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Selskabsoplysninger

Selskab
Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab
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4200 Slagelse
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Henrik Bo Jørgensen
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Jesper Risom
Kim Thomas Nielsen
Jens Chr. Mikkelsen

Christian Fuglsbjerg

D¡rekt¡on
Henrik Bo Jørgensen

Arne Laursen
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Registreret Revisionsaktieselska b
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september
2016 f or

Da

nsk Revision Slagelse God kendt revisionsa ktieselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30.
september 20L6.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, 13. oktober 2016
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Den uafhæng¡ge rev¡sors erklær¡nger

Til kapitalejerne i Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab for regnskabsåret
oktober

2015 - 30.

1

september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter

Årsregnskabet uda rbejdes eft er å rsregnska bsloven.
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 ansver
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afvores revision. V¡ har udført revisio-

nen 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 års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-

sentlig 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 om-

fatter 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30.
septem ber 20 16 i overensstemmelse med
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Den uafhæng¡ge rev¡sors erklær¡nger

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet,
Slagelse, 13. oktober 2016

Revisionsfirmaet Obsen og Nielsen A/S
revis¡onsaktieselskab

n

Reg¡streret Revisor
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[edelsesberetn¡ng

Hovedaktívitet
Selskabets hovedaktivitet har

i lighed med tidligere år været af drive revisions- og rådgivningsvirksomhed fra

kontorerne i Sorø, Slagelse og Kors6r.

Udviklingen i aktiv¡teter og økonom¡ske forhold
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter og der er i regnskabsåret 2015/2016 ikke indtruffet forhold,
som er så væsentlige, at de kræver omtale i ledelsesberetningen.
Der er i regnskabsåret 2075/2016 truffet beslutning om at sammenlægge selskabets tre kontorer i Slagelse, Korsør ogSorø inye lokaler på Ndr. Ringgade 74 islagelse. Beslutningen

ertruffet dels ud fra en betragtning om, at

virksomheden kan effektivisere de interne forretningsgange og sagsflow i statusperioden, og dels for at etablere

et stærkt videnscenter inden for regnskab, skat og rådgivning. Med denne beslutning vil vi i endnu højere grad
kunne servicere vore nuværende kunder og tiltrække endnu flere nye kunder.
Regnskabsåret har igen været præget af udgifter

til interne projekter og procedurer, såvel administratiû

som

produktionsrettet samt til en udvikling i selskabets organisation. Årets resultat var således forventet ud fra de af
ledelsen besluttede tiltag, og årets resultat îor 2075/2016 anses på den baggrund for tilfredsstillende. Det for-

ventes, at resultatet for 2Ot6/20L7 under hensyntagen

til

flytteprocessen vil ligge på samme niveau som

i

20Ls/2076.
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurdering af selskabets forhold væsentlig.
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Anvendt regnskabspraks¡s
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Koncernregnskab
I henhold til Ärsregnskabslovens 5 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider

størrelsesgrænserne.

Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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 eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes 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 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.
Resultatopgørelsen

Nettoomsætn¡ng
Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen efter produktionsprincippet. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
lgangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udf¿res, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger til fremmed arbejde, kvalitetsstyring og forbrugsmaterialer

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer,
operationelle leasingomkostninger mv.

] \ Dansk.
RevrsrÕn

7

{!>GGj

INDEPENDÉNT MTMBgR

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsa ktieselska b

Anvendt regnskabspraks¡s
[easingkontrakter
Leasingydelser på kontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgØrelsen over kontrakternes løbetid.
Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under leje- og leasingforpligtelser.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle indtægter og omkostn¡nger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.
Resultat fra tilknyttede virksomheder
Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgØrelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab. lndregning foretages når regnskabsåret for tilknyttet
virksomhed er afsluttet.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
poster¡nger direkte på egenkapitalen.

Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Goodwill

10 år

Baseret på selskabets kundeportefølje vurderes den økonomiske levetid af tilkøbt goodwill at være 10 år, hvorfor

goodwill afskrives over 10 år.
Fortjeneste ellertab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

{f,$,!,""
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Anvendt regnskabspraks¡s
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages

lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider. Der afskrives ikke grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Anskaffelser under 12.900 DKK straksafskrives.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger

50 år Restværdi 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 - 5 år Restværdi 0

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre
værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller

tab. Resultat og deraffølgende balancevirkning indregnes først når selskabet har afsluttet sit første regnskabsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til anskaffelsessum, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "lndtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v."
Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

Tilgodehavender måles
der.

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af medgået tid og med fradrag af nedskrivning til nettorealisationsværdi efter en vurdering af de enkelte sager.

Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.

{ñï,!,..
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Anvendt regnskabspraks¡s

Periodeafgrænsnin gsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles

til amortiseret kostpris

svarende

til nominel værdi

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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 værdí af aktiver og

forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-

tesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-

tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

{å$,!,""
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Note

Resultatopgørelse

zjts/16

2Or4/rs

DKK

1.000 DKK

25.525.443

25.936

-836.930

-1.061

-3.254.845

-3.508

2L.433.668

2L.367

-L7.O22.L77

-17.376

-1.510.099

-7.524

2.90L.392

2.468

Perioden 1. oktober - 30. september
Nettoomsætning
Direkte omkostninger
Andre eksterne omkostninger

Bruttofortjeneste
1

Persona

leomkostninger

Afskrivninger,

an lægsaktiver

Resultat før finansielle poster
2

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Ärets resultat

Forslag

205
-334

2.877.968

2.340

-657.403

-529

2.220.565

1.811

1.820.000

7.943

400.565

-r32

2.220.565

1.811

til resultatdisponering:

Foreslået udbytte

Overført resultat
Resultatdisponering i alt

L\

{Ê$,1,".

