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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

ENCON ApS
Per Poulsens Vej 3
8305 Samsø
e-mailadresse:

s-kr@mail.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

30585615
01/10/2010 - 30/09/2011
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010/2011 for SK-Regnskab ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr. 30. september 2011 og den finansielle stilling samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Selskabet har i lighed med indeværende regnskabsår besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.
Selskabet opfylder stadig betingelserne for at kunne fravælge revision.
Selskabet har vedtaget at fravælge revision igen for det kommende regnskabsår.
Samsø den 1. december 2011
I direktionen
Susanne Kruse
Samsø, den 01/12/2011
Direktion

Susanne Kruse
Direktør
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag:
Årsrapporten for SK-Regnskab ApS er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for regnskabsklasse B.
Selskabet har herudover tilvalgt at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:
a. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.
Generelt om indregning og måling:
Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, baseret på følgende kriterier.
Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
der foreligger en forpligtende salgsaftale,
salgsprisen er fastlagt og
på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.
Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der
forfalder ved udløb.
Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium:
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen.
Balancen
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid der udgør 3 - 5 år.
Småanskaffelser under kr. 12300 samt aktiver med en levetid på under 3 år fradrages straks i
resultatopgørelsen.
Leasede aktiver og lejekontrakter:
Ved finansiel og operationel leasing samt øvrige lejeaftaler omkostningsføres leasingydelserne lineært over
leasingperioden.
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder værdiansættes i moderselskabets årsregnskab efter den indre værdis
metode.
I moderselskabets resultatopgørelse medregnes andel af dattervirksomhedernes resultat under posten
"Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".
I moderselskabets balance medregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" den
forholdsmæssige ejerandel af datter virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter
moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til kr. 0 og et eventuelt
tilgodehavende hos disse nedskrives med moderselskabets andel af den negativ indre værdi. Såfremt den
regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, anføres det resterende beløb under
hensættelser.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges i moderselskabet via
overskudsdisponering til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under
egenkapitalen.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer
til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt tillige med en generel
erfaringsbaseret nedskrivning.
Udbytte:
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Hensatte forpligtelser:
Hensættelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri
forpligtelsen.
Andre hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden
på 1-5 år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder.
Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen tilbagediskonteres med den
gennemsnitlige obligationsrente.
Udskudt skat:
Udskudt skat måles 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.
Udskudt skat måles på grundlag af gældende skattelovgivning og skattesatser, p.t. 25%. Ændring i udskudt
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Finansielle gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår, herunder reguleringer til dagsværdi for afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi.
Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og
renter m.v.
Selskabsskat:
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Årets skat afsættes efter gældende skattelovgivning med den på balancedagen gældende skatteprocent, p.t.
25%.
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.
Selskabet er omfattet af a/contoskatteordningen og finansieringstillæg/godtgørelse betragtes som en
finansiel post og medtages ved slutopgørelsen fra skattemyndighederne.
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Sambeskatning:
Selskabet er sambeskattet med Susanne Kruse Holding ApS. Sambeskatningsindkomsten er opgjort og den
beregnede skat heraf er afsat i dette selskab.
....

Resultatopgørelse
2010/2011
Nettoomsætning
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger

2009/2010

137.263

100.044
0

0

- 2.831

-14.674

BRUTTOFORTJENESTE
Personaleomkostninger , note 1
Af- og nedskrivninger anlægsaktiver

134.432
0
-13.703

85.370
0
-18.474

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

120.729

66.896

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT
Skat af årets resultat
note 2
ÅRETS RESULTAT
Der af ledelsen foreslås anvendt således:
Udbytte
Overført til næste år

86.120
-21.530
64.590

0
-34.609

0
64.590

BALANCE pr. 30. september 2011
Aktiver:
Anlægsaktiver:
Finansielle anlægsaktiver:
Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt
ANLÆGSAKTIVER I ALT
Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender:
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgode selskabsskat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
AKTIVER I ALT
Passiver:
Egenkapital:
Selskabskapital
Note 3
Overført overskud eller underskud Note 4
EGENKAPITAL I ALT
Hensatte forpligtelser:
Hensættelse til udskudt skat
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

