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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 for Hæstrup Murerforretning ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 og resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2015 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Frederikshavn, den 23. marts 2015
Direktion

Bjarne Thomsen
direktør
Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Hæstrup Murerforretning ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Hæstrup Murerforretning ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet har
tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere selskabet 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.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ansvar.
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, selskabet 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.

Frederikshavn, den 23. marts 2015
PJ Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Per Svenningsen
Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hæstrup Murerforretning ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere
klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2014 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af
forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønrelaterede omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
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, kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens
danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt,
hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår
fra konsolideringen.
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 til nedsættelse af eget skattemæssigt
overskud.

4

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som
følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres
årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i
egenkapitalen.

Balancen
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.
Der afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
5
år

Restværdi
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis
andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis

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 det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som
andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det
enkelte igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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 nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Note

Bruttofortjeneste

2014

2013

kr.

kr.

793.694

449.471

-698.936

-436.167

94.758

13.304

-28.697

-20.214

66.061

-6.910

33.100
-40.901

22.070
-70.466

58.260

-55.306

-28.499

11.424

Årets resultat

29.761

-43.882

Overført overskud

29.761

-43.882

29.761

-43.882

Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

1
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

kr.

Aktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

350.000
78.543

350.000
83.740

428.543

433.740

428.543

433.740

Råvarer og hjælpematerialer

10.000

10.000

Varebeholdninger

10.000

10.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

84.884
96.120
84.330
145.125
17.368

194.893
35.314
51.454
173.624
6.531

Tilgodehavender

427.827

461.816

10.886

42.136

Omsætningsaktiver i alt

448.713

513.952

Aktiver i alt

877.256

947.692

Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger

2
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Andre reserver
Overført resultat
Egenkapital

3

Gæld til realkreditinstitutter

126.000
92.235
-79.809

126.000
92.235
-109.570

138.426

108.665

43.180

64.378

Langfristede gældsforpligtelser

4

43.180

64.378

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Deposita

4

21.197
290.831
56.458
1.862
316.527
1.875
6.900

20.939
306.388
243.644
0
163.678
0
40.000

Kortfristede gældsforpligtelser

695.650

774.649

Gældsforpligtelser i alt

738.830

839.027

Passiver i alt

877.256

947.692

Nærtstående parter og ejerforhold

5
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Noter til årsrapporten

1

2013

kr.

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2014

554.779
35.807
37.729
70.621

368.055
19.667
37.638
10.807

698.936

436.167

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Grunde og
bygninger
Kostpris 1. januar 2014
Tilgang i årets løb

350.000
0

139.568
23.500

Kostpris 31. december 2014

350.000

163.068

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014
Årets afskrivninger

0
0

55.828
28.697

Af- og nedskrivninger 31. december 2014

0

84.525

350.000

78.543

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014
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Noter til årsrapporten

3

Egenkapital
Selskabskapital

4

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2014
Kontant kapitalforhøjelse
Årets resultat

125.000
1.000
0

92.235
0
0

-109.570
0
29.761

107.665
1.000
29.761

Egenkapital 31. december
2014

126.000

92.235

-79.809

138.426

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. januar 2014

Gæld
31. december
2014

85.317

64.377

21.197

0

85.317

64.377

21.197

0

Gæld til realkreditinstitutter

5

Andre
reserver

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af selskabskapitalen:
Dansig Holding ApS
Gammel Løkkensvej 4
9800 Hjørring
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