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Murermester Mathias Airas ApS

Ledelsespåtegning
Direktionen har i dag behandlet og godkendt års

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af

rapporten for 11. juni 2014 - 31. december 2014 for

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

Murermester Mathias Airas ApS.

11. juni 2014 - 31. december 2014.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattel

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direkti

se en retvisende redegørelse for de forhold, beret

onen anser betingelserne for at undlade revision for

ningen omhandler.

opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et

godkendelse.

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

Dianalund, 6. februar 2015
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Murermester Mathias Alras ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet
Til ledelsen I Murermester Mathias Alras ApS

rers Etiske regler for revisorer, herunder principper

Vi har opstillet årsregnskabet for Murermester

vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompe

Mathias Airas ApS for regnskabsåret 11. juni 2014 -

tence og fornøden omhu.

31. december 2014 på grundlag af selskabets
bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhe

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændig

dens ejer har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter

heden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

gen af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

balance og noter.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysnin
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS

ger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er

4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin

vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller

ger.

fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assiste

ledelse har givet os til brug for at opstille årsregn

re selskabets ledelse med at udarbejde og præsen

skabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller

tere årsregnskabet i overensstemmelse med års

reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er

regnskabsloven. Vi har overholdt relevante be

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs

stemmelser i revisorloven og FSR - danske reviso

loven.

Slagelse, 6. februar 2015
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Murermester Mathias Airas ApS

Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er murervirksomhed.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillen
de.

Stiftelsesomkostninger
Omkostninger til selskabets stiftelse udgør DKK

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

4.072.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regn

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

af selskabets forhold væsentligt.

skabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen

Selskabet har haft normale driftsaktiviteter. Der har
ikke været enkeltstående begivenheder i regn
skabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det
kræver omtale i ledelsesberetningen.
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Murermester Mathias Airas ApS

Anvendt regnskabspraksis
Generelt

for at opnå årets Indtjening, herunder afskrivninger,

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs

tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæs

klasse B.

sige skøn af beløb, der tidligere har været Indregnet
I resultatopgørelsen.

Koncernregnskab
I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der Ikke

Resultatopgørelsen

udarbejdet koncernregnskab, da koncernen Ikke
overskrider størrelsesgrænserne.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen Indregnes I resultatopgørelsen,

Generelt om indregning og måling

såfremt levering og risikoovergang til køber har

Aktiver Indregnes I balancen, når det er sandsynligt,

fundet sted Inden regnskabsårets udgang. Netto

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska

omsætning Indregnes excl. moms og med fradrag af

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

rabatter I forbindelse med salget.

Forpligtelser Indregnes I balancen, når det er sand

Bruttofortjeneste

synligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles

råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne

pålideligt.

omkostninger er sammendraget I posten "Brutto
fortjeneste".

Ved første Indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig

Andre driftsindtægter og -omkostninger

telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost

Andre driftsindtægter og -omkostninger Indeholder

nedenfor.

regnskabsposter af sekundær karakter I forhold til
selskabets hovedaktivitet.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til
amortiseret kostpris, hvorved der Indregnes en

Andre eksterne omkostninger

konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostnin

kostpris opgøres som oprindelig kostpris med

ger til distribution, salg, reklame, administration,

fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af

lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingom

den akkumulerede amortisering af forskellen

kostninger mv.

mellem kostpris og nominelt beløb.
Leasingkontrakter
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi

Leasingydelser på kontrakter og øvrige lejeaftaler

gelige tab og risici, der fremkommer Inden årsrap

Indregnes I resultatopgørelsen over kontrakternes

porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold,

løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser

der eksisterede på balancedagen.

vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under
leje- og leasingforpligtelser.

Indtægter Indregnes I resultatopgørelsen I takt med,
at de Indtjenes, herunder Indregnes værdiregule

Personaleomkostninger

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt

måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets

Endvidere Indregnes omkostninger, der er afholdt

personale.
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Murermester Mathias Airas ApS

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Restværdier:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -

Andre anlæg, driftsmaterlel og Inventar

0%

omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrøren
de acontoskatteordningen m.v.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle
Skat af årets resultat

anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den

forskydning I udskudt skat, Indregnes i resultatop

regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

gørelsen med den del, der kan henføres til årets

Fortjeneste eller tab Indregnes I resultatopgørelsen

resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,

under andre driftsindtægter eller andre driftsom

der kan henføres til posteringer direkte på egenka

kostninger.

pitalen.
Varebeholdninger
Selskabet er omfattet af de danske regler om

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-

obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og

metoden eller nettoreallsatlonsværdlen, hvor

de danske dattervirksomheder.

denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til
nettoreallsatlonsværdlen Indregnes I resultatopgø

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved

relsen.

afregning af sambeskatningsbldrag mellem de
sambeskattede virksomheder I forhold til disses

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgø

skattepligtige Indkomster. I tilknytning hertil mod

res som salgspris med fradrag af færdlggørelsesom-

tager virksomheder med skattemæssigt underskud

kostnlnger og omkostninger, der afholdes for at

sambeskatningsbldrag fra virksomheder, der har

effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen

kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

til omsættelighed, ukurans og udvikling I o
f rventet
salgspris.

