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Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato behandlet  og godkendt  årsrapporten  for  regnskabsåret  1. januar  - 31.

december  2019  for  Advokatanpartsselskabet  Erling  Kragh-Pedersen.

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  2019 og resultatet  af  selskabets  aktiviteter  for  regnskabs-

året l.  januar  - 31. december  2019.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  min  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de forhold,  be-

retningen  omhandler.

Årsrapportenindstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Aalborg,  den 8. juni  2020

Direktion

Kragh-Pedersen

direktør
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Den  uafliængige  revisors  revisionspåtegning

Tilkapitalejereri  iAdvckmariparl,shbl,s'kabetErlingKragh-Pedersen

Konklusion

Vi  har revideret  årsregnskabet  for  Advokatanpartsselskabet  Erling  Kragh-Pedersen  for  regn-

skabsåret  1. januar  - 31. december  2019,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  noter  og an-

vendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vor  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af  selskabets  aktiver,  passiver

og finansielle  stilling  pr. 31. december  2019  samt  af  resultatet  af  selskabets aktiviteter  for regn-
skabsåret  1. januar  - 31. december  2019  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vor  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og de
yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vort  ansvar  ifølge  disse  standarder og krav er nær-

mere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af årsregnskabet".
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

vore  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og krav.  Det er vor  opfattelse, at det op-
nåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som  gnundlag  for  vor  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  et årsregnskab,  der giver  et retvisende  billede  i over-
ensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den interne kontrol,

som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,
uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af  årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at vurdere  selskabets evne  til at fort-
sætte driften,  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt at udar-
bejde  årsregnskabet  på gnundlag  af  regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medmindre  ledelsen ent-

en har  til  hensigt  at likvidere  selskabet,  indstille  driften  eller  ikke  har andet realistisk  alternativ
end at gøre  dette.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vort  mål  er at opnå  høj grad  af  sikkerhed  for,  om årsregnskabet  som  helhed  er uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og at afgive  en revisionspåtegning

med  en konklusion.  Høj  grad  af  sikkerhed  er et højt  niveau  af  sikkerhed,  men  er ikke en garanti
for,  at en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder om  revision  og

de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække  væsentlig  fejlinformation,  når
sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af  besvigelser  eller fejl og kan betragtes som
væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  eller  samlet har indflydelse  på

de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på gtundlag  af årsregnskabet.
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Den  uafiiængige  revisors  revisionspåtegning

Som  led i en revision,  der  udføres  i overensstemrnelse  med  internationale  standarder  om  revision

og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og opretholder

professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reaktion  på

disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne  gtundlag  for

vor  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinfomiation  forårsaget  af  besvigel-

ser er højere  end ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  fejl,  idet  besvigelser  kan  omfatte

sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilsidesættelse  af

intern  kontrol.

*  Opnår  vi  forståelse  af  den interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at kunne  udforme

revisionshandlinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for  at kunne  udtrykke

en konklusion  om  effektiviteten  af  selskabets  interne  kontrol.

ø 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 ri-

melige.

@ Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på gmndlag  af  regnskabsprincip-

pet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på gnundlag  af  det  opnåede  revisionsbevis  er væ-

sentlig  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 vor  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysninger  herom  i årsregnskabet  eller,

hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vor  konklusion.  Vor  konklusioner

er baseret  på det revisionsbevis,  der er opnået  frem  til  datoen  for  vor  revisionspåtegning.

Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan  dog  medføre,  at selskabet  ikke  længere  kan  fortsæt-

te driften.

*  Tager  vi stilIing  til  den samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af  årsregnskabet,  herunder

noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og begi-

venheder  på en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den øverste  ledelse  om blandt  andet  det planlagte  omfang  og den tids-

mæssige  placering  af  revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  even-

tuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Vor  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  lede1sesberetningen,  og vi udtrykker  ingen  form

for  konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tilknytning  til  vor  revision  af  årsregnskabet  er det vort  ansvar  at læse ledelsesberetningen  og i

den forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med  årsregnskabet

eller  vor  viden  opnået  ved  revisionen  eller  på anden  måde  synes  at indeholde  væsentlig  fejlinfor-

mation,

Vort  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysninger  i

henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vor  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overensstemmelse

med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  krav.  Vi  har  ik-

ke fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Aalborg,  den 8. juni  2020

Revicor

Godken V1S10

9

lskab

VlSOr

MNE-nr  mne4334

revicor @% 4



Selskabsoplysninger

Selskabet Advokatanpartsselskabet  Erling  Kragh-Pedersen

Gøteborgvej  18

9200  Aalborg  SV

Telefon:  98 13 33 00

Telefax:  98 13 34 37

E-mail: ekp@advokatfirmaet.dk

CVR-nr.: 21 86 08 32

Regnskabsperiode:  1.januar-3l.december20l9

Hjemsted:

Direktion Erling  Kragh-Pedersen,  direktør

Revision Revicor

Godkendt  revisionsanpartsselskab

Hobrovej317

9200  Aalborg  SV
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Ledelsesberetning

Selskabets  væsentligste  aktiviteter

Selskabets  akttiviteter  består  i at drive  advokatvirksomhed  samt  anden  hermed  beslægtet  virk-

somhed.