L80.720

-204.!45
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Note

2O7s/76

2Ot4hs

DKK

1.000 DKK

Goodwill

2.026.827

3.395

lmmaterielle anlægsaktiver

2.026.827

3.395

Grunde og bygninger

4.664.268

4.764

0

42

4.664.268

4.806

504.000

0

Balance
Aktiver pr. 30. september

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

3

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele

4

50.000

50

Deposita

136.000

136

Finansielle anlægsaktiver

690.000

186

Anlægsaktiver i alt

7.381.095

8.387

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

5.251.981

4.428

lgangværende arbejder for fremmed regning

1.538.602

1.728

644.966

0

7.619

19

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsn i ngsposter

70.492

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

(R!;,1,""

12

58

7.513.661

6.232

17.793

924

7.53t.454

7.L56

L49t2.549

15.543
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Note

20rsh6

2074/15

DKK

1.000 DKK

Virksomhedska pital

1.600.000

1.600

Overført resultat

1.032.903

632

Foreslået udbytte

1.820.000

L.943

Egenkapital i alt

4.452.903

4.t75

Balance
Passiver pr. 30. september

5

Hensættelser til udskudt skat

435.230

668

Hensatte forpligtelser

435.230

668

1.972.r35

2.O73

0

600

L.972.135

2.673

99.000

99

2.269.2L2

1.350

282.518

263

Selskabsskat

7.236.407

661

Anden gæld

4.165.150

5.654

Kortfristede gældsforpligtelser

8.052.281

8.O27

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

10.459.646

11.368

Passiver i alt

L4.9t2.549

15.543

Gæld
Kred

6

La

itinstitutter

ngf

Gæld
Kred

til realkreditinstitutter
ristede gældsforpligtelser

til realkredit¡nstitutter

itinstitutte r

Levera ndører af varer og

tjenesteydelser

7

Eventua lforpligtelser

8

Kontra ktl ige forpligtelser

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

(år,!,""
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2O7s/1,6

2Or4/15

DKK

1.000 DKK

gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Qv rige persona leom kostn i n ge r

13.560.198
2.369.967

74.225
2.070

354.434
737.578

353

Personaleomkostninger i alt

L7.O22.L77

Noter

L

Personaleomkostninger
LØn og

2

rksomheder

6.868

0

173.852

205

t80.720

205

Tilgang i årets lØb
Kostpris 30. september

504.000
504.000

0
0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt

504.000

0

vi

Finansielle indtægter i alt

Kapitalandele i t¡lknyttede virksomheder

Navn

Ndr. Ringgade 74 A/S

4

Hjemsted
4200 Slagelse

Ejerandel
rcÙ%

Resu

ltat

lgangværende arbejder for fremmed regning
lgangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget aconto faktu reringer

Egenkapital

Virksomhedskapital
L.000 DKK

Egenkapital
504.000

0

4.15Q.770

4.374

-2.612.t68

-2.647

1.538.602

1..728

lgangværende arbejder for fremmed regning i alt

5

L7.376

Finansielle indtægter
Renteindtægter, tilknyttede
Andre finansielle indtægter

3

728

Overført
resultat

Foreslået

I

alt

udbytte

1.000 DKK

1.000 DKK

L.000 DKK

632

Udbetalt udbytte
Ärets resultat

1.600
0
0

0

7.943
-7.943

-I.943

407

r.820

2.221

Egenkapital ultimo

1.600

1.033

1.820

4.453

Saldo primo

4.t75

Virksomhedskapitalen er sammensat af 1.200 A-aktier á 1.000 DKK og 400 B-aktier af 1.000
DKK. Virksomhedskapitalen

{ñ:;,!,."

er i 2012/2013 forøget med 400 TDKK.

t4

'(i>GGj

INDEPENDENT MEMBER

Dansk Revisioñ Slagelse

Godkendt revisionsa ktieselska

b

Noter

6

2O74lLs

DKK

1.000 DKK

1.570.000

7.670

Langfristede gældsforpligtelser
Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år

7

2Or5/16

Eventua lforpligtelser

Selskabet har stillet kaution for dattervirksomhed Ndr. Ringgade 74 A/S's bank og realkreditlån,
max. TDKK 16.900. Datterselskabets gæld

til kreditinstitutter

udgør pr. balancedagen 11.046

TDKK

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Ndr. Ringgade 74 A/5. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med Ndr. Ringgade 74 A/Sfor danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige
selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 890 pr. 30. sep-

tember 2016. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større
beløb.

8

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har en leasingforpligtelse på TDKK L22 med en restløbetid på 15 måneder
Selskabet har endvidere 2 huslejeforpligtelser på 3 måneder. Forpligtelsen udCøTTDKK 107

15
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2014/rs

DKK

1.000 DKK

Noter

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, TDKK2.07I, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør TDKK 4.664.
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt TDKK 2.000, der giver pant i grunde og bygninger,
hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør TDKK 4.664, Ejerpantebrevene
er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er tinglyst virksomhedspant på
TDKK 2.000 med pant

i goodwill, debitorer og driftsmateriel og inventar. Regnskabsmæssig

værdi af de pantsatte aktiver udgøtTDKK7.279.

{Ê$,!,..

16

(ÞGG¡
INDEPENDENT MEMBER

