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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret I . maj 2014 - 30. april 2015 for TH-Gruppen,
Byggesfyring ApS
,{rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende..Ä.rsregnskabet giver derfor efter
vores opfattelse et refvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Betingelserne for at fravælge revision er op$ldt. Endvidere har selskabet fravalgt revision for det kommende
regnskabsår.

.Årsrapporten indsti lles ti I generalforsarnl

in gen s

godkendel se.

Malling, den 1. september 2015

Direktion:

Troels Chresten Højlund
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Vi har opstillet årsregnskabet for TH-Gruppen, Byggestyring ApS for regnskabsåret L maj 2014 - 30. april

201 5

på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, sotn De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Ä.rsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt
årsregnskabet, er Deres ansvar.

til opstillingen af

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at
opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet
er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 1. september 2015
Aros statsautoriserede revisorer l/S

Juel Møller
statsautonseret revlsor
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Selskabsoplysninger

Selskabet:

TH-Gruppen, Byggestyring ApS
Smedegårds

Allé lD

8340 Malling

CVR nr.: 3226 5626
Regnskabsår: 01.05 - 30.04

Direktion:

Troels Chresten Højlund

Revisor:

Aros statsautoriserede revisorer I/S
Værkmestergade 3, 4. sal
8000 Aarhus C
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten for TH-Gruppen, Byggestyring ApS er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
.A,rsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivnin ger og nedskrivnin ger.

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 eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens $ 32 er resultatopgørelsens øverste poster sammendraget til posten
"Bruttofortjeneste".
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre og andre driftsindtægter fratrukket eksterne
omkostninger.

Andre eksterne omkostnin ger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger Til gager, distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer mv.
tr'inansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amoftisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt
rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske

dattervirksomheder.
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
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede aßkrivninger. Goodwill afskrives lineært
over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
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 afaktivernes forventede brugstider og
restværdi herefter:

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-10 år

Nyanskaffelser med en kostpris under den til hver tid gældende skattemæssige småanskaffelsesgrænse
omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.
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 afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Bgenkapital - 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 generalforsamlingen.
Hensatte forpli gtelser
Hensatte forpligtelser omfatter lrensættelse

til

udskudt skat
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Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat afårets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.

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 afoikling af forpligtelsen
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, 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.

Gældsforpligtelser

til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
amortiseret kosþris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld
anden gæld, måles

til
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostn inger

Resultat

fø

1

r afskrivninger

Afskrivninger
Resultat af primær drift

20t4ns

2013n4

DKK

DKK

2.307.343

1.480.788

89.302

949.042

1.118.041

531.746

s7.645

t6t;70t

1.060.396

370.045

1.1

Finansielle indtægter

2

16.353

14.080

Finansielle omkostninger

J

12.570

9.022

1.064.179

375.103

251.826

85. I 57

Årets resultat

812.353

289.946

Resultatdisponering
Årets resultat

812.353

289.946

Overført fra tidligere år

392.441

702.496

1.204.794

992.441

800.000

600.000

404.794

392.441

1.204.794

992.441

Resultat før skat
Skat af årets resultat

4

Til disposition
Forslag til resultatdisponering
Udlodning af udbytte
Overført

til næste år

I alt
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Balance 30. april

2014n5

2013n4

DKK

DKK

Goodwill

0

14.284

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

14.284

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

386.348

2s9.709

Materielle anlægsaktiver i alt

386.348

2s9.709

Deposita

30.000

30.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

30.000

30.000

Anlægsaktiver i alt

416.348

303.993

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

373.592

373.s83

Igangværende arbejder for fremmed regning

871.037

0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

102.148

460.162

0

34.153

1.346.777

867.898

Likvide beholdninger

131.112

842.769

Likvide beholdninger i alt

737.112

842.769

Note

Aktiver

Periodeafgrænsn in gsposter

Tilgodehavender i alt

Omsætningsaktiver i alt

2.083.889 1.710.667

Aktiver i alt

2.500.237

t0

2.0t4.660
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Balance 30. april

2014/t5

2013n4

DKK

DKK

5

125.000

125.000

til udbytte

5

800.000

600.000

Overført overskud

5

404.794

392.441

1.329.794

t.tt7.44l

skat

31.396

25.145

Hensatte forpligtelser i alt

31.396

25.145

484.370

0

25.000

25.000

Selskabsskat

225.402

309.687

Anden gæld

404.275

537.386

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.139.047

872.073

Gældsforpligtelser i alt

1.139.047

872.073

Passiver i alt

2.s00.237

Note

Passiver
Virksomhedskapital
Forslag

Egenkapital i alt

Hensættelse

til udskudt

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser

lt

2.014.660
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Noter til årsrapporten

Selskabets aktivitet og økonomiske udvikling
Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed indenfor håndværk og rådgivervirksomhed samt
anden henned beslægtede aktiviteter.
Selskabets resultat og økonomiske udvikling har levet op

til forventningerne og anses for

tilfredsstillende.
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.

1

Personaleomkostnin ger
Gager og lønninger
Pensioner

4

1.017.800
94.858
30.263

46.381

35.358

1.189.302

949.042

Finansielle indtægter

2014n5

2013ll4

Finansielle indtægter tilknyttede virksomheder
Øvrige fi nansiel le indtægter

14.143

7.8s6

2.2r0

6.224

Finansielle indtægter i alt

16.353

14.080

Finansielle omkostnin ger

2014n5

20t3lt4

Øvrige

12.570

9.022

Finansielle omkostninger i alt

12.570

9.022

Skat afårets resultat

2014n5

2013n4

Personaleomkostninger i alt

3

2013n4

837.424
59.007
17.253

Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personal eomkostn in ger

2

20l4ns

fi nansiel

le omkostninger

aktuelle skat
Ä.rets udskudte skat
Regulering af tidl. års skat

24s.s7

Skat af årets resultat i alt

,Ä,rets

12

5

118.262

6.251
0

-28.130
-4.915

251.826

85.157
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Noter til årsrapporten

5

Virksomheds-

Overført

kapital

overskud

Saldo primo
Betalt udbytte

I 25 .000

392.44t

0

0

.Arets resultat
.Arets udbytte

0
0

812.353
-800.000

12s.000

404.794

Egenkapital

Egenkapital ultimo

l3

Forslag til
udbytte

Egenkapital

600.000
-600.000

i

alt

1.117 .441

0

-600.000
812.353

800.000

0

800.000

1.329.794

