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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden
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Sydbank
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2015 for Advokataktieselskabet DAHL.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2015.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 18/02/2016
Direktion

Henning von Lillienskjold

Bestyrelse

Dan Børge Larsen
formand

Jens Albert Nielsen Kusk

Henning von Lillienskjold

Frederik Bruhn
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejerne i ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL for regnskabsåret 1. januar 2015
- 31. december 2015, 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Viborg, 18/02/2016

Allan Søborg Olsen
statsautoriseret revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33963556
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttoresultat
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes efter faktureringsprincippet.
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende
udskiftning af anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen.
Skat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Driftsmateriel og inventar

3–5 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Kostprisen for handelsvarer omfatter
anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts- og investerings- og
finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for
ikke kontante driftsposter som afskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger
og betalt selskabsskat.
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Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme for investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og
finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
mellemværende med aktionærerne.
Likvider
Likvide midler består af posten ”Likvide beholdninger” under aktiver samt ”Bankgæld” under passiver.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015
Note

2015
kr.

2014
kr.

5.124.831

5.106.788

1

-4.602.696

-4.586.932

2

-679.389

-793.507

-157.254

-273.651

190
-35

104
-1.630

-157.099

-275.177

45.229

49.936

-111.870

-225.241

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

-111.870

-225.241

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

-111.870

-225.241

Bruttoresultat ..............................................................................
Personaleomkostninger .................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ................................................................................
Resultat af ordinær primær drift ..............................................
Andre finansielle indtægter ...........................................................
Øvrige finansielle omkostninger ...................................................

3
4

Ordinært resultat før skat ..........................................................
Skat af årets resultat ......................................................................
Årets resultat ...............................................................................

5

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2015
Aktiver
Note

2015
kr.
65.544

2014
kr.
710.248

6

65.544

710.248

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

65.544

710.248

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

157.281

209.249

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

157.281

209.249

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .................................
Tilgodehavender hos associerede virksomheder ...........................
Udskudte skatteaktiver ..................................................................
Tilgodehavende skat ......................................................................
Andre tilgodehavender ..................................................................
Periodeafgrænsningsposter ............................................................

119.756
1.131.621
173.089
8.000
26.999
0

19.164
1.205.120
127.859
39.104
0
169.050

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

1.459.465

1.560.297

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

1.805.805

515.365

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

3.422.551

2.284.911

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

3.488.095

2.995.159

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ........................................
Materielle anlægsaktiver i alt .....................................................
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Balance 31. december 2015
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ..................................................................
Overført resultat ............................................................................

2015
kr.
501.000
1.060.977

2014
kr.
501.000
1.172.847

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

1.561.977

1.673.847

Leverandører af varer og tjenesteydelser ......................................
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder ..........................
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring .................................................................................
Periodeafgrænsningsposter ............................................................

1.150.582

408.561
148.358

746.907

764.393

28.629

0

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

1.926.118

1.321.312

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

1.926.118

1.321.312

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

3.488.095

2.995.159
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Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Egenkapital, primo ..............................................................................
Årets resultat .......................................................................................
Egenkapital, ultimo .............................................................................

Registreret
Overført
kapital
I alt
resultat
mv.
kr.
kr.
kr.
501.000 1.172.847 1.673.847
-111.870 -111.870
501.000 1.060.977 1.561.977

Virksomhedskapitalen består af 501 aktier á nominelt DKK 1.000 eller multipla heraf. Ingen aktier er tillagt
særlige rettigheder.
Selskabet besidder pr. 31.12.2015 en egen aktie, svarende til nominelt DKK 1.000.
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Pengestrøm
2015
kr.
-111.870

2014
kr.
-225.241

679.389

793.507

Årets resultat ...................................................................................
Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ..................................................................................
Renteindtægter og lignende indtægter .......................................
Renteudgifter og lignende udgifter ............................................
Skat af årets resultat ...................................................................
Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger ......................................................
Ændring i tilgodehavender ........................................................
Ændringer i leverandørgæld mv. ...............................................
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster ........................
Modtagne finansielle indtægter ......................................................
Betalte finansielle omkostninger ....................................................
Pengestrøm fra ordinær drift ..........................................................
Betalt selskabsskat ..........................................................................

-190
35
-45.229

-104
1.630
-49.936

51.968
41.459
753.162
1.368.724
190
-35
1.368.879
31.104

34.436
35.352
-149.708
439.935
104
-1.630
438.409
-13.000

Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet ..................................

1.399.983

425.409

Køb af materielle anlægsaktiver .....................................................
Salg af materielle anlægsaktiver .....................................................

-34.685
0

-34.263
13.531

Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet .......................

-34.685

-20.732

Tilbagebetaling af gæld til associerede virksomheder ...................
Optagelse af gæld hos associerede virksomheder ..........................

-74.859

0
225.549

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet .....................

-74.859

225.549

Ændring i likvider ........................................................................

1.290.439

630.226

Likvide beholdninger (primo) ...................................................

515.366

-114.861

Likvider primo ..............................................................................

515.366

-114.861

Likvider ultimo .............................................................................

1.805.805

515.365

Likvide beholdninger (ultimo) ........................................................
Kortfristet bankgæld (ultimo) .........................................................

1.805.805

515.365
0

Likvider (ultimo) ..........................................................................

1.805.805

515.365

Specifikation af likvider ultimo
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2015
kr.

2014
kr.

4.037.323
492.280
73.093
4.602.696

3.931.442
583.509
71.981
4.586.932

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver

2015
kr.

2014
kr.

679.389
0
679.389

775.630
17.877
793.507

2015
kr.

2014
kr.

190
190

104
104

2015
kr.

2014
kr.

35
35

1.630
1.630

3. Andre finansielle indtægter

Øvrige finansielle indtægter

4. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger
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5. Skat af årets resultat

Ændring af udskudt skat
Regulering vedr. tidligere år

2015
kr.

2014
kr.

-34.562
-10.667
-45.229

-49.936
0
-49.936

6. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

2.448.470
34.685
0
2.483.155

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

1.738.222
679.389
0
2.417.611
65.544

Regnskabsmæssig værdi ultimo

7. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at drive advokatvirksomhed samt
at yde service over for ejerne.

8. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen
Der er indgået 3-årig hostingaftale, 3-årig serviceaftale på telefonanlæg, 3-årig aftale om levering
af telefoni. På balancetidspunktet resterer en samlet forpligtelse på DKK 3,6 mio.
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9. Oplysning om ejerskab
Ejerforhold
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller pålydende værdi:
DAHL Esbjerg P/S, Dokken 10, 6700 Esbjerg
DAHL Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning
DAHL Viborg P/S, Lundborgvej 18, 8800 Viborg
DAHL København P/S, Dr. Tværgade 9, 1., 1302 København K
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