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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

MURERMESTER JONAS ARMFELT ApS
Baunebjergvej 121
3050 Humlebæk
CVR-nr:
Regnskabsår:

31581567
01/01/2014 - 31/12/2014
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Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags aflagt årsrapport for 1. januar – 31. december 2014 for Murermester Jonas Armfelt ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
Selskabskapitalen forventes at være intakt indenfor 2 år.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humlebæk, den 14/07/2015
Direktion

Jonas Armfelt

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Regnskabspraksis er uændret
Indregning
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.
Aktiver indregnes i balance, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelserne 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.
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætningen
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som
nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved periodens udførte, fakturerede arbejde.
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg, reklame og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.Renter til pengeinstitutter og kreidtoer.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med
udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved
beregningen er anvendt en skatteprocent på 24,5 pct.
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BALANCEN
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler er optaget til kostpris med fradrag af afskrivninger.
Der afskrives over forventet brugstid som er 5-10 år
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra salg er opgjort til dagsværdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger er indregnes til dagsværdi.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld.
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 og for betalte a’conto skatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor
opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt
skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil de 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 nettoaktiver måles til
nettorealisationsværdi.
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.
Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Udbytte
Udbytte for året er medtaget under gældsposter.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note

2014
kr.

2013
kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab ..................................................................

987.009

323.845

Personaleomkostninger ............................................................................

-631.124

-501.221

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

355.885

-177.376

Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................

-14.770

-68.662

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

341.115

-246.038

Ekstraordinært resultat før skat ...........................................................

341.115

-246.038

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

-95.680

23.119

Årets resultat ...........................................................................................

245.435

-222.919

Overført resultat .......................................................................................

245.435

-222.219

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

245.435

-222.219

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note
Deposita ...................................................................................................

2014
kr.
15.000

2013
kr.
15.000

Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................

15.000

15.000

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

15.000

15.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Udskudte skatteaktiver ............................................................................

222.756
0
65.180

61.813
113.290
160.860

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

287.936

335.963

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

167.058

158.195

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

454.994

494.157

Aktiver i alt ............................................................................................

469.994

509.157
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Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
125.000
183.250
-339.662

2013
kr.
125.000
183.250
-585.097

1

-31.412

-276.847

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

69.964
139.191
292.251

128.157
-20.177
678.025

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

501.406

786.004

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

501.406

786.004

Passiver i alt ...........................................................................................

469.994

509.157

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overkurs ved emission ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overkurs
Virksomheds-kapital
ved
emmission
kr.
kr.
125.000
183.250

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
-585.097

kr.
0

kr.
-276.847

0

0

0

0

0

0
125.000

0
183.250

245.435
-339.662

0
0

245.435
-31.412

2. Oplysning om eventualforpligtelser
Ingen

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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