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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 30. juni 2017 for Buhl Advice A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at
undlade at lade årsregnskabet revidere.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 11. oktober 2017
Direktion

Lasse Buhl Jørgensen

Bestyrelse

Else Marie Jørgensen
formand

Mona Jørgensen

Lasse Buhl Jørgensen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til ledelsen i Buhl Advice A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for Buhl Advice A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag
af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR
– danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug
for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skive, den 11. oktober 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Michael K. Dalberg
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Buhl Advice A/S
Petuniavej 266
7800 Skive
Telefon: 40440707
E-mail: LBJ@buhladvice.dk
Hjemmeside: www.buhladvice.dk
CVR-nr.: 31 75 80 33
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Skive

Bestyrelse

Else Marie Jørgensen, formand
Mona Jørgensen
Lasse Buhl Jørgensen

Direktion

Lasse Buhl Jørgensen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Resenvej 81
Postboks 19
7800 Skive

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
Sct. Mathias Gade 68
8800 Viborg
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

Bruttofortjeneste
Administrationsomkostninger
Resultat af ordinær primær drift
Finansielle indtægter

3

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

2016/17

2015/16

TDKK

TDKK

832

1.047

-401

-416

431

631

40

33

471

664

-110

-153

361

511

361

511

361

511

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
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Balance 30. juni
Note

2017

2016

TDKK

TDKK

Aktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

419

780

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

680

495

14

14

1.113

1.289

24

49

Omsætningsaktiver

1.137

1.338

Aktiver

1.137

1.338

Selskabskapital

500

500

Foreslået udbytte for regnskabsåret

361

511

861

1.011

90

40

Anden gæld

186

287

Kortfristet gæld

276

327

Gældsforpligtelser

276

327

1.137

1.338

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

Passiver

Egenkapital

5

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Passiver
Væsentligste aktiviteter

1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

6

5

Noter til årsregnskabet
1

Væsentligste aktiviteter
Konsulent og rådgivningsvirksomhed og dermed nært beslægtet virksomhed.
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2016/17

2015/16

TDKK

TDKK

Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

4

1

1

Renteindtægter tilknyttede virksomheder

21

33

Andre finansielle indtægter

19

0

40

33

110

153

110

153

Finansielle indtægter

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

5

Egenkapital
Foreslået udbytte for regnskabsSelskabskapital
året
TDKK

Egenkapital 1. juli

TDKK

I alt
TDKK

500

511

1.011

Betalt ordinært udbytte

0

-511

-511

Årets resultat

0

361

361

500

361

861

Egenkapital 30. juni
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Noter til årsregnskabet
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2017

2016

TDKK

TDKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

23

36

23

36

Andre eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for LBJ Skive ApS, der er administrationsselskab i forhold til
sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7

Noter til årsregnskabet
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Buhl Advice A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2016/17 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.
Leasing
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger m.v.
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Noter til årsregnskabet
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og 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 posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med LBJ Skive ApS. LBJ Skive ApS fungerer som administrationsselskab. Den
danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomster.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
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 måles til den værdi, hvortil aktivet 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 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.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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