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Ledelsespátegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt àrsrapporten for perioden 1. januar
december 2015 for Tage Hansens Murerforretning A/S.

-

31.

Arsrapporten aflgges i overensstemmelse med àrsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at àrsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
Arsregnskabet erjvf. àrsregnskabslovens

§

135 ikke revideret. Vi anser betingelserne herfor for opfyldte.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den

.f’/(

2016

Direktion

Peter Hansen

Bestyrelse

Sussanne Hansen
Formand

Kasper Thorsø Hansen

Peter Hansen
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Den uatharngige revisors reviewerkhering

Til kapitalejerne i Tage Hansens Murerforretning A/S
Vi har udfØrt review af rsregnskabet for Tage Hansens Murerforretning A/S for regnskabsàret 1.januar 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
-

Ledelsens ansvar for àrsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, 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 ârsregnskab uden wesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller feji.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om àrsregnskabet. 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 krver, 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 ogsâ, 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 hensigtsmessigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af
analytiske handlinger og vurdering af det opnâede 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 rsregnskabet.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at rsregnskabet
ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015
samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2015 i overensstemmelse med
irsregnskabsloven.
-

Silkeborg,den

ZYí(

2016

blicher
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Be t homsen
Re istreret revisor
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Seiskabsoplysninger

Seiskabet

Tage Hansens Murerforretning A/S
Toldbodgade 13
8600 Silkeborg
Telefon:
E-mail:
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsàr:

86867055
tagehansen@tagehansen.dk
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
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Søndergade 25
8600 Silkeborg
Registreret revisor Bent Thomsen
Revisor Dorthe Kaa

Vasent1igste aktiviteter

Seiskabets formAl er at drive murermester- og entreprenørforretning og anden
dermed beskegtet virksomhed.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Arsregnskabet for Tage Hansens Murerforretning A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med
ârsregnskabslovens besternrnelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Arsregnskabet er aflagt efter sarnme regnskabspraksis som sidste àr og affiegges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til àrsregnskabslovens
posten bruttofortjeneste.

§

32 er visse indtegter og omkostninger sammendraget i regnskabs

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten bestár af sarnmentrekning af regnskabsposterne “nettoomsetning, endring i lagre af
fterdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtegter, omkostninger til râvarer og
hj eIpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomstning
Nettoomstningen indregnes i resultatopgørelsen, sàfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden ârets udgang. Nettoomstningen indregnes exci. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til saig, rekiame, administration, lokaler, tab pa
debitorer, operationelle leasingomkostninger my.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter Iønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtagter og omkostninger
Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de belØb, der vedrØrer
regnskabsáret. Finansielle poster omfatter renteindtegter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrØrende werdipapirer, gld og
transaktioner i fremmed valuta samt tillg og godtgørelser under acontoskatteordningen my.
Skat af árets resultat
Arets skat, som bestàr af ârets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til àrets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der kan henfØres til
posteringer direkte pa egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN
Immaterielle ankegsaktiver
Erhvervet goodwill mles 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 ankegsaktiver mles til kostpris
genindvindingswerdien, hvor denne er lavere.

med

fradrag

af

akkumulerede

afskrivninger

eller

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restwerdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke pi grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er kiar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages 1ineere afskrivninger baseret pa følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restwerdier:

Driftsmidler

Brugstid

Restverdi

5 7 âr

10%

-

Smâaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelses?tret.
Fortjeneste eller tab ved athendelse af materielle anhegsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmessige werdi pA salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtegter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender mAles til amortiseret kostpris, hvilket sdvanhigvis svarer til nominel werdi. Verdien
reduceres med nedskrivning til imdegAeIse af forventede tab.
Periodeafgnensningsposter
Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter atholdte omkostninger vedrØrende efterfølgende
regnskabsAr.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsAret indregnes som en serskilt post under egenkapitalen. Forsiag 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 Arets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere Ars skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat males efter den balanceorienterede g1dsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmssig og skattemessig werdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfielde, 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
nettoskatteakti ver mAles til nettorealisationswerdi.
Udskudt skat mAles pA grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil were
g1dende, nAr den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. IEndring i udskudt skat som fØlge af
endringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indewerende Ar er anvendt en skattesats pA 22%.
GaldsforpIigtelser
GeldsforpIigteIser mAles til amortiseret kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel werdi.
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Resultatopgørelse
1. januar 31. december
-

