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Ledelsespåtegning
Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Dansk Advokat Inkasso af 1/8
1999 ApS.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle
stilling og pengestrømme samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
 
Der vil på den kommende generalforsamling blive fremsat forslag om fremadrettet fravalg af revision.
Ledelsen kan erklære, at kravene til fravalg af revision er opfyldt.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Frederiksberg 01/03/2016

 Direktion

 Bjørn Nielsen

 Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

 Det er på den ordinære generalforsamling vedtaget fremadrettet at fravælge revision.
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Den uafhængige revisors erklæringer
 Til kapitalejerne i DANSK ADVOKAT INKASSO AF 1/8 1999 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DANSK ADVOKAT INKASSO AF 1/8 1999 ApS 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

,  Rødovre 01/03/2016

Christian Danielsen
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 16953199
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive advokatvirksomhed med hovedvægten lagt på inkassovirksomhed.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B

Anvendt regnskabspraksis

 Generelt
Årsrapporten for Dansk Advokat Inkasso af 1/8 1999 ApS er aflagt i overensstemmelse med
års-regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år.
 

 Konkurrencemæssige vilkår
Selskabet er aktør på et stærkt konkurrencepræget marked. Derfor har selskabets ledelse fundet det påkrævet
at anvende årsregnskabslovens § 32, hvorfor omsætning mv. er sammendraget i posten "bruttofortjeneste" i
det offentliggjorte årsregnskab.
 

 Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-leringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-ninger, herunder af-
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
for-pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års-regnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet.
 

 Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.
 
Tilgodehavender og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.
 
Valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. 
 

Resultatopgørelse

 Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, så snart levering og risikoovergang til køber har fundet
sted.

 Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter enhver omkostning, der ikke er direkte afledt af nettoomsæt-ningen.
 
Småanskaffelser under kr. 12.800 straksafskrives.
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 Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og sociale bidrag.
 

 Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renter af indeståender og gæld.
 

 Selskabsskat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-gørelsen.
 
Skatter vedrørende tidligere år indregnes ligeledes i resultatopgørelsen. 
 

Balance

 Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. I det omfang det skønnes nødvendigt, nedskrives til
imødegåelse af forventede tab.
 
Selskabsskat
Selskabsskat afsættes med 23,5% af årets skattepligtige indkomst.
 
Udskudt skat beregnes som 22% af skattemæssige merafskrivninger.
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-tidig indtjening
eller med modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skat-teenhed.
 
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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
 

 Gæld og forpligtelser
Al gæld og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.
 

 Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. En forpligtelse, der eksisterer
på balancedagen, men hvor det ikke er muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses for en
eventualforpligtelse.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.

Bruttoresultat  ............................................................................... 414.581 875.214

Personaleomkostninger  .................................................................. 1 -422.967 -887.339

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -8.386 -12.125

Andre finansielle indtægter  ............................................................ 11.761 12.702
Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... -2.647 -1.631

Ordinært resultat før skat  ........................................................... 728 -1.054

Skat af årets resultat  ....................................................................... 2 -200 200

Årets resultat  ................................................................................ 528 -854

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. 528 -854

I alt  ................................................................................................. 528 -854
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Balance 31. december 2015
Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  ................................. 0 227.772
Udskudte skatteaktiver  .................................................................. 12.300 12.500
Andre tilgodehavender  .................................................................. 204.276 192.281
Periodeafgrænsningsposter  ............................................................ 13.555 19.310

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 230.131 451.863

Likvide beholdninger  .................................................................... 871.846 789.134

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 1.101.977 1.240.997

Aktiver i alt  .................................................................................. 1.101.977 1.240.997
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Balance 31. december 2015
Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 125.000 125.000
Overført resultat  ............................................................................ -15.811 -16.339

Egenkapital i alt  .......................................................................... 109.189 108.661

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ...................................... 126.648 57.258
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

866.140 1.075.078

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 992.788 1.132.336

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 992.788 1.132.336

Passiver i alt  ................................................................................. 1.101.977 1.240.997
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014

  kr. kr.

Løn og gager 425.596 883.690
Regulering af feriepengeforpligtelse -7.757 3.604
Lønrefusioner 0 -9.459
Andre omkostninger til social sikring 5.128 9.504
  422.967 887.339
Gennemsnitligt antal ansatte 1 2

2. Skat af årets resultat

  2014 2013

  kr. kr.

Ændring af udskudt skat 200 -200
  200 -200
 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet veksel-, kautions-, pensions-, garanti- eller andre
eventualforpligtelser udover hvad der måtte fremgå af årsregnskabet.
 
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger.


