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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

ENCON ApS
Lystgårdsparken 37
8300 Odder
e-mailadresse:

s-kr@mail.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

30585615
01/10/2013 - 30/09/2014

Sparekassen Kronjylland
8400 Ebeltoft
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/2014 for Encon ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr. 30. september 2014 og den finansielle stilling samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Selskabet har i lighed med indeværende regnskabsår besluttet at fravælge revision for det kommende
regnskabsår. Selskabet opfylder stadig betingelserne for at kunne fravælge revision.
Odder den 4. januar 2015
I direktionen
Susanne Kruse
Odder, den 04/01/2015
Direktion

Susanne Kruse

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Ja
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Encon ApS for 1. oktober 2013 - 30. september 2014 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra
klasse C. Årsregnskabet aflægges i danske kroner.
Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling:
Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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 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 kostpris og nominelt beløb.
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.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium:
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.
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 resutlat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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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.
Skyldig skat 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 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 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
nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. For indeværende år er anvendt en skattesats på
24,5%.
Gældsforpligtelser:
Øvrige gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår, herunder reguleringer til dagsværdi for afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi.
Sambeskatning:
Selskabet er sambeskattet med Susanne Kruse Holding ApS.
....
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Resultatopgørelse 1. okt 2013 - 30. sep 2014
Note
Nettoomsætning ......................................................................................
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer ....................................
Andre eksterne omkostninger .............................................................

2013/14
kr.
76.129
-75.000
-14.321

2012/13
kr.
99.970
-11.700
-58.388

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

-13.192

29.882

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

-13.192

29.882

Øvrige finansielle omkostninger .............................................................

-12.670

-16.653

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

-25.862

13.229

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

-25.862

13.229

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

6.336

-3.307

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

-19.526

9.922

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

-19.526

9.922

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

-19.526

9.922

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. september 2014
Aktiver
Note
Andre tilgodehavender ............................................................................

2013/14
kr.
209.935

2012/13
kr.
299.105

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

209.935

299.105

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

49

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

209.984

299.105

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

209.984

299.105
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Balance 30. september 2014
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................

2013/14
kr.
125.000
-141.511

2012/13
kr.
125.000
-121.985

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

-16.511

3.015

Gæld til banker ........................................................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................

189.549
30.697
6.249

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

226.495

296.090

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

226.495

296.090

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

209.984

299.105
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181.042
37.032