2015

2014
kr. 1.000

905.775

1.034

-657.841

-852

-79.755

-28

168.179

154

719
-1.320

2
-1

167.578

155

-40.3 12

-37

ARETS RESULTAT

127.266

118

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forsiag til udbytte for regnskabsAret
OverfØrt resultat

101.200
26.066

100
18

DISPONERET I ALT

127.266

118

Note
BRUTTOFORTJENESTE
1 Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anhegsaktiver
DRIFTSRESULTAT
Andre finansielle induegter
Andre finansielle omkostninger
RESULTAT F0R SKAT
2 Skat af ârets resultat
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Balance 31. december
AKTIVER
2015

2014
kr. 1.000

0

0

0

0

297.845

367

297.845

367

Deposita

8.700

9

Finansielle anhEgsaktiver

8.700

9

ANLIEGSAKTIVER

306.545

376

Tilgodehavender fra saig og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrensningsposter

454.088
2.983
27.483

430
0
25

Tilgodehavender

484.554

455

Likvide beholdninger

910.597

824

OMSIETNINGSAKTIVER

1.395.151

1.279

AKTIVER

1.701.696

1.655

Note
3 Goodwill
Immaterielle anhegsaktiver
4 Andre anlreg, driftsmateriel og inventar
Materielle ankcgsaktiver

Tage Hansens Murerforretning A/S

11

Balance 31. december
PASS!VER
2015

2014
kr. 1.000

500.000
654.750
101.200

500
629
100

1.255.950

1.229

HensetteIse til udskudt skat

24.000

25

HENSATTE FORPLIGTELSER

24.000

25

LeverandØrer af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Andenge1d
Ge1d til virksomhedsdeltagere og ledelse

86.428
35.313
278.727
21.278

112
23
254
12

Kortfristede ge1dsforp1igteIser

421.746

401

GLDSFORPL1GTELSER

421.746

401

1.701.696

1.655

Note
Virksomliedskapital
Overfrt resultat
Forsiag til udbytte for regnskabsàret
5 EGENKAPITAL

PASSIVER

6 Eventualposter my.
7 Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

I Personaleomkostninger
LØnninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2 Skat af irets resultat
Skat af àrets resultat
Regulering, udskudt skat
Regulering, selskabsskat tidligere àr

2015

2014
kr. 1.000

554.338
61.402
42.10 1

685
122
45

657.841

852

41.3 13
-1.000
-1

23
14
0

40.312

37

Goodwill
3 Immaterielle anhegsaktiver
Kostpris 1.januar 2015
Arets tilgang
Afgang

480.000
0
0

Kostpris 31. december 2015

480.000

Af-/nedskrivninger 1. januar 2015
Af-/nedskrivninger p afhendede aktiver
Af-/nedskrivninger

-480.000
0
0

Af-/nedskrivninger 31. december 2015

-480.000

Regnskabsmcssig vrdi 31. december 2015

0
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Noter
Andre
anheg,
driftsmateri
el og
inventar
4 Materielle an1agsaktiver
Kostpris 1.januar 2015
Arets tilgang
Afgang

815.969
0
0

Kostpris 31. december 2015

815.969

Af-/nedskrivninger 1. januar 2015
Af-/nedskrivninger pa athndede aktiver
Af-/nedskrivninger

-451.134
0
-66.990

Af-/nedskrivninger 31. december 2015

-518.124

Regnskabsmessig vardi 31. december 2015

297.845

1/1 2015

Udbetalt
udbytte

Forsiag til
resultatdis
ponering

31/12 2015

500.000
628.684
99.800

0
0
-99.800

0
26.066
101.200

500.000
654.750
101.200

1.228.484

-99.800

127.266

1.255.950

5 Egenkapital
Virksomhedskapital
OverfØrt resultat
Forsiag iii udbytte for regnskabsAret

Aktiekapitalen er fordelt sàiedes:
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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