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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar   31. december 2015 for
Advokatanpartsselskabet Erling Kragh-Pedersen.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling og resultat.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen
omhandler.
 
Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser
betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Aalborg 31/05/2016

 Direktion

 Erling Kragh-Pedersen
 Direktør
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Den uafhængige revisors erklæring om review
 Til kapitalejerne i ADVOKATANPARTSSELSKABET ERLING KRAGH-PEDERSEN

Vi har udført review af årsregnskabet for ADVOKATANPARTSSELSKABET ERLING
KRAGH-PEDERSEN for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt

 regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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. Vi har udført vores review i overensstemmelse
med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet
bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette
kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard
vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed.
Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt,
andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede
bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført
efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om
årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at
årsregnskabet ikke 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.

,  Aalborg 31/05/2016

Jørgen Eluf Paulsen
Registreret revisor
REVICOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 13929297
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Ledelsesberetning
     Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive advokatvirksomhed. 
     

 Årets resultat og den økonomiske stilling
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 244.496, og selskabets balance pr. 31.
december 2015 udviser en egenkapital på kr. 913.936. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. 
     

   Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke den
finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående 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 og nedskrivninger.
 
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balance, når der 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.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelig tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

 Bruttotab
Bruttotab indeholder andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.
 

 Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes
forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar brugstid 5 år
 
Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.800 pr. stk.
indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
 

 Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, samt værdireguleringer af
værdipapirbeholdning.
 

 Skatter 
Årets aktuelle og udskudt skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henledes til posteringer foretaget
direkte på egenkapitalen

Balance

 Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
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med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
 

 Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balance til den
forholdsmæssige ejede andel af virksomhederne reguleret for resterede værdi af positiv eller negativ
goodwill samt urealiserede fortjenester og tab.
 
Dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat indregnes i resultatopgørelsen
forholdsmæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene.
 

 Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer
på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
 
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
 
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

 Egenkapital 
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i interessentskaber under associerede virksomheder indregnes under
egenkapitalen i overført resultat idet der ikke er bindinger på udlodningen af den investerede kapital.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i øvrige associerede virksomheder indregnes under egenkapitalen i
reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien.
 

 Aktuelle og udskudt skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst, reguleret for betalt acontoskatter.
 
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den
gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende
skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra
virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst.
 

 Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende
værdi.
 

 Udbytter
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.

Bruttoresultat  .............................................................................. -3.930 -2.225

Personaleomkostninger  ................................................................. -946.916 -978.326
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver  ................................................................................ 

-8.507 -8.507

Resultat af ordinær primær drift  .............................................. -959.353 -989.058

     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  ........... 1.287.124 1.339.883
Andre finansielle indtægter  ........................................................... 0 654
Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -6.162 -8.320

Ordinært resultat før skat  .......................................................... 321.609 -996.724

Skat af årets resultat  ...................................................................... 1 -77.113 -76.618

Årets resultat  ............................................................................... 244.496 266.541

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser  ................... 101.200 99.800
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  .............. -28.235 27.025
Overført resultat  ............................................................................ 171.531 139.716

I alt  ................................................................................................ 244.496 266.541
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Balance 31. december 2015
Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  ....................................... 76.100 84.608

Materielle anlægsaktiver i alt  .................................................... 2 76.100 84.608

Kapitalandele i associerede virksomheder  .................................... 801.894 864.806
Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................ 362 2.436

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 3 802.256 867.242

Anlægsaktiver i alt  ...................................................................... 878.356 951.850

Tilgodehavende skat  ..................................................................... 28.288 0

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 28.288 0

Likvide beholdninger  .................................................................... 250.667 118.264

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 278.955 118.264

Aktiver i alt  .................................................................................. 1.157.311 1.070.114
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Balance 31. december 2015
Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode  .. 162.314 190.549
Overført resultat  ............................................................................ 626.622 455.091

Egenkapital i alt  .......................................................................... 913.936 770.640

Hensættelse til udskudt skat  .......................................................... 120.900 132.500

Hensatte forpligtelser i alt  .......................................................... 120.900 132.500

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ...................................... 7.500 3.750
Skyldig selskabsskat  ..................................................................... 0 37.818
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

13.775 25.606

Forslag til udbytte for regnskabsåret  ............................................ 101.200 99.800

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 122.475 166.974

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 122.475 166.974

Passiver i alt  ................................................................................. 1.157.311 1.070.114
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Noter

1. Skat af årets resultat

  2015 2014

  kr. kr.

Aktuel skat 88.713 111.818
Ændring af udskudt skat -11.600 -35.200
  77.113 76.618
 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  31.12.2015 31.12.2014

  kr. kr.

Kostpris primo 106.585 106.585
Tilgang 0 0
Afgang 0 0

Kostpris ultimo 106.585 106.585
     
     
Af- og nedskrivning primo 21.977 13.470
Årets afskrivning 8.507 8.507
Tilbageførsel ved afgang 0 0

Af- og nedskrivning ultimo 30.484 21.977
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 76.101 84.608
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3. Finansielle anlægsaktiver i alt

  31.12.2015 31.12.2014

  kr. kr.

Kostpris    
Saldo pr. 1/1 2015 275.000 275.000

Kostpris pr. 31/12 2015 275.000 275.000
     
Reguleringer    
Reguleringer pr. 1/1-2015 589.806 422.164
Andel af årets resultat 1.287.124 1.339.883
Udlodning -1.350.036 -1.172.241

Reguleringer pr. 31/12 2015 526.894 589.806
     
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2015 801.894 864.806
 
     
 

 
Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: 
 
Advokatfirmaet.dk I/S, Aalborg 
Ejerandel: 20%
 
Boulevarden 1 Invest ApS, Aalborg
Ejerandel: 20%

 
 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet deltager som interessent i Advokatfirmaet.dk I/S og hæfter solidarisk for
interessentskabets forpligtelser.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.


