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Ledelsespåtegning
Jeg har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/2015 for Dansk Brancheanalyse ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabet
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Augustvej, 19. august 2015
Ole Egholm

København, den
Direktion

Ole Egholm
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i DANSK BRANCHEANALYSE ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for DANSK BRANCHEANALYSE ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30.
juni 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. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 30. juni 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.
København, 19/08/2015

Anders Ladegaard
Statsautoriseret Revisor
AP STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S
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Ledelsesberetning
Formålet med selskabet er at analysere økonomien i særligt udvalgte brancher og sælge rapporter herom til
beslutningstagere i og omkring disse. Selskabet har i 2014/2015 udbudt analyser til 7 forskellige brancher:
rejsebureauer, reklamebureauer, bilforhandlere, hoteller, arkitekter, ingeniører og revisorer. Endvidere har
selskabet haft indtægter fra foredrags- og konsulentvirksomhed i de omtalte brancher samt fra generelle
kurser i regnskabsforståelse. Det var de samme aktiviteter, og samme analyser, som vi arbejdede med i
2013/2014.
Selskabets omsætning landede på 1.247.162,- DKK, svarende til en fremgang på 8%. Overskuddet blev
også forøget med mere end omsætningsfremgangen idet vi landede på et nettoresultat efter skat på 115.869,DKK. Resultaterne levede dermed i store træk op til forventningerne fra sidste årsrapport om en omsætning
på 1,250 mio DKK, stigende DB- og BF-procenter og et pænere overskud end i 2013/2014. Men kun lige.
Vores ambitioner om at udgive 9 analyser i stedet for 7 blev ikke realiseret, og vi har – ligesom de tidligere
år – allerede investeret en del timer i produkter, som er på tegnebrættet, men som endnu ikke er kommet
over dørtærsklen. Disse produkter gælder både den gennem flere år omtalte IT-brancheanalyse, en analyse
af den danske restaurationsbranche, analyse af management-konsulenter og så en kortlægning af formuerne
for alle danskere med en formue på over 100 mio DKK.
Vi har en del forventninger til det indeværende regnskabsår (2015/2016), og vi forventer (igen) i år at
udgive mindst 9 brancheanalyser og at opnå en omsætning på over 1,5 mio DKK og et overskud på niveau
med nærværende regnskabsår. Basen for disse forventninger er, at der nu er tre deltids-ansatte cand.
merc.-studerende, der efterhånden er så godt inde i virksomhedens produkter, at det kan sætte skub på
produktionshastigheden.
Selskabet udarbejder også et socialt regnskab, se regnskabets note 8. Vi konstaterer at selskabet via direkte
afgifter og via de ansattes direkte afgifter som følge af ansættelse hos Dansk Brancheanalyse har bidraget
med 598.822,- DKK til de offentlige kasser i løbet af regnskabsåret, op med 17,4% i forhold til sidste år, og
også stigende fra 44% sidste år til 48% af selskabets omsætning.

På næste side ser du virksomhedens historiske udvikling over de seneste 5 år:
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Hoved- og nøgletal
JUL14-JUN15 JUL13-JUN14 JUL12-JUN13 SEP11-JUN12 SEP10-AUG11
(10mdr)
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Hovedtal
Nettoomsætning
(OMS)
Dækningsbidrag (DB)
Bruttofortjeneste (BF)
Personaleomkostninger
(PERS COST)
Indtjeningsbidrag
(EBITDA)
Resultat før renter og
skat (EBIT)

1.247.162

1.157.950

1.023.755

1.119.855

880.960

1.149.383
948.940
-744.396

1.007.511
819.266
-750.016

941.126
800.848
-747.546

1.053.304
922.531
-816.996

809.719
617.250
-801.460

204.545

69.251

53.303

105.535

-184.210

153.971

13.330

46.908

100.643

-199.332

Årets resultat (RES)

115.211

6.260

35.693

56.345

-150.258

Balancesum
Heraf likvide midler
Egenkapital (EK)

