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Murerfirmaet Henriksen ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2014

for Murerfirmaet Henriksen

-3!. december

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2Ot4 - 31. december 2014.

2014

ApS.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattel-

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med

se en retvisende redegørelse

årsregnskabsloven.

ningen omhandler.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

godkendelse.

for de forhold, beret-

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af
Slagelse, 22.

maj2Ot5

Direktionen:

P*¡ U-/^;/"-aPoul Henriksen
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Murerfirmaet Henriksen

ApS

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer

Til kapitalejeren i Murerfirmaet Henriksen ApS

analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det

Erklæring om udvidet gennemgang af

opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres

årsregnskabet

ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en
revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskon-

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet

klusion om årsregnskabet.

for Murerfirmaet Henriksen ApS for regnskabsåret
L. januar 201-4 - 3L. december 2014. Ärsregnskabet,

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-

til forbehold.

gørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

31. december 2014 samt af resultatet af selskabets

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen

aktiviteter for regnskabsåret L. januar 2O!4 -3L.

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

december 2014 i overensstemmelse med årsregn-

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et

skabsloven.

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og
Øvrig regulering

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gen-

Supplerende oplysninger ved rørende andre for-

nemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrel-

hold

sens erklæringsstandard for små virksomheder og

Uden det har påvirket vores konklusion, skal vi gøre

FSR

-

danske revisorers standard om udvidet

opmærksom på, at selskabet i strid med selskabslo-

gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter

vens 5 210 har ydet lån til selskabets ledelse, hvor-

årsregnskabsloven. Dette kræver, at vi overholder

ved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er tilbagebe-

revisorloven og

talt i årets

FSR

- danske revisorers etiske regler

lØb.

samt planlægger og udfører handlinger med henblik
på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusi-

Udtalelse om ledelsesberetningen

on om årsregnskabet og derudover udfører specifikt

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst

krævede supplerende handlinger med henblik på at

ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere

opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne bag-

En

udvidet gennemgang omfatter handlinger, der

grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-

primært består at forespgrgsler til ledelsen og, hvor

beretningen er i overensstemmelse med årsregn-

det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden,

skabet.

ansk
Revision

4

ÐçO.

INOEFENDTNT MEMEIR

Murerfirmaet Henriksen

ApS

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklær¡nger

Slagelse, 22. maj2Ot5

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab

Thunbo
Pa

rtner, Registreret revisor
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Murerfirmaet Henriksen

ApS

Ledelsesberetn¡ng

Hovedaktivitet

Arets udvikling og resultat anses for utilfredsstillen-

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere

de.

år været at drive murervirksomhed og entreprenør-

virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regn-

Udviklingen i aktiviteter og økonom¡ske forhold

skabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter

af selskabets forhold væsentligt.

Der har ikke været enkeltstående begivenheder

i

regnskabsåret, som er afså væsentlig karakter, at
det kræver omtale i ledelsesberetningen.
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Anvendt regnskabspraks¡s

Generelt

Resultatopgørelsen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-

Nettoomsætning

klasse B.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgØrelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har

Ärsregnskabet er aflagt efter samme regnskabs-

fundet sted inden regnskabsårets udgang. Netto-

praksis som sidste år.

omsætning indregnes excl. moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

Bruttofortjeneste

at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde selska-

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-

fortjeneste".

omkostninger er sammendraget i posten "Bruttosynligt, at fremtidige Økonomiske ressourcer vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles

Andre eksterne omkostninger

pålideligt.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

lokaler, tab på deb¡torer, operationelle leasingom-

til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

kostninger mv.

telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost
Personaleomkostninger

nedenfor.

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi-

sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets

gelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-

personale.

porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold,
Finansielle indtægter og omkostninger

der eksisterede på balancedagen.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -

lndtægter indregnes i resultatopgØrelsen i takt med,

omkostninger samt tillæg og godtgprelse vedrøren-

at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-

de acontoskatteordningen m.v.

