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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direklionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar
december 2018 for Tage Hansens Murerforretning A/S.

-

31

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle

stilling samt resultatet.
Årsregnskabet

erjvf. årsregnskabslovens $ 135 ikke revideret. Vi

anser betingelserne herfor for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse
omhandler.

Silkeborg, den
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for de forhold, beretningen

2019

Direktion

/rLh^o.n
Peter Hansen

Bestyrelse

$resSø.n
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Sussanne Hansen

formand

/øøø^

ølt %r*-

Kasper Thorsø Hansen

Peter Hansen
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Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i Tage Hansens Murerforretning A/S
Vi har udført review af årsregnskabet for Tage Hansens Murerforretning A/S for regnskabsåret

1.

januar - 31.

december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 fej l.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse
med den internationale standard vedrørende opgaver om review afhistoriske regnskaber og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt
med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsrailrme. Dette kræver også, at vi
overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review afhistoriske
regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består
af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af
analytiske handlinger og vurdering af det opnåede 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 årsregnskabet.

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet
ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1 . januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Silkeborg, den

2t(

/H 20t9

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautori seret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 78 33 78

18

Kim Rune Christensen
statsaut. revisor
mne33l94
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Tage Hansens Murerforretning A/S

Toldbodgade 13
8600 Silkeborg
Telefon:
E-mail:
CVR-nr.:
Stiftet:
Kommune:
Regnskabsår:

86 86 70 55
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

Blicher Revision & Rådgivning
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Søndergade 25

8600 Silkeborg
Kim Rune Christensen, statsaut. revisor
Rolf FrølundLøgkær, revisor, HD
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive murermester- og entreprenørforretning og anden dermed beslægtet virksomhed.
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsregnskabet for Tage Hansens Murerforretning A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for
regnskabsklasse C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner

RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens $ 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortj eneste.

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
trj ælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".
Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter

forhold til

virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og trjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning
i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger

til

salg, reklame, administration, lokaler, tab på

debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øwige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

til

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved
finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaklioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Tage Hansens Murerforretning A/S
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, som består afårets aktuelle skat og 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 sambeskattet med moderselskabet Fastruphind Holding ApS (administrationsselskab). Årets
sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet.
Skatteeffekten afsambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud
skattepligtige indkomster.

i selskaberne i forhold til deres

BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver

til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske
brugstid, der er vurderet til 10 år.
Erhvervet goodwill måles

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsakliver måles

til

kostpris med fradrag

af

akkumulerede afskrivninger eller

genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres
med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet.
Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring

i

som en ændring

afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet

i regnskabsmæssigt skøn.

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.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles
enkelte bestanddele er forskellige.

i separate

bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de

Brusstid
Driftsmidler

5

-7

årr

Restværdi

t0%

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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/andre driftsomkostninger.

Tage Hansens Murerforretning A/S
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Anvendt regnskabspraksis

Deposita
Deposita måles

til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

til

nominel værdi. Værdien

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Udbytte

til udbytte for

regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Forslag

til udbytte

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen
har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at
indfri forpligtelsen.
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 samt for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 afvikiing af forpligtel sen.
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 indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskattealtiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Tage Hansens Murerforretning A/S
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
2017

2018

kr.1.000

Note

BRUTTOFORTJENESTE

1

Personaleomkostninger..............
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver................
Andre drift somkostninger.......

DRIFTSRESULTAT

-r.t30.624
-104.859

1.712
-1.062
-75

0

409.821

574

1.483

2

-8.4t9

1

REST]LTAT FØR SKAT...

402.885

574

Skat af årets resultat..............

-90.070

-127

Ånnrs RESIJLTAT

312.81s

447

300.000
500.000

200

-487.t85

247

312.81s

447

Andre finansielle indtægter.............
Andre finansielle omkostninger......

2

1.64s.304

..........

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forslag til udbytte for regnskabsåret ...........
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret................
Overført resultat.......

DISPONBRET I ALT

0

t2
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Balance 31. december

AKTIVER
2017

2018

kr.1.000

Note

3

4

Goodwill

0

0

Immaterielle anlægsaktiver ................

0

0

driftsmateriel og inventar

452.060

341

Materielle anlægsaktiver.....................

452.060

341

Deposita....

8.700

9

Finansielle anlægsaktiver....................

8.700

9

ANL,iEGSAKTIVER...

460.760

3s0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.........
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder....

103.73r

350

15.670
69.400

46

188.801

396

Andre

an7æ9,

Periodeafgrænsningsposter.............

Tilgodehavender

0

Likvide beholdninger

1.046.166

1.544

OMS,frTNINGSAKTIVER

r.234.967

1.940

AKTIVER.

1.69s.727

2.290

l3
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Balance 31. december
PASSIVER
2017

2018

kr.1.000

Note
Virksomhedskapital......
Overført resultat.......
Forslag til udbytte for regnskabsåret

5

EGENKAPITAL

til udskudt skat..............

500

357.043

844

300.000

200

1.157.043

1.544

42.000

22

IIENSATTE FORPLIGTELSBR.

42.000

t)

Leverandører af varer og tjenesteydelser..

73.330
52.070

96
110

365.750

507

5.534

11

Kortfristede gældsforpligtelser.....

496.684

724

G.If,LDSFORPLIGTELSER ...........

496.684

724

Hensættelse

Selskabsskat

Anden gæld...........
Gæld

til

virksomhedsdeltagere og ledelse

PASSIVER...

6
7

s00.000

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætningerog sikkerhedsstillelser

1.69s.727

2.290

Tage Hansens Murerforretning A/S
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Noter
2017

2018
I

kr.1.000

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget ....
Lønninger...
Pensioner

Andre omkostninger

til

social sikring..

2

2

952.201

885

t20.955
57.468

130

47

1.130.624

2

1.062

Skat afårets resultat
70.070

Skat af årets resultat..............
Regulering, udskudt skat ......

126

20.000

1

90.070

127

Goodwill

3

Immaterielleanlægsaktiver
Kostpris 1. januar 201 8................
Årets tilgang ................
Afgang

4 80 000

Kostpris 31. december 2018

480.000

0
0

Af-/nedskrivninger 1 . januar 20 1 8
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver....
Af-/nedskrivninger...........

-480 .000

Af-/nedskrivninger 31. december 2018

-480.000

....

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

0
0

0

Tage Hansens Murerforretning A/S
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Noter
Andre
anlægo

driftsmateriel og

inventar

4

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 201 8.....
Årets tilgang .....................
Afgang

1

240.700
-253.500

Kostpris 31. december 2018

987.319

-6s8.s5

Af-/nedskrivninger 31. december 2018

-535.259

228.r50
-104.858

452.060

Forslag

ut20t8

500.000
844.228
200.000

r.544.228

til

resultatdisponering

3u122018

0

0

0

-487.185

-700.000

800.000

-700.000

312.815

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede
indkomst mv. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for moderselskabet, der
er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.
Kautions-, pensions- og garantiforpligtelser andrager kr. 0

7

Udbetalt
udbytte

Egenkapital

Virksomhedskapital ......
Overført resultat.......
Forslag til udblte for regnskabsåret

6

i

Af-lnedskrivninger 1 . januar 20 1 8...........
Af-/nedslrivninger på afhændede aktiver.....
Af-/nedskrivninger.......

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018....

5

.000. 1 19

Pantsætningerog sikkerhedsstillelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser andrager kr. 0.

500.000
357.043
300.000
1.157.043