474.796
302.075
172.007

368.212
186.395
106.696

283.555
230.780
100.436

245.749
85.003
64.744

199.893
11.470
8.399

Sociale bidrag til
offentlige kasser i alt
(se note 8)
Sociale bidrag i % af
OMS

598.822

510.131

450.755

532.554

392.352

48%

44%

44%

48%

45%

12,3%

1,2%

4,6%

9,0%

-22,6%

93%
60%
372.198
57.606
429.804

87%
65%
375.008
3.130
378.138

92%
73%
415.303
19.829
435.132

94%
73%
314.229
21.671
335.900

92%
91%
445.256
-83.477
361.779

2,0

2,0

1,8

2,6

1,8

Nøgletal
Overskudsgrad
(EBIT/OMS)
DB/OMS
PERS COST / OMS
GNS LØN
RES/ANS
NIE (GNS LØN +
RES/ANS)
Gennemsnitligt antal
ansatte (ANS)
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med en lang række af tilvalg fra regnskabsklasse C.
Det er hensigten med årsrapporten, at den skal være så læsevenlig som muligt, sådan som det af selskabet
også ønskes, når andre virksomheder afgiver regnskaber.
Selskabet finder de nuværende slappe krav til årsregnskaberne skadelige for samfundet på langt sigt. Indtil
videre har Dansk Brancheanalyse derfor valgt fortsat at få revideret sit regnskab på trods af, at revisionen
koster omkring 1% af selskabets omsætning, og at selskabet ikke har ”brug” for revision overfor eventuelle
leverandører, da selskabet er selvfinansierende.
I transparensens tegn indeholder regnskabet derfor en lang række oplysninger til læseren, som vi mener gør
regnskabet læsevenligt og forståeligt, ligesom vi mener det ville være en stor gevinst for samfundet, hvis
alle virksomheder, herunder også interessentskaber, kommanditselskaber, foreninger og
enkeltmandsvirksomheder havde et tilsvarende informationsniveau i sine regnskaber.
Anvendt regnskabspraksis er uændret fra sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Omsætning beregnes fra det tidspunkt, faktura skrives. Faktura skrives så vidt muligt når varen leveres. I
tilfælde af foredragsindtægter skrives faktura som oftest umiddelbart efter endt foredrag.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
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Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdi-pa-pirer.

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, som består af årets aktuelle skat samt eventuelle indtægter eller udgifter fra tidligere års
skattetilsvar. Den præcise skat er specificeret i note 3.

Balancen
Driftsinventar indregnes til kostpris minus afskrivninger. Driftsinventar afskrives bogføringsmæssigt på
samme måde som skattemæssigt, hvilket selskabet mener passer glimrende til driftsinventarets faktiske
værdi på opgørelsestidspunktet.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Udskudt skatteaktiv indregnes som finansielt aktiv, da det tidligst forventes at kunne modregnes i næste års
overskud.
Gældsforpligtelser udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse under posten
”skyldigt udbytte”.
Gældsforpligtelser andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015
Note

2014/15
kr.
1.247.162
-85.548
-141.032
-71.641

2013/14
kr.
1.157.950
-150.439
-110.059
-78.186

948.941

819.266

-744.396
-50.574

-750.016
-55.920

Resultat af ordinær primær drift ......................................................

153.971

13.330

Øvrige finansielle omkostninger ...........................................................

-1.239

-2.658

Ordinært resultat før skat ..................................................................

152.732

10.672

-37.521

-4.412

115.211

6.260

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat ....................................................................................

49.900
65.311

0
6.260

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

115.211

6.260

Nettoomsætning ....................................................................................
Vareforbrug ...........................................................................................
Eksterne omkostninger ..........................................................................
Ejendomsomkostninger .........................................................................

1

Bruttoresultat ......................................................................................
Personaleomkostninger .........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....

Skat af årets resultat ..............................................................................
Årets resultat .......................................................................................

2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. juni 2015
Aktiver
Note

2014/15
kr.
151.721

2013/14
kr.
167.763

4

151.721

167.763

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ...............................................................
Udskudte skatteaktiver ............................................................................

8.054

Finansielle anlægsaktiver i alt ..............................................................

8.054

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

151.721

167.763

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Tilgodehavende skat ...............................................................................

21.000

0
6.000

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

21.000

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

302.075

186.395

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

323.075

192.395

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

474.796

368.212
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Balance 30. juni 2015
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................

2014/15
kr.
125.000
47.007

2013/14
kr.
125.000
-18.304

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

172.007

106.696

Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret .......................................................

