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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni

2017 for Advokatfirmaet Johansen & Bliddal ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Videbæk, den 22. september 2017

Direktion

Lotte Bliddal Berit Holmstrøm
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
af årsregnskabet

Til kapitalejerne i Advokatfirmaet Johansen & Bliddal ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokatfirmaet Johansen & Bliddal ApS for regn-

skabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, her-

under anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse 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 besvi-

gelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i

overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revi-

sorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og ud-

fører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og

derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed

for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det

er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi ud-

trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herning, den 22. september 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Martin Skov Hansen

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Advokatfirmaet Johansen & Bliddal ApS

Bredgade 20

6920 Videbæk

Telefon: 97 17 22 44

Telefax: 97 17 32 96

CVR-nr.: 29 91 64 62

Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni

Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern

Direktion Lotte Bliddal

Berit Holmstrøm

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Platanvej 4

7400 Herning

Pengeinstitut Handelsbanken

Bredgade 10

6920 Videbæk
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Resultatopgørelse 1. juli  - 30. juni

Note 2016/17

DKK

2015/16

DKK

Bruttofortjeneste 5.231.838 5.144.410

Personaleomkostninger 2 -3.993.101 -3.659.619

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3 -55.307 -224.275

Andre driftsomkostninger 0 -290

Resultat før finansielle poster 1.183.430 1.260.226

Finansielle indtægter 23.557 30.150

Finansielle omkostninger -146 -4.958

Resultat før skat 1.206.841 1.285.418

Skat af årets resultat 4 -265.788 -284.952

Årets resultat 941.053 1.000.466

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte 600.000 1.000.000

Overført resultat 341.053 466

941.053 1.000.466
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Balance 30. juni

Aktiver

Note 2017

DKK

2016

DKK

Goodwill 0 14.583

Immaterielle anlægsaktiver 5 0 14.583

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89.642 112.580

Materielle anlægsaktiver 6 89.642 112.580

Anlægsaktiver 89.642 127.163

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 911.761 1.172.121

Igangværende arbejder for fremmed regning 840.000 830.000

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.530 7.426

Andre tilgodehavender 111.659 78.000

Periodeafgrænsningsposter 175.505 177.755

Tilgodehavender 2.043.455 2.265.302

Likvide beholdninger 7 1.343.385 1.258.381

Omsætningsaktiver 3.386.840 3.523.683

Aktiver 3.476.482 3.650.846
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Balance 30. juni

Passiver  

Note 2017

DKK

2016

DKK

Anpartskapital 500.000 500.000

Overført resultat 1.061.872 720.819

Foreslået udbytte for regnskabsåret 600.000 1.000.000

Egenkapital 8 2.161.872 2.220.819

Hensættelse til udskudt skat 9 31.700 35.500

Hensatte forpligtelser 31.700 35.500

Gældsbreve 0 14.583

Leverandører af varer og tjenesteydelser 164.688 110.699

Selskabsskat 210.588 267.252

Anden gæld 907.634 1.001.993

Kortfristet gæld 1.282.910 1.394.527

Gældsforpligtelser 1.282.910 1.394.527

Passiver 3.476.482 3.650.846

Væsentligste aktiviteter 1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 10

Anvendt regnskabspraksis 11
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Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive advokatvirksomhed samt formidling af fast ejendom.

2016/17

DKK

2015/16

DKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 3.627.771 3.326.534

Pensioner 293.552 262.260

Andre omkostninger til social sikring 71.778 70.825

3.993.101 3.659.619

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 10 9

3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 14.583 175.000

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 40.724 49.275

55.307 224.275

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 269.588 318.252

Årets udskudte skat -3.800 -33.300

265.788 284.952
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Noter til årsregnskabet

5 Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

DKK

Kostpris 1. juli 1.750.000

Kostpris 30. juni 1.750.000

Ned- og afskrivninger 1. juli 1.735.417

Årets afskrivninger 14.583

Ned- og afskrivninger 30. juni 1.750.000

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 0

Afskrives over 10 år

6 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK

Kostpris 1. juli 1.112.383

Tilgang i årets løb 17.786

Afgang i årets løb -7.200

Kostpris 30. juni 1.122.969

Afskrivninger 1. juli 999.803

Årets afskrivninger 40.724

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -7.200

Afskrivninger 30. juni 1.033.327

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 89.642

Afskrives over 3-5 år
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Noter til årsregnskabet

7 Likvide beholdninger

2017 2016

DKK DKK

Indestående på klientkonto 1.458.711 3.400.550

Klienttilsvar -1.241.461 -3.318.238

217.250 82.312

Øvrige likvide beholdninger 1.126.135 1.176.069

1.343.385 1.258.381

8 Egenkapital

Anpartskapital

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regnskabs-

året I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. juli 500.000 720.819 1.000.000 2.220.819

Betalt ordinært udbytte 0 0 -1.000.000 -1.000.000

Årets resultat 0 341.053 600.000 941.053

Egenkapital 30. juni 500.000 1.061.872 600.000 2.161.872

Selskabskapitalen består af 500 anparter à nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

2017

DKK

2016

DKK

9 Hensættelse til udskudt skat

Immaterielle anlægsaktiver 0 3.200

Materielle anlægsaktiver -6.900 -6.800

Periodeafgrænsningsposter 38.600 39.100

31.700 35.500
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Noter til årsregnskabet

2017

DKK

2016

DKK

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige

leasingydelser:

Inden for 1 år 80.918 78.655

Mellem 1 og 5 år 24.990 86.625

105.908 165.280

Selskabet har indgået en huslejeforpligtelse på TDKK 272 pr. år. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders

varsel.

Selskabet har indgået huslejeforpligtelse på TDKK 54 pr. år. Lejemålet er uopsigeligt frem til 31. december

2023, hvorefter det kan opsiges med 6 måneders varsel.

Andre eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokatfirmaet Johansen & Bliddal ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i

klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016/17 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer 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 af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige 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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Bruttofortjenesten i resultatopgørelsen er opgjort i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven

som et sammendrag af nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at arbejdet udføres.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til selskabets hovedaktivitet,  herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-

sen 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.

Selskabet er sambeskattet med Advokatfirmaet Lotte Bliddal ApS, der samtidig fungerer som

administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskuds-

givende virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion ved-

rørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line-

ært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

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. 

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på sagen registrerede tidsforbrug

samt de på sagen medgåede omkostninger. Forventes der på sagen en lavere nettorealisationsværdi,

nedskrives til denne værdi.

Forudbetalinger modregnes i igangværende arbejder.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende leasing, forsikringspræmier og abonnementer.
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Noter til årsregnskabet

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-

dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele

for at indfri forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning 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.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

14


