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rerfirmaet Henriksen ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2OL5 for Murerfirmaet Henriksen 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31.
december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, L7. maj 2016

Direktionen:
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Murerfirmaet Henriksen

ApS

Den uafhæng¡ge revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Murerfirmaet Henriksen ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Murerfirmaet Henriksen ApS for regnskabsåret 1. januar
2075 - 31. december 20L5. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i over-

ensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR

-

danske revisorers

standard om udvidet gennemgang afårsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Dette kræver, atvi

overholder revisorloven og

FSR

- danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med

henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt
krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består at forespørgsler

til ledelsen og, hvor det er

hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger
samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er min-

dre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Den uafhæng¡ge revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse,

t7. maj20L6

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaldieselskab, CVR-nr. 29919801

Thunbo
Partner, Registreret revisor
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Murerfi rmaet Henriksen ApS

Ledelsesberetn¡ng

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive murervirksomhed og entreprenørvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonom¡ske forhold
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabs-

året, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Ârets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets

forhold væsentligt.
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Anvendt regnskabspra ks¡s
Generelt
Ãrsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

Ârsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resu ltatopgØrelsen.
Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopg6relsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted

inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle indtæ$er og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskat-

teordningen m.v.
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M

urerfirmaet Henriksen ApS

Anvendt regnskabspraks¡s
Skat af årets resultat

Arets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dat-

tervirksomheder.
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

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfat-

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar

til at blive taget i brug.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og

inventar

3 - 8 år, restværdi 0

-

20%

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles

til kostpris efter

FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.

Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der sædvanligvis

svarer

til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepl¡gtig

indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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rerfìrmaet Henriksen ApS

Note

20t5

20t4

DKK

1.000 DKK

Bruttofortjeneste

t.268.44t

964

Personaleomkostninger

-7.056.729

-800

Afskrivninger, anlægsaktiver

-61.064

-46

Resultat før finansielle poster

150.648

119

0

1

-8.570

-8

Resultat før skat

t42.O78

111

Skat af årets resultat

-34.496

-29

Arets resultat

to7.582

82

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december

t

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Forslag

til resultatdisponering:

Foreslået udbytte

150.000

0

Overført resultat

-42.4L8

82

Resultatdisponering i alt

107.582

82
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Murerfirmaet Henr¡ksen ApS

Note

20L5

20L4

DKK

1.000 DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

TTI.486

13s

Materielle anlægsaktiver

111.486

135

Deposita

9.000

9

Finansielle anlægsaktiver

9.000

9

t20.486

t44

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

s.000

5

Varebeholdninger

s.000

5

t77.382

280

36.965

26

0

32

Tilgodehavender

2t4.347

339

Likvide beholdninger

633.986

464

Omsætningsaktiver i alt

853.333

808

973.819

9s2

Balance
Aktiver pr. 31. december

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudte skatteaktiver

Aktiver

ialt
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Note

20L5

20L4

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

12s.000

t25

Overført resultat

L6t.704

204

Foreslået udbytte

150.000

0

Egenkapital i alt

436.704

329

Leverandører af varer og tjenesteydelser

77.800

69

Selskabsskat til tilknyttede virksomheder

2.L86

0

Anden gæld

457.128

553

Kortfr¡stede gældsforpligtelser

s37.tt4

622

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

537,t14

622

Passiver i alt

973.819

952

Balance
Passiver pr. 31. december

2

3

Eventualforpligtelser

4

Kontra ktlige forpligtelser

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Murerfirmaet Henriksen ApS

2015

2014

DKK

1.000 DKK

816.433
1s9.336
80.960

642

t.056.729

800

Noter

t

Personaleomkostninger
Løn og gager

Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

2

Virksom- Overført Foreslået
hedskapi- resultat udbytte

Egenkapital

tal

1.000

Saldo primo

DKK
L25

Ärets resultat

t25

Egenkapital ultimo

3

84
74

1.000

DKK
204
-42
162

1.000

DKK
0
150
150

I

alt

1.000 DKK

329
108

437

Eventualforpligtelser
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Signe Holding ApS for danske selskabsskatter
og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskat-

ter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

4

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har en huslejeforpligtelse på 3 måneders husleje, svarende til TDKK 9.

5

Pantsætninger og sikkerhedsst¡llelser
lndestående på bankkonti, TDKK 17, er stillet som garanti for igangværende entrepriser
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