

2011/12
kr.

Egenkapital

88.888
350.428
1.080.354
3.800.000
5.319.670

88.888
0
1.301.577
1.095.000
2.485.465

Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

0
1.243.492
1.161.016
2.100.159

1.133.459
1.261.189
394.000
1.111.860

Kortfristede gældsforpligtelser

4.504.667

3.900.508

Gældsforpligtelser

4.504.667

3.900.508

Passiver

9.824.337

6.385.973

Note
Virksomhedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Eventualforpligtelser
Ejerforhold

6

7
8
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Egenkapitalopgørelse for 2012/13
Egenkapitalo pgørelse for 2012 /13

Virksomhedskapital
kr.

Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode
kr.

Overført
overskud
eller underskud
kr.

Forslag til
udbytte for
regnskabsåret
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo
Udbetalt udbytte
Årets resultat

88.888

0

1.301.577

1.095.000

2.485.465

0

0

0

(1.095.000)

(1.095.000)

0

350.428

3.800.000

3.929.205

Egenkapital ultimo

88.888

350.428

3.800.000

5.319.670

(221.223)
1.080.354
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Noter
Noter

2012/13
kr.

2011/12
kr.

7.674.661
836.192
128.206
8.639.059

4.995.790
483.402
93.453
5.572.645

2012/13
kr.

2011/12
kr.

1.258.000
(46.000)
1.212.000

404.000
(31.000)
373.000

1. Personaleomkostninger
Gager og løn
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2. Skat af ordinært resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

Goodwill
kr.

3. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

50.000

Kostpris ultimo

50.000

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

(33.333)
(16.667)
(50.000)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0
Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar
kr.

4. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Kostpris ultimo

1.040.305
555.372
1.595.677

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

(520.953)
(391.063)

Af- og nedskrivninger ultimo

(912.016)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

683.661
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Noter
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
kr.

5. Finansielle anlægsaktiver
Tilgange
Kostpris ultimo

500.000
500.000

Andel af årets resultat
Opskrivninger ultimo

350.426
350.426

Regnskabsmæssig værdi ultimo

850.426

Dattervirksomheder:
TS Tech Energy A/S

Hjemsted

Retsform

Esbjerg

A/S

Ejerandel
%
100,00

2012/13
kr.

2011/12
kr.

2010/11
kr.

88.888
0
88.888

88.888
0
88.888

80.000
8.888
88.888

6. Virksomhedskapital
Bevægelser i virksomhedskapitalen
Virksomhedskapital primo
Kapitalforhøjelse
Virksomhedskapital ultimo

7. Eventualforpligtelser

###

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med TS Tech Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at
indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

8. Ejerforhold

###
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Noter
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller
pålydende værdi:
TS Tech Holding ApS, Esbjerg
HLJ Holding Esbjerg ApS, Esbjerg

