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Advokatanpartsselskabet Niefs Michael Andersen

Årerapport 2017

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årerapporten for Advokatanpartsselskabet Niels
Michael Andersen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2017.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholderen retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årerapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 7. maj 2018
Direktion:

s Mich el Andersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen

Årerapport 2017

Til kapitalejerne i Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen for regnskabsåret1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og no-ter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-året 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det ervores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-klusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt voresøvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-stemmelse med årsregnskabsloven. l..edelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-delsen anser for nØdvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset omdenne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til atfortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen entenhar til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end atgøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med enkonklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-sion, der udfØres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligerekrav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis detmed rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision ogde yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-sionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation iårsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion pådisse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen flor ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelserer højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-mensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af internkontrol.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen
Årerapport 2017

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opn~ede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
holdtil årsregnskabsloven.

Øaseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation iledelsesberetningen.

København, den 7. maj 2018
ERNST &YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 0 02 28

'v ~",~ .~

Robert Christensen
statssut. revisor
MNE-nr.: mne16653
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen
Adresse, postnr., by Krathulvej 8, 2900 Charlottenlund

CVR-nr. 16 50 22 78
Stiftet 1. november 1992
Hjemstedskommune Gentofte
Regnskabsir 1. januar - 31. december

Direktion Niels Michael Andersen

Revision Ernst &Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Bankforbindelse Danske Bank

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet driver advokatvirksomhed gennem advokatinteressentskabet Bech-Bruun.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017 udviseret overskud på 1.097.47b kr. mod et overskud på
709.792 kr, sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på
3.419.370 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note kr.

Bruttofortjeneste
2 Personaleomkostninger

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Resultat før finansielle poster
3 Finansielle indtægter
4 Finansielle omkostninger

Resultat fØr skat
5 Skat af årets resultat

Årets resultat

Forstag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret
Overført resultat

Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen

Årerapport 2017
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Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 310 december

Balance

Note kr. 2Q17 2016

AKTIVER
Anlægsaktiver

6 Materielle anlægsaktivEr
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 348.300 50.000

348.300 50.000
7 Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele 1.009.500 1.009.50Q

1.009.500 1.009.500

Anlægsaktiver s alt
1.357.800 1.059.500

Omsæfningsakiiver
Tilgodehavender
Udskudte skatteaktiver 18.571 17.478
Tilgodehavende selskabsskat 0 37.936
Andre tilgodehavender 3.616.557 3.105.953

3.635.128 3.161.367
Omsætningsaktiver talt 3.635.128 3.161.367
AKTIVER i ALT 4.992.928 4.220.867

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapital 125.000 125.000
Overført resultat 2.788.570 1.796.894
Foreslået udbytte for regnskabsåret 105.800 103.400
Egenkapital i alt 3.019.370 2.025.294
Gældsfarpiigteiser
Kortfristede gælds~`orpligtelser
Gæld til banker 441.921 388.I1Z
Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.125 3b.874
Skyldig selskabsskat 196.134 0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 825.000 1.200.Q00
Anden gæld 480.3-78 570.587

1.973.558 2.195.573
Gældsfiorpligteiser talt 1.973.558 2.195.573
PASSIVER i ALT 4.992.928 4,220.867

1 Anvendt regnskabspraksis
8 Kontraktlige forpligtelser oo eventualposter m.v.
9 Si4tkerhedsstillelser
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgøreise

Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen

Årsrapport 2017

Foreslået
udbytte for

kr. Selskabskapital Overført resultat regnskabsåret I alt

Egenkapital 1. januar 2016 125.000 2.590.502 0 2.715.502
Overført via resultatdisponering 0 606.392 103.400 709.792
Betalt ekstraordinært udbytte 0 -1.400.000 0 -1.400.000
Egenkapital 1. januar 2017 125.000 1.796.894 103.400 2.025.294
Overført via resultatdisponering 0 991.676 105.800 1.097.476
Betalt udbytte 0 0 -103.400 -103.400
Egenkapital

31. december 2017 125.000 2.788.570 105.800 3.019.370
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Advokatanpartsselskabet Nieis Michael Andersen

Årerapport 2017

Årerapporten for Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen for 2017 er aflagt i overensstem-
melse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse
bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valuta-
kursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes fill balancedagens valu-
takurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen
under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelser-
ne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktions-
metoden).

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

resultatopgørelsen er nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling,
arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter og eksterne
omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost
benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ningertil social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

AfSkrivningsgr~ndlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forven#ede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5år



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis tfortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Advokatanpartsselskabet Nieis Michael Andersen
Årsrapport 2017

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele samt transaktioner
i fremmed valuta og tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Der afskrives ikke på kunst.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver ind-
regnes iresultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Andre vaerdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at ettilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der fore-
ligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdifor~inget, foretages nedskriv-
ning på individuelt niveau.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære gene-
ralforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en sær-
skilt post under egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Advokatanpartsselskabet tViels Michael Andersen

Årerapport 2017

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 betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I
de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.

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. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

11
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr. 2oi7 2oi~
2 Personaleomkostninger

Lønninger 746.000 720.000
Pensioner 4.530.000 4.180.000
Andre omkostninger til social sikring 3.292 3.570

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 1 1

3 Finansielle indtægter
Renteindtægter i øvrigt 18.375 28.449
Rentegodtgørelse vedrørende selskabsskat 0 775

4 Finansielle omkostninger
Rentetillaeg vedrørende selskabsskat 6.080 0
Renteomkostninger løvrigt 123.711 63.296

5 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 332.134 218.064
Årets regulering af udskudt skat -1.093 -11.447
Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 -20.493

b Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,
driftsmateriel og

kr. inventar

Kostpris 1. januar 2017 50.000
Tilgang i årets løb 314.000

Kostpris 31. december 2017 364.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 0
Årets afskrivninger 15.700

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 15.700

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 348.300

12



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Finansielle anlægsaktiver

kr.

Kostpris 1. januar 2017
Tilgang i årets .øb

Kostpris 31, december 2017

Regnskabsmæssig vØrdi 31. december 2017

Advokatanpartsselskabet Niels Michael Andersen

Årsrapport 2017

Andre
værdipapirer og

kapitalandele

1.009.500
0

1.009.500

1.009.500

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpliØtelser

Selskabet hæfter sammen med medinteressenter for bruttogæld på i ait 113 mio. kr, i Øech-Bruun
Advokatfirma.

Selskabet hæfter i øvrigt sammen med medinteressenter i Bech-Bruun Advokatfirma for forpligtelser
afledt af den løbende drift, herunder husleje-, leasing- og E<autionsforpligtelser samt kuratorgaranti.

9 Sikkerhedss~iilelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2017.
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