0
0
0
0
116.432
0
116.432
116.432
125.000
-349.743
-224.743
0
0
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0
-22.895
44.001
-11.000
33.001
0
33.001
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Gældsforpligtelser:
Kortfristede gældsforpligtelser:
Kreditinstitutter i øvrigt
287.662
Leverandører af varer og tjenesteydelser
0
Mellemregning hovedaktionær
-135.220
Mellemregning Susanne Kruse Holding ApS
178.347
Anden gæld
10.386
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
341.175
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
341.175
PASSIVER I ALT
116.432
Ejerforhold Note 5
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Resultatopgørelse 1. okt 2010 - 30. sep 2011
Note
Nettoomsætning ........................................................................................................
Eksterne omkostninger .............................................................................................

2010/11
kr.
137.263
-2.831

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

134.432

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

1

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

0
-13.703
120.729

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er
anlægsaktiver ............................................................................................................
Andre finansielle indtægter .......................................................................................
Nedskrivning af finansielle aktiver ...........................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...............................................................................

0
0
-34.609

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

86.120

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

86.120

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

0

2

-21.530
64.590

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....................................................
Overført resultat ........................................................................................................

0
64.590

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

64.590
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Balance 30. september 2011
Aktiver
Note
Goodwill ....................................................................................................................

2010/11
kr.
0

Immaterielle anlægsaktiver i alt ............................................................................

0

Grunde og bygninger .................................................................................................
Produktionsanlæg og maskiner .................................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ....................................................................

0
0
0

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

0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .................................................................
Kapitalandele i associerede virksomheder ................................................................
Andre værdipapirer og kapitalandele ........................................................................

0
0
0

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

0

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

0

Råvarer og hjælpematerialer .....................................................................................
Fremstillede varer og handelsvarer ...........................................................................

0
0

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

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .............................................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ............................................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ........................................................
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .......................................................
Tilgodehavende skat ..................................................................................................
Andre tilgodehavender ..............................................................................................

0
0
0
0
116.432
135.220

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

251.652

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

0

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

0

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

0

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

251.652

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

251.652
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Balance 30. september 2011
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................................
Andre reserver .............................................................................................................
Overført resultat ..........................................................................................................
Forslag til udbytte .......................................................................................................

3

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

4

2010/11
kr.
125.000
0
-349.743
0
-224.743

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

0

Hensatte forpligtelser i alt ........................................................................................

0

Gæld til realkreditinstitutter ........................................................................................
Gæld til banker ............................................................................................................
Skyldig selskabsskat ...................................................................................................

0
0
0

Langfristede gældsforpligtelser i alt .......................................................................

0

Gæld til realkreditinstitutter ........................................................................................
Gæld til banker ............................................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .........................................................
Anden gæld .................................................................................................................

0
287.662
0
178.347
10.386

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

476.395

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

476.395

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

251.652
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Noter
1. Personaleomkostninger
2010/11
kr.

t.kr.

0
0
0
0

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

2010/11
kr.

t.kr.

21530
0
0
21530

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

-

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

3. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:
Aktiekapital dd.mm.åå.
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse
Aktie-/anpartskapital ultimo

125000
0
125000

4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
125000
xxx.xxx
0

xxx.xxx
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Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
-414333

kr.
xxx.xxx

kr.
-289333

0

xxx.xxx

0
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Årets resultat
Egenkapital ultimo

0
125000

xxx.xxx
xxx.xxx

64590
-349743

xxx.xxx
xxx.xxx

5. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
Susanne Kruse Holding ApS, Per Poulsensvej 3 - 8305 Samsø
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64590
-224743

Side 14 af 14
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 29. jul 2012.
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