Murerfirma Ib Kristensen
ApS
Årsrapport for 2014/15
(regnskabsår 1/4 - 31/3)

CVR-nr. 78 65 22 17

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 24/6 2015
Ib Kristensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse
Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning

1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

2

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger

3

Beretning

4

Årsregnskab
Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

5

Balance 31. marts

6

Noter til årsrapporten

8

Regnskabspraksis

11

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts
2015 for Murerfirma Ib Kristensen ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at
undlade at lade årsregnskabet revidere.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014/15.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 24. juni 2015
Direktion

Ib Kristensen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til ledelsen i Murerfirma Ib Kristensen ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Murerfirma Ib Kristensen ApS for regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts
2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 24. juni 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Petersen
statsautoriseret revisor

Michael Krath
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Murerfirma Ib Kristensen ApS
Frederiksdalsvej 146
2830 Virum
Telefon: 45856609
Telefax: 45854033
CVR-nr.: 78 65 22 17
Regnskabsperiode: 1. april - 31. marts
Regnskabsår: 32. regnskabsår
Hjemstedskommune: Virum

Direktion

Ib Kristensen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød
Telefon 48 25 35 00
Telefax 48 26 58 33
www.pwc.dk

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
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Beretning
Årsrapporten for Murerfirma Ib Kristensen ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er murerarbejde, hovedsageligt reparation og vedligeholdelse.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014/15 udviser et overskud på DKK 217.403, og selskabets balance pr. 31.
marts 2015 udviser en egenkapital på DKK 685.083.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter
for 2014/15 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. april - 31. marts
Note

Bruttofortjeneste

2014/15

2013/14

DKK

DKK

2.306.578

3.200.694

Personaleomkostninger

1

-1.978.026

-2.401.922

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

2

-30.000

-26.115

298.552

772.657

10.524

11.304

-2.500

-1.500

306.576

782.461

-89.173

-186.758

217.403

595.703

Foreslået udbytte for regnskabsåret

285.000

556.000

Overført resultat

-67.597

39.703

217.403

595.703

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. marts
Aktiver
Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2014/15

2013/14

DKK

DKK

34.500

64.500

34.500

64.500

34.500

64.500

1.095.164

738.206

172.627

128.065

21.346

131.685

4.376

4.376

54.371

44.667

1.347.884

1.046.999

32.465

28.857

141.990

726.385

Omsætningsaktiver

1.522.339

1.802.241

Aktiver

1.556.839

1.866.741

Materielle anlægsaktiver
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Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
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Balance 31. marts
Passiver
Note

2014/15

2013/14

DKK

DKK

Selskabskapital

200.000

200.000

Overført resultat

200.083

267.680

Foreslået udbytte for regnskabsåret

285.000

556.000

685.083

1.023.680

Hensættelse til udskudt skat

35.145

22.135

Hensatte forpligtelser

35.145

22.135

Medarbejderobligationer

0

70.821

Langfristede gældsforpligtelser

0

70.821

Egenkapital
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Leverandører af varer og tjenesteydelser

63.775

85.537

135.248

0

33.114

23.405

Selskabsskat

62.260

175.825

Anden gæld

542.214

465.338

Kortfristede gældsforpligtelser

836.611

750.105

Gældsforpligtelser

836.611

820.926

1.556.839

1.866.741

Modtagne forudbetalinger
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Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

8

Nærtstående parter og ejerforhold

9
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Noter til årsrapporten
1

2014/15

2013/14

DKK

DKK

Lønninger

1.788.962

2.183.691

Pensioner

86.339

104.337

Andre omkostninger til social sikring

54.253

62.003

Andre personaleomkostninger

48.472

51.891

1.978.026

2.401.922

5

6

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.
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Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

30.000

49.115

0

-23.000

30.000

26.115

2.500

1.500

2.500

1.500

Årets aktuelle skat

62.524

175.825

Årets udskudte skat

13.010

10.933

Regulering af skat vedrørende tidligere år

13.639

0

89.173

186.758

Gevinst og tab ved afhændelse

3

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

Skat af årets resultat
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Noter til årsrapporten
5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. april

1.135.612

Kostpris 31. marts

1.135.612

Ned- og afskrivninger 1. april

1.071.112

Årets afskrivninger

30.000

Ned- og afskrivninger 31. marts

1.101.112

Regnskabsmæssig værdi 31. marts

6

34.500

2014/15

2013/14

DKK

DKK

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

410.779

128.065

-373.400

0

37.379

128.065

172.627

128.065

-135.248

0

37.379

128.065

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger
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Egenkapital

Egenkapital 1. april

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

200.000

267.680

556.000

1.023.680

Betalt ordinært udbytte

0

0

-556.000

-556.000

Årets resultat

0

-67.597

285.000

217.403

200.000

200.083

285.000

685.083

Egenkapital 31. marts
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Noter til årsrapporten
Selskabskapitalen består af 200 anparter à nominelt DKK 200.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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2014/15

2013/14

DKK

DKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
I likvide beholdninger indgår sikringskonti for igangværende arbejder og
medarbejder obligationer

0

127.137

Eventualforpligtelser
Selskabet har afgivet sædvanlige arbejdergarantier pr. 31/3 2015
Selskabets er sambeskattet med dets moderselskab, Ib Kristensen Holding ApS. Selskabet hæfter således
solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen fra og med regnskabsåret 2013/14.
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Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Ib Kristensen Holding ApS 51%, Virum
Nozica Holding ApS 49%, Kokkedal
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Murerfirma Ib Kristensen ApS for 2014/15 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2014/15 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang.
Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen
udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
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Regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægs aktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets 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 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
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Regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på
grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold
til de forventede samlede omkostninger.
Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.
Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
tilgodehavender, såfremt beløbene er positive og som gæld, såfremt beløbene er negative.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort 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 aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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 ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
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Regnskabspraksis
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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