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der
måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Skat af årets resultat

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets

for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt

gørelsen med den del, der kan henføres til årets

tilbagefprsler som følge af ændrede regnskabsmæs-

resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,

sige skøn af belØb, der tidligere har været indregnet

der kan henføres til posteringer direkte på egenka-

i resultatopgørelsen.

pitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om

obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og
de danske dattervirksomheder.
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Anvendt regnskabspraks¡s

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved

Tilgodehavender

afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret

sambeskattede virksomheder i forhold til disses

kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi

skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil mod-

Værdien reduceres med nedskrivninger t¡l imøde-

tager virksomheder med skattemæssigt underskud

gåelse af forventede tab efter en vurdering af de

sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har

enkelte tilgodehavender.

kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Gældsforpligtelser
Balancen

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til

nominel værdi.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med

Skyldig skat og udskudt skat

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foreta-

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende

ges lineære afskrivninger baseret på en vurdering af

aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af

de enkelte aktivers forventede brugstider og rest-

årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af

værdi.

tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostpri-

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

sen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

gældsmetode af midlertidige forskelle mellem

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af

de skatteregler og skattesatser, der med balanceDer indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og

inventar

dagens lovgivning vil være gældende, når den

3 - 8 år

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle

i

skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af

regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

fremførselsberettiget skattemæssigt u ndersku d,

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgØrelsen

måles

under andre driftsindtægter eller andre driftsom-

kunne realiseres, enten ved udligning i skat af

kostninger.

fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved

Finansielle anlægsaktiver

samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte

Deposita måles til kostpris

nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

til den værdi, hvortil aktivet forventes at

modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden eller nettorealisationsværdien, hvor
denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til
nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgØrelsen.
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Note

2074

2013

DKK

1.000 DKK

964.046

910

-799.850

-944

-45.650

-39

0

-L4

118.546

-87

634

t

-8.252

-3

Resultat før skat

Lto.928

-89

Skat af årets resultat

-29.O70

4L

81.858

-48

Overført resultat

81.858

-48

Resultatdisponering i alt

81.8s8

-48

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december

Bruttofortjeneste

t

Personaleomkostni nger

Afskrivninger, anlægsaktiver
Andre driftsom kostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat

Forslag
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Note

2074

2013

DKK

1.000 DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

L34.550

138

Materielle anlægsaktiver

134.550

138

Deposita

9.000

9

Finansielle anlægsaktiver

9.000

9

143.550

t47

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

s.000

5

Varebeholdninger

s.000

5

280.r94

L62

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

26.340

t9

Udskudte skatteaktiver

32.310

6L

Tilgodehavende skat

0

14

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere

0

83

Tilgodehavender

338.844

339

tikvide beholdninger

464.16t

48

Omsætningsaktiver i alt

808.004

391

Aktiver i alt

951.5s4

s38

Balance

Aktiver pr. 31. december

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2
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Murerfirmaet Henriksen ApS

Note

2014

20L3

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

125.000

L25

Overført resultat

204.122

122

Egenkapital i alt

329.122

247

69.L67

67

553.265

224

622.432

29t

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

622.432

291

Passiver i alt

951.554

s38

Balance

Passiver pr. 31. december

3

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Kortfristede

gæ

ldsforpligtelser

4

Eventua lforpligtelser

5

Kontraktlige forpligtelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Murerfirmaet Henriksen ApS

2074

2013

DKK

1.000 DKK

64L.697
83.966

783

74.r87

61

799.8s0

944

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

0

83

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere i alt

0

83

Overført
resu ltat

lalt

Noter

I

Personaleomkostninger
LØn og gager

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

101

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere

2

Tilgodehavende er forrentet med Nationalbankens udlånsrente
med tillæg af 8% hvilket ultimo året svarer

til !O,2y".

Der er ikke stillet særskilt sikkerhed for lånet.
Lånet er tilbagebetalt i årets løb.

3

Egenkapital

Virksomhedska pi-

tal
Saldo primo

Ärets resultat
Egenkapital ultimo

4

1.000 DKK

1.000 DKK

L25

t22

0

82

125

204

Eventualforpl igtelser
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Signe Holding ApS for danske selskabsskatter

og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

Kontraktl¡ge forpligtelser

5

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

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

lndestående på bankkonti, TDKK 17, er stillet som garanti for igangværende entrepriser
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