28.496
224.393
49.900

0
261.516
0

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

302.789

261.516

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

302.789

261.516

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

474.796

368.212
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Noter
1. Eksterne omkostninger
Selskabet lejer lokaler af Ole Egholm & Inger Poulsen privat og deltager med 30% af
husstandens energiforbrug. Der er i 2014/2015 betalt følgende (parentes for regnskabsåret før):
Husleje: 48.000,- DKK (48.000, -DKK)
Energi (el+gas+vand+ejdskat+forsikring): 16.802,- DKK (30.186,- DKK)

2. Personaleomkostninger
2014/15
kr.

2013/14
kr.

711.643
22.577
10.176
744.396
2,0
420.000

697.099
26.226
26.691
750.016
2,0
394.325

2014/15
kr.

2013/14
kr.

Skat af årets resultat
Allerede betalt skat a conto i året
Skattetilgode fra tidligere år
Skattetilsvar i alt (neg = gæld)

-36.551
0
8.054
-28.496

-4.412
3.000
14.054

Bogført skat fordeler sig således
Skat af årets resultat (23,5% i 2014/2015):
Skat af repræsentationsudgifter
Skattefrit rentetillæg for tidligere betalt skat
Bogført i resultatopgørelsen

-35.892
-659
-970
-37.521

-2.615
-1.797
0
-4.412

Løn og gager
Arbejdsmarkedsafgifter
Andre personaleomkostninger
Antal Ansatte
Heraf udgør løn til direktionen
Selskabet har 5 ansatte ultimo året, 4 af disse er dog på
timeløn. Målt på ATP-betalinger var der sidste år 3,75
ansatte. De 2,0 ansatte er beregnet ud fra timeantal.

3. Skat af årets resultat
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4. Materielle anlægsaktiver i alt
Konica
Firmabil
Unifoil
BizHub C220
BMW X3
omslags-printer
printer
kr.
kr.
kr.
Bogført værdi primo
Tilgang
Årets afskrivninger
Kostpris ultimo

153.375

14.388

-38.344
115.031

-3.597
10.791

0
34.532
-8.633
25.899

BMW X3 med registreringsnummer "POSE" er købt
16JAN04 for 204.500,- DKK. Direktøren, Ole
Egholm, beskattes af privat brug af firmabilen.
Konica Bizhub er købt 07NOV11til 34.104,- DKK og
bruges som printer.

Unifoil omslagsprinter er købt 30JAN15 til 34.532,DKK, og bruges til at printe vores analyseomslag.
Al driftsinventar, herunder bilen, afskrives med 25%
af restværdien årligt, svarende til samme
afskrivningsmetode som i skatteregnskabet. Når
værdien kommer under grænsen for
straksafskrivningsreglerne, afskrives restbeløbet over
de kommende 12 måneder.

5. Anden gæld
Af de øvrige skyldige omkostninger er 12.500,- DKK hensat til revision (13.000,- DKK i 2014)
og 10.350,- DKK hensat til CBS for hotelanalysesalg (10.350,- DKK i 2014).
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6. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen
Virksomhedens sociale regnskab:
Virksomheden har bidraget til samfundet med
følgende beløb:
Moms ved salg
Momsfradrag ved varekøb
Selskabsskat
Obligatorisk barselsfond
AES, AER, FIB
AUB
Erhvervsaffaldsafgift

30JUN15

30JUN14

30JUN13

kr.

kr.

kr.

307.012
-51.058
37.521
2.687
4.110
7.724
674

280.613
-43.313
4.412
3.079
4.898
8.959
650

243.404
-26.664
11.131
2.199
9.116
0
634

Arbejdsgivers direkte bidrag til samfundet:
Direkte sociale bidrag i % af OMS

308.670
25%

259.298
22%

239.840
23%

De ansattes bidrag:
Lønmodtageres skat på lønindkomst
Lønmodtageres AM-bidrag
Ejers beskatning af udloddet overskud
Ansattes bidrag i alt

215.623
61.056
13.473
290.152

193.093
57.740
0
250.833

153.290
57.625
0
210.915

Sociale bidrag i alt, virksomhed og ansatte
Sociale bidrag, i % af OMS

598.822
48%

510.131
44%

450.755
44%

De ansattes bidrag er beregnet ud fra de ansattes
lønsedler, og der er ikke taget hensyn til eventuel
senere korrektion af skat mv mellem lønmodtager
og SKAT.

7. Oplysning om ejerskab
Selskabet ejes med 100% af Ole Egholm, Augustvej 60, 2860 Søborg
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