Balancen
Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjæl
Materielle anlægsaktiver

pematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med

af hjemtagelsesomkostninger.

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foreta
ges lineære afskrivninger baseret på en vurdering af

Tilgodehavender

de enkelte aktivers forventede brugstider og rest

Tilgodehavender måles I balancen til amortiseret

værdi.

kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdlen reduceres med nedskrivninger til Imøde

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af

gåelse af forventede tab efter en vurdering af de

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostpri

enkelte tilgodehavender.

sen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger
direkte tilknyttet anskaffelsen Indtil det tidspunkt,

Periodeafgrænsningsposter

hvor aktivet er klar til at blive taget I brug.

Perlodeafgrænsningsposter, som er Indregnet
under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

Der indgår forventede brugstider som følger:
Andre anlæg, driftsmaterlel og Inventar
Dansk
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Murermester Mathias Airas ApS

Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede
gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

Udbytte

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises

og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af

som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået

de skatteregler og skattesatser, der med balance

udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunk

dagens lovgivning vil være gældende, når den

tet for vedtagelse på generalforsamlingen.

udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i

Gæidsforpligteiser

skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gæld måles til amortiseret kostpris.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende
aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af
tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
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Murermester Mathias Al ras ApS

2014
Note

DKK

Resultatopgørelse
Perioden 11. juni - 31. december

1

Bruttofortjeneste

413.882

Personaleomkostninger

-92.418

Afskrivninger, anlægsaktiver

-6.333

Resultat før finansielle poster

315.131

Finansielle indtægter

1.840

Finansielle omkostninger

-5.518

Resultat før skat

311.454

Skat af årets resultat

-76.486

Årets resultat

234.968

Forslag til resultatdisponering:
Foreslået udbytte

55.000

Overført resultat

179.968

Resultatdisponering I alt

234.968
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Murermester Mathias Airas ApS

2014
Note

DKK

Balance
Aktiver pr. 31. december

Andre anlæg, driftsmaterlel og inventar

88.667

Materielle anlægsaktiver

88.667

Anlægsaktiver i alt

88.667

Varebeholdning

8.072

Varebeholdninger

8.072

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

298.937

Depositum

8.000

Periodeafgrænsningsposter

< Dansk

18.841

Tilgodehavender

325.778

Likvide beholdninger

211.447

Omsætningsaktiver i alt

545.297

Aktiver i alt

633.964
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Murermester Mathias Airas ApS

2014
Note

DKK

Balance
Passiver pr. 31. december

VIrksomhedskapital

50.000

Overført resultat

179.968

Foreslået udbytte
3

55.000

Egenkapital i alt

284.968

Hensættelser til udskudt skat

7.714

Hensatte forpligtelser

7.714

Leverandører af varer og tjenesteydelser

46.608

Selskabsskat til tilknyttede virksomheder

71.935

Anden gæld

222.739

Kortfristede gældsforpligtelser

341.282

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

348.996

Passiver i alt

633.964

4

Eventualforpligtelser

5

Kontraktlige forpligtelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Murermester Mathias Airas ApS

2014

Noter

DKK

Personaleomkostninger
Løn og gager

88.113

Andre omkostninger til social sikring

4.305

Personaleomkostninger i ait

92.418

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat

68.772

Regulering af udskudt skat

7.714

Skat af årets resultat I alt

76.486

Egenkapital

Saldo primo

Virksomhedskapital
1.000 DKK
50

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

1 alt

1.000 DKK
0

1.000 DKK
0

1.000 DKK
50

0

180

55

235

50

180

55

285

Årets resultat
Egenkapital ultimo

Eventualforpllgtelser
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Airas Holding ApS for danske selskabsskatter
og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabs
skatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregn
skab.

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 29 mdr. og en restgæld på i alt TDKK 110.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har Ikke pantsat eller stillet sikkerhed i nogen aktiver.
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