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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1/10 2011 - 30/9 2012 for
Entreprenørgården A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-loven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Visborg, den 21/11/2012
Direktion

Mogens Laustsen
direktør

Bestyrelse

Erik Laustsen

Ulla Laustsen

Mogens Laustsen
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Den uafhængige revisors erklæring
Til aktionærerne i ENTREPRENØRGÅRDEN A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for ENTREPRENØRGÅRDEN A/S for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30.
september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Hadsten, 21/11/2012

Henrik Højbjerre
statsautoriseret revisor
Revisisonsfirmaet Henrik Højbjerre
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Entreprenørgården A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder og efter samme praksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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 forplig¬telsens 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.
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
Nettoomsætning/Bruttofortjeneste
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resul-tatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted,
og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Netto¬omsætningen måles ekskl. moms,
afgifter, direkte udlæg og rabatter i forbindelse med salget.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatop¬gørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter samt fortjeneste
og tab på værdipapirer.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til skønnede handelsværdier.
Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumu¬lerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugs¬tid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider og under hensyntagen til aktivernes forventede scrapværdi:
Maskiner og inventar 7 år
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelses¬året.
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Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsakti¬ver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids¬punktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associeret selskab måles til anskaffelssum.
Varelager
Varelager måles til kostpris.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder måles til salgsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til statusdagens kurs.
Selskabsskat
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 alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skatte¬mæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat¬ser, 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012
Note

2011/12
kr.

Bruttoresultat .........................................................................................................

2.521.211

Personaleomkostninger ............................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......................

-1.723.605
-997.391

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

-199.785

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

107.821
-13.958

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

-105.922

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

-105.922

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

28.009

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

-77.913

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat .......................................................................................................

-77.913

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

-77.913
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Balance 30. september 2012
Aktiver
Note

2011/12
kr.
258.162
2.564.720

1

2.822.882

Grunde og bygninger ................................................................................................
Produktionsanlæg og maskiner .................................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................
Kapitalandele i associerede virksomheder ................................................................

30.000

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

30.000

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

2.852.882

Råvarer og hjælpematerialer .....................................................................................

257.000

Varebeholdninger i alt ............................................................................................

257.000

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

1.384.813
995.000
42.443
34.539
20.746

2

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

2.477.541

Andre værdipapirer og kapitalandele .......................................................................

494.624

Værdipapirer og kapitalandele i alt ......................................................................

494.624

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

967.773

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

4.196.938

AKTIVER I ALT ....................................................................................................

7.049.820
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Balance 30. september 2012
Passiver
Note

2011/12
kr.
500.000
4.965.436

3

5.465.436

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............................
Overført resultat .........................................................................................................
Egenkapital i alt .......................................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................................
Anden gæld ................................................................................................................

1.112.424
471.960

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

1.584.384

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

1.584.384

PASSIVER I ALT ....................................................................................................

7.049.820
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Noter
1. Materielle anlægsaktiver i alt
Grunde og Produktionsanlæg
bygninger
og maskiner
kr.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

258.162
0
0
258.162

8.910.910
1.144.570
-365.000
9.690.480

Opskrivninger primo
Årets opskrivning
Opskrivninger ultimo

0
0
0

0
0
0

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

0
0
0
0

-6.318.369
-1.072.072
264.681
-7.125.760

258.162

2.564.720

Regnskabsmæssig værdi ultimo

2. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder................................. 1.224.000
A’conto faktureret......................................... 229.000
IGANGVÆRENDE ARBEJDER I ALT....... 995.000

3. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
500.000
0
500.000

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

4. Oplysning om eventualforpligtelser
CVR-nr. 50778428

Overført
resultat
kr.
5.043.349
-77.913
4.965.436

Ialt
kr.
5.543.349
-77.913
5.465.436
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Ingen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut:
Aktier med en bogført værdi på kr. 119.744.
Deponeringskonti kr. 39.379.
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Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden
Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.
Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.
I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at
årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende
godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.
Årsrapporten er modtaget den 18. dec 2012.
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