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Ledelsespàtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt àrsrapporten for perioden 1. januar
december 2014 for Tage Hansens Murerforretning A/S.

-

31.

Arsrapporten afi egges i overensstemmel se med rsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
Arsregnskabet erjvf. irsregnskabslovens

§ 135 ikke revideret. Vi anser betingelserne herfor for opfyldte.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den

2S (2015

Direktion

111(1

l; 4,
Peter Hansen

Bestyrelse

jjpr N 1$
Sussanne Hansen
Formand

Kasper ThorsØ Hansen

Peter Hansen
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Den uafharngige revisors reviewerkhering

Til kapitalejerne i Tage Hansens Murerforretning A/S
Vi har udfØrt review af ârsregnskabet for Tage Hansens Murerforretning A/S for regnskabsàret 1. januar 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
-

Ledelsens ansvar for àrsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et àrsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med àrsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et àrsregnskab uden wesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller feji.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om ârsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse
med den internationale standard vedrØrende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav
ifØlge dansk revisorlovgivning. Dette krever, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt
med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som heihed ikke i alle wesentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmessige begrebsramme. Dette krever ogsà, at vi
overholder etiske krav.
Et review af et regnskab udfØrt efter den internationale standard vedrØrende opgaver om review af historiske
regnskaber er en erkkeringsopgave med begrenset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primert bestàr
af forespØrgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af
analytiske handlinger og vurdering af det opnAede bevis.
Omfanget af de handlinger, der udfØres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de
internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om ársregnskabet.
Konklusion
Ved det udfØrte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at ârsregnskabet
ikke giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014
samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med
àrsregnskabsloven.
-

Silkeborg, den

I)’-..

NO/

2015

blicher
REVISION & RADGIVNING
Statsautori eret Revisionsaktieselskab

Ben T omsen
Regi treret revisor
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Seiskabsoplysninger

Seiskabet

Tage Hansens Murerforretning A/S
Toldbodgade 13
8600 Silkeborg
Telefon:
E-mail:

86 86 70 55
tagehansen@tagehansen.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsâr:

27 14 65 03
1. januar 2003
Silkeborg
1.januar -31. december

Bestyrelse

Sussanne Hansen, formand
Kasper Thorsø Hansen
Peter Hansen

Direktion

Peter Hansen

Revisor

Registreret revisor Bent Thomsen
Blicher Revision & Ràdgivning
Statsautori seret Revisionsaktieselskab
Søndergade 25
8600 Silkeborg
Registreret revisor Bent Thomsen
Revisor Dorthe Kaa

Ejerforhold

Følgende aktiomerer er noteret i seiskabets aktiomerfortegnelse som ejende
minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:
Peter Nyhus Hansen, Engesvangvej 109, 8600 Silkeborg

Hovedaktivitet

Seiskabets formal er at drive murermester- og entreprenørforretning og anden
dermed besIegtet virksomhed.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Arsregnskabet for Tage Hansens Murerforretning A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med
àrsregnskabslovens bestemrnelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste àr og aflgges I danske kroner.

RESULTATOPG0RELSEN
Generelt
Med henvisning til Arsregnskabslovens
posten bruttofortjeneste.

§

32 er visse indtgter og omkostninger sammendraget i regnskabs

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten bestàr af sammentrkning af regnskabsposterne “nettoomsetning, ndring I lagre af
frdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtgter, omkostninger til râvarer og
hje1pemateriaIer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsatning
Nettoomsretningen indregnes I resultatopgørelsen, sàfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden àrets udgang. Nettoomsetningen indregnes exci. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til saig, reklame, administration, lokaler, tab pa
debitorer, operationelle Ieasingornkostninger my.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter Lønninger og Øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af IØnrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtagter og omkostninger
Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de belØb, der vedrØrer
regnskabsâret. Finansielle poster omfatter renteindtgter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrØrende werdipapirer, geld og
transaktioner i frernmed valuta samt tilkeg og godtgørelser under acontoskatteordningen my.
Skat af àrets resultat
Arets skat, som bestär af àrets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del. der kan henføres iii firets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der kan henfØres til
posteringer direkte pa egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Immaterielle an1agsaktiver
Erhvervet goodwill males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
genindvindingswerdien, hvor denne er lavere. Goodwill afskrives lineert over den vurderede Økonomiske
brugstid, der er vurderet til 10 àr.
Materielle anhegsaktiver
Materielle anhegsaktiver males til kostpris
genindvindingsverdien, hvor denne er lavere.

fradrag

med

af

akkumulerede

afskrivninger

eller

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restwerdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke pa 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 lineere afskrivninger baseret pa følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restwerdier:

Driftsmidler

Brugstid

Restwerdi

5 7 tr

10%

-

Smàaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesâret.
Fortjeneste eller tab ved athendelse af materielle ankegsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmessige verdi pa salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtegter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel verdi. Verdien
reduceres med nedskrivning til imødegáelse af forventede tab.
Periodeafgransningsposter
Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsàr.
Udbytte
Forsiag til udbytte for regnskabsàret indregnes som en serskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte
indregnes som en forpligtelse pa tidspunktet for vedtagelse pa generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af àrets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere àrs skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat males efter den balanceorienterede g1dsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmessig og skattemessig werdi af aktiver og forpligtelser. I de tiIfe1de, hvor opgørelse af
skattewerdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, mAles udskudt skat pA grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skattewerdien af fremførselsberettiget skattemessigt underskud, mAles til
den werdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskatteaktiver mAles til nettoreal isationswerdi.
Udskudt skat mAles pA grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vii were
geldende, nAr den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Andring i udskudt skat som følge af
endringer i skattesatser indregnes i resuitatopgørelsen. For indewerende Ar er anvendt en skattesats pA 2223,5%.
Ga1dsforpligtelser
GeldsforpIigteIser mAles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanIigvis svarer til norninel vrdi.
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Resultatopgørelse
1. januar 31. december
-

2014

2013
kr. 1.000

1.032.607

1.066

-851.227

-804

-26.411
0

-41
-121

154.969

100

1.992
-1.559

0
-1

155.402

99

-37.683

-25

117.719

74

99.800
17.9 19

98
-24

117.719

74

Note
BRUTTOFORTJENESTE
I

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
ankegsaktiver
Andre driftsomkostninger

DRIFTSRESULTAT
Andre finansielle indtegter
Andre finansielle omkostninger

RESULTAT F0R SKAT
2 Skat af ârets resultat

ARETS RESULTAT

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forsiag til udbytte for regnskabsàret
Overført resultat
DISPONERET I ALT
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Balance 31. december
AKTIVER
2014

2013
kr. 1.000

0

0

0

0

364.835

111

364.835

111

Huslejedepositum

8.700

9

Finansielle anhgsaktiver

8.700

9

ANLGSAKTIVER

373.535

120

Tilgodehavender fra saig og tjenesteydelser
Periodeafgrnsningsposter

430.106
25.414

199
22

Tilgodehavender

455.520

221

Likvide behoidninger

824.371

1.221

OMSIETNINGSAKTIVER

1.279.891

1.442

AKTIVER

1.653.426

1.562

Note
3 Goodwill
Immaterielle an1agsaktiver
4 Andre ankeg, driftsmateriel og inventar
Materielle anhegsaktiver
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Balance 31. december
PASSIVER
2014

2013
kr. 1.000

500.000
628.684
99.800

500
611
98

1.228.484

1.209

Hensette1se til udskudt skat

25 .000

11

HENSATTE FORPLIGTELSER

25.000

11

Leverandrer af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden ge1d
Ge1d til virksomhedsdeltagere og ledelse

111 .511
23.202
252.769
12.460

46
34
258
4

Kortfristede gaildsforpligtelser

399.942

342

GIELDSFORPLIGTELSER

399.942

342

1.653.426

1.562

Note
Virksomhedskapital
Overførtresultat
Forsiag iii udbytte for regnskabsàret
5 EGENKAPITAL

PASSIVER

6 Eventualposter my.
7 Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

1 Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger dl social sikring

2 Skat af àrets resultat
Skat af ârets resultat
Regulering, udskudt skat

2014

2013
kr. 1.000

685.025
122.225
43.977

710
64
30

851.227

804

23.202
14.481

38
-13

37.683

25

Goodwill
3 Immaterielle an1agsaktiver
Kostpris 1. januar 2014
Arets tilgang
Afgang
Kostpris 31. december 2014

Af-/nedskrivninger 1. januar 2014
Af-/nedskrivninger pa afhendede aktiver
Af-/nedskrivninger
Af-/nedskrivninger 31. december 2014
Regnskabsmassig vrdi 31. december 2014

480.000
0
0
480.000

-480.000
0
0
-480.000
0
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Noter
Andre
an1ag,
driftsmateri
el og
inventar
4 Materielle an1agsaktiver
Kostpris 1.januar 2014
Arets tilgang
Afgang

878.855
3 18.160
-381.046
815.969

Kostpris 31. december 2014

Af-/nedskrivninger 1. januar 2014
Af-/nedskrivninger pi athendede aktiver
Af-/nedslcrivninger

-767.661
342.940
-26.413

Af-/nedskrivninger 31. december 2014

-451.134
364.835

Regnskabsmessig verdi 31. december 2014

1/1 2014

Udbetalt
udbytte

Forsiag til
resultatdis
ponering

500.000
610.765
98.400

0
0
-98.400

0
17.919
99.800

500.000
628.684
99.800

1.209.165

-98.400

117.719

1.228.484

31/12 2014

5 Egenkapital
Virksomhedskapital
OverfØrt resultat
Forsiag til udbytte for regnskabsàret

Aktiekapitalen er fordelt sáledes:
5.000 aktier a nom kr. 100

500.000
500.000

6 Eventualposter my.
Kautions-, pensions- og garantiforpligtelser andrager kr. 0.
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Noter

7 Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
Pantsetninger og sikkerhedsstillelse andrager kr. 0.
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