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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Revisor

MURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS
Dalagervej 156
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december for 2012 for Murermester Mikael Andersen
ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 15/03/2013
Direktion

Mikael Andersen
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til anpartshaverne i MURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for MURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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
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 handlinger 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.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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.
Horsens, 15/03/2013

Lars Schou
statsautoriseret revisor
Revisto I/S
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er drift af en murerforretning.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende ud fra den økonomiske situation.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
Den forventede udvikling
Selskabet forventer i det kommende regnskabsår en forøget omsætning og et forbedret bruttoresultat. Også
resultatet før skat ventes forøget.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Fra klasse C er tilvalgt at afgive ledelsesberetning.
ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (faktureringsprincippet).
Byggeri for fremmed regning indregnes i takt med byggeriets udførelse, hvorved nettoomsætningen svarer
til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionskriteriet).
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktivitet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af
tilbagevendende karakter.
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.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Materielle samt immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid som følger:
Goodwill 7 år.
Driftsmidler 5 år.
Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
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Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat 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 samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes
udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.
Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede
gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

797.376

604.322

-586.663
-40.205

-389.693
-6.971

Resultat af ordinær primær drift .........................................................

170.508

207.658

Andre finansielle indtægter .....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger .............................................................

0
-5.648

134
-5.063

Ordinært resultat før skat ....................................................................

164.860

202.729

-34.998

-52.225

129.862

150.504

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................
Overført resultat .......................................................................................

120.000
9.862

150.000
504

I alt ..........................................................................................................

129.862

150.504

Bruttoresultat .........................................................................................
Personaleomkostninger ............................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......

Skat af årets resultat .................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
0

2011
kr.
3.574

0

0

146.523

0

146.523

3.574

Anlægsaktiver i alt .................................................................................

146.523

3.574

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................
Tilgodehavende skat ................................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

57.512
20.611
2.392
9.551

30.031
0
0
0

Tilgodehavender i alt .............................................................................

90.066

30.031

Likvide beholdninger ...............................................................................

197.451

416.387

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................

287.517

446.418

AKTIVER I ALT ...................................................................................

434.040

449.992

Goodwill ...................................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

3

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................

5

2012
kr.
125.000
14.108
120.000

Egenkapital i alt ........................................................................................

6

259.108

279.247

Hensættelse til udskudt skat .......................................................................

0

0

Hensatte forpligtelser i alt ........................................................................

0

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .........................................
Skyldig selskabsskat ...................................................................................
Anden gæld .................................................................................................

49.741
19.432
0
105.759

82.028
13.945
12.225
62.547

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................................................

174.932

170.745

Gældsforpligtelser i alt .............................................................................

174.932

170.745

PASSIVER I ALT .....................................................................................

434.040

449.992
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Arbejdsmarkedspension
Andre udgifter til social sikring
Lønrefusion
Øvrige personale udgifter

2012
kr.

2011

660805
20092
7984
-106589
4371
586663

384
0
5
-2
3
390

2012
kr.

2011

55609
-20611

52
0
0
52

t.kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

34998

t.kr.

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

25000
0
0
25000

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

-21426
-3574
-25000
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

4. Materielle anlægsaktiver i alt
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Driftsmidler
kr.

I alt
kr.

118700
183153

118700
183531

301853

301853

Af- og nedskrivning 1. januar
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning 31. december

118700
36631
0
155331

118700
36631
0
155331

Regnskabsmæssig værdi 31. december

146523

146523

Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. december
Opskrivninger 1 januar
Årets opskrivning
Opskrivninger 31. december

5. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Anpartskapitalen består af anparter a 1.000kr. eller multipla heraf, anparterne er ikke opdelt i
klasser.
kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:
Anpartskapital 31.12.2007
Tilgang, kapitaludvidelse
Anpartskapital 31. december

125000
0
125000

6. Egenkapital i alt

kr.
125000

Overført
resultat
kr.
4246

125000

9862
14108

Virksomheds-kapital
Saldo 1. januar
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital 31. december

7. Oplysning om eventualforpligtelser
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Foreslået
udbytte
kr.
150000
-150000
120000
120000

Ialt
kr.
279246
-150000
129862
259108
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Garantistillelse t.kr. 265.200
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