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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2012 for Dahl, Rask & Partnere Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter. Samtidig er det vor opfattelse, at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Stoholm, den 30. juni 2013
Direktion
Frans T. Dahl
Bestyrelse
Thomas Utke Rask Jens Ole Dahl
Formand

Frans T. Dahl
Stoholm, den 30/06/2013
Direktion

Frans Thorup Dahl

Bestyrelse

Jens Ole Jensen Dahl

Frans Thorup Dahl

Thomas Utke Rask
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til aktionærerne i DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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.

CVR-nr. 10422183

Side 6 af 14

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Stoholm, 30/06/2013

Jesper Kirk
Statsaut. revisor
REVIRK RÅDGIVNING
STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Dahl, Rask & Partnere A/S for 2012 er
udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdi-reguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kost-pris. 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 resul-tatopgørelsen.
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.
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
Bruttofortjenesten
Bruttofortjenesten består af nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpema-terialer samt
andre eksterne udgifter.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fra-drag af rabatter i
forbindelse med salget.
Regnskabspraksis
Nettoomsætning (fortsat)
Igangværende arbejder for fremmed regning 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 kontrakten og færdiggørelsesgraden på
balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,
vil tilgå sel¬ska¬bet. Kan udfaldet af de igangværende arbejder ikke måles pålideligt, måles og indregnes
salgsværdien til de forbrugte omkostninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpemateria-ler, der er
anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler,
salg og distribution samt kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
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Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle an-lægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, aktieudbytte, kursregulering på værdipa-pirer samt
tillæg ved betaling af selskabsskat.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resul-tatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
egenkapitaltransaktioner.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Regnskabspraksis
Balancen
Goodwill
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledel-sens
erfaringer inden for de enkle forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over 10 år. Be-grundelsen for,
at afskrivningsperioden er fastsat til 10 år er, at goodwillens fremtidige nyttevær-di er af en sådan varighed,
at den vil strække sig ud over den normale afskrivningsperiode på 5 år.
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 klart til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger 50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 år
Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er til-fældet,
gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets
nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere
genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved
salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende
værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte
kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at
de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kon-trakt, indregnes det
forventede tab i resultatopgørelsen.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klas-sificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Når udfaldet af en kontrakt ikke kan måles pålideligt, måles og indregnes salgsværdien i balancen svarende
til de forbrugte omkostninger.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier og
obligationer, der måles til dagsværdien (børskursen) på balancedagen.
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Udskudte skatteforpligtelser
Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov-givning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

6.420.795

6.693.757

-5.500.979
-423.463

-5.667.996
-431.787

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

496.353

593.974

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

116.547
-192.716

85.962
-203.993

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

420.184

475.943

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

420.184

475.943

-107.554

-119.949

312.630

355.994

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

300.000
12.630

350.000
5.994

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

312.630

355.994

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

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note
Goodwill ...............................................................................................

2012
kr.
930.410

2011
kr.
1.163.012

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

930.410

1.163.012

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

1.388.654
769.993
37.907

1.408.654
895.345
44.675

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

2.196.554

2.348.674

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

3.126.964

3.511.686

Fremstillede varer og handelsvarer .......................................................

10.000

10.000

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

10.000

10.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning .......................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................

2.767.359
430.000
978.644

2.788.559
434.250
873.792

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

4.176.003

4.096.601

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

28.550

22.750

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

28.550

22.750

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

228.194

128.814

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

4.442.747

4.258.165

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

7.569.711

7.769.851
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .............
Overført resultat .......................................................................................

2012
kr.
500.000
755.437

2011
kr.
500.000
742.807

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

1.255.437

1.242.807

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

407.410

400.331

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

407.410

400.331

Gæld til realkreditinstitutter .....................................................................

1.280.255

1.280.255

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

1.280.255

1.280.255

Gæld til banker .........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .................................................
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder ......................................
Skyldig selskabsskat ................................................................................
Anden gæld ..............................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .......................................................

2.796.181
105.619
573.931
99.999
750.879
300.000

2.974.903
163.189
664.305
9.925
684.136
350.000

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

4.626.609

4.846.458

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

5.906.864

6.126.713

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

7.569.711

7.769.851
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring
Antal medarbejdere

2012
kr.

2011

5275463
178266
47250
5500979
17

5162027
449519
56450
5667996
17

2012
kr.

2011

100475
7079
0
107554

9925
110024
0
119949

kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

kr.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er stillet sikkerhed for realkreditinstitutter i grunde og bygninger med en bogført værdi på
1388.654
Der er stillet sikkerhed for pengeinstitut i ejerpantebrev på t.kr. 1.000 med pant i goodwill.

4. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
F.T.D. ApS, Viborg
Willemann & Zatser ApS, Skive
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