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40. regnskabsår
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/14 for Entreprenørgården A/S .
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30.
september 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsund, den 17. november 2014.

Direktion

Mogens Laustsen

Bestyrelse

Erik Laustsen

Mogens Laustsen

Ulla Laustsen
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Den uafhængige revisors påtegning
Til kapitalejerne i Entreprenørgården A/S
Vi har revideret årsregnskabet for Entreprenørgården A/S for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september
2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 og den udførte revision
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, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 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 og aflæggelse 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30.
september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsten, den 17. november 2014
Revisionsfirmaet Henrik Højbjerre
statsautoriseret revisor

Henrik Højbjerre
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Entreprenørgården A/S
Visborgvej 83
9560 Hadsund
CVR-nr.:
Etableret:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

50778428
30. november 1974
9560 Hadsund
1. oktober - 30. september

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse, som ejende
minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:
Erik Lausten, Gl. Visborgvej 125, Visborg, 9560 Hadsund
Mogens Laustsen, Visborgvej 75, Visborg, 9560 Hadsund
Ulla Laustsen, Solsortevej 14, Assens, 9550 Mariager

Bestyrelse

Erik Laustsen
Mogens Laustsen
Ulla Laustsen

Direktion

Mogens Laustsen

Revisor

Revisionsfirmaet Henrik Højbjerre
statsautoriseret revisor
Østergade 21, 1.
8370 Hadsten

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er at drive entreprenørvirksomhed.

Associeret selskab

Q Huset ApS

Ejerandel: 33,33%
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Entreprenørgården A/S for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes i virksomheden, Dette vil sige for salg af
vare og tjenesteydelser, når leveringen har fundet sted og risikoen er overgået til køber.
Ligeledes indregnes omkostninger i takt med, at de påføres virksomheden. Dette vil sige for køb af vare og
tjenesteydelser, når leveringen har fundet sted og risikoen er overgået til virksomheden.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske byrder vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Ved beregning af såvel aktuel som udskudt skat anvendes en skatteprocent på 24,5.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til skønnede handelsværdier.
Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 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 at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, 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. 12.600 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associeret selskab måles til anskaffelsessum eller dagsværdien såfremt den er lavere.
Varelager
Varelager måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede
tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Igangværende arbejder
Igangværende arbejder måles til salgsværdi.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til statusdagens kurs.
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 indregnes med en skattesats på 24,5% og på grundlag af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den
værdi, hvortil de 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
nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Gældsposter måles til nominel værdi
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september
Note

2013/14

2012/13

kr.

kr.

3.080.311

2.620.373

2.094.073

1.931.949

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver ............................................

650.252

965.770

Ordinært resultat før finansielle poster ........................................

335.987

-277.346

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender .

8.176

1.480

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

101.341

90.539

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver m.v. .................................

0

30.000

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

5.469

10.029

Resultat før skat ............................................................................

440.034

-225.355

111.226

-56.936

328.808

-168.419

Overført fra tidligere år ....................................................................

4.797.545

4.965.435

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

328.808

-168.419

Til disposition ................................................................................

5.126.353

4.797.016

Overført til næste år ........................................................................

5.126.353

4.797.016

Disponeret i alt ..............................................................................

5.126.353

4.797.016

Bruttofortjeneste ...........................................................................
Personaleomkostninger ...................................................................

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. september
Note

2013/14

2012/13

kr.

kr.

Grunde og bygninger.......................................................................

258.162

258.162

Produktionsanlæg, Maskiner og inventar .........................................

1.684.395

1.913.944

Materielle anlægsaktiver i alt ........................................................

1.942.557

2.172.106

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

1.942.557

2.172.106

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

212.000

221.000

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

212.000

221.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ....................................

1.613.214

655.221

Igangværende arbejder for fremmed regning ...................................

788.000

560.000

Andre tilgodehavender ....................................................................

0

370

Udskudt skatteaktiv .........................................................................

11.000

100.175

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

11.272

19.068

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

2.423.486

1.334.834

Andre værdipapirer..........................................................................

711.713

609.613

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

711.713

609.613

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

2.434.549

1.877.037

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

5.781.748

4.042.484

Aktiver i alt.....................................................................................

7.724.305

6.214.590

Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

Tilgodehavender
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Balance 30. september
Note

2013/14

2012/13

kr.

kr.

Virksomhedskapital .........................................................................

500.000

500.000

Overført resultat ..............................................................................

5.126.353

4.797.016

Egenkapital i alt .............................................................................

5.626.353

5.297.016

Leverandører af varer og tjenesteydelser.........................................

1.333.308

293.385

Selskabsskat ...................................................................................

19.882

0

Anden gæld.....................................................................................

743.411

623.014

Mellemregning med direktør ............................................................

1.350

1.175

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

2.097.952

917.574

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

2.097.952

917.574

Passiver i alt ..................................................................................

7.724.305

6.214.590

Passiver
Egenkapital

Kortfristede gældsforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3

Eventualposter m.v.

4
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Noter til årsrapporten

1

2

3

2013/14
kr.

2012/13
kr.

Løn, gager og vederlag til øvrige ansatte .........................................
Pensionsforpligtelse til øvrige ansatte ..............................................

1.894.195
199.878

1.703.482
228.467

Personaleomkostninger i alt .........................................................

2.094.073

1.931.949

2013/14
kr.

2012/13
kr.

Skat af årets resultat ........................................................................
Regulering af skat vedr. tidligere år ..................................................

111.225
1

-57.732
796

Skat af årets resultat i alt ...............................................................

111.226

-56.936

Personaleomkostninger

Skat af årets resultat

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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Eventualposter m.v.
Ingen.
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