Udviklingen  i aktiviteter  og økonomiske  forhold

Selskabets  resultatopgørelse  for  2019  udviser  et overskud  på kr. 239.798,  og selskabets  balan-

ce pr. 31. december  2019  udviser  en egenkapital  på kr. 1.945.464.

Betydningsfulde  hændelser,  som  er  indtruffet  efter  regnskabsårets  afslutning

Der  er efter  regnskabsårets  afslutning  ikke  indtruffet  begivenheder,  som  væsentligt  vil  kunne
påvirke  selskabets  finansielle  stilling.
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsrapporten for  Advokatanpartsselskabet  Erling  Kragh-Pedersen  for  2019  er aflagt  i overens-

stemmeIse  med  årsregnskabslovens  bestemmelser  for  virksomheder  i regnskabsklasse  B med  til-

valg fra hø5ere klasser.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  sidste  år.

Årsrapporten  for  2019  er aflagt  i kr.

Generelt  om  indregning  og måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes.  Herudover  indregnes  værdi-

reguleringer  af  finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  alle

omkostninger,  herunder  afskrivninger  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

forpligtelser  som  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Ved  indregning  og måling  tages hensyn  til  forudsigelige  tab og risici,  der fremkommer,  inden

årsrapporten  aflægges,  og som  be- eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  administration  mv..

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn  og gager,  inklusive  feriepenge  og pensioner  samt  andre  om-

kostninger  til  social  sikring  m.v.  til  selskabets  medarbejdere.  I personaleomkostninger  er fratruk-

ket  modtagne  godtgørelser  fra  offentlige  myndigheder.
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Anvendt  regnskabspraksis

Finansiel1e  indtægter  og omkostninger

Finansielle  indtaegter  og omkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  med de beløb,  der vedrører

regnskabsåret.  Finansielle  poster  omfatter  renteindtægter  og -omkostninger,  realiserede  og ureali-

serede kursgevinster  og -tab vedrørende  værdipapirer,  samt tillæg  og godtgørelse  under  acon-

toskatteordningen  mv.

Resultat  af  kapitalandele  i associerede  virksomheder

I virksomhedens  resultatopgørelse  indregnes  den forholdsmæssige  andel af  de associerede  virk-

somheders  resultat  efter  skat efter  eliminering  af  forholdsmæssig  andel  af  intern  avance/tab.

Skat  af  årets  resultat

Årets skat, som består  af  årets aktuelle  selskabsskat  og ændringiudskudt  skat, indregnes  i resul-

tatopgørelsen  med  den del, der kan  henføres  til  årets resultat,  og  direkte  i egenkapitalen  med den

del, der kan  henføres  til  posteringer  direkte  i egenkapitalen.

Balancen

Materielle  anlægsaktiver

Andre  anlæg, driftsmateriel  og inventar  måles  ved første  indregning  til  kostpris,  herefter  til  kost-

pris  med fradrag  af  akkumulerede  af- og nedskrivninger.

Afskrivnings@undlaget  er kostpris  med  fradrag  af  forventet  restværdi  efter  afsluttet  brugstid.

Kostpris  omfatter  anskaffelsesprisen  og omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen  indtil  det

tidspunkt,  hvor  aktivet  er klar  til  brug.

Der  foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende  vurdering  af  aktivernes  forventede  brugs-

tider  og restværdier:

Andre  anlæg, driftsmateriel  og inventar

Brugstid

3-5 år år

Restværdi

60 %

Brugstiden  og restværdien  revurderes  årligt.  En ændring  behandles  som et regnskabsmæssigt

skøn, og indvirkningen  på afskrivninger  indregnes  fremadrettet.

Fortjeneste  eller  tab ved salg af  materielle  anlægsaktiver  indregnes  i resultatopgørelsen  under  an-

dre driftsindtægter  henholdsvis  andre  driftsomkostninger.
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Anvendt  regnskabspraksis

Kapitalandele  i associerede  virksomheder

Kapitalandele  i associerede  virksomheder  måles  til  den forholdsmæssige  andel  af  virksomheder-

nes indre  værdi  opgjort  efter  koncernens  regnskabspraksis  med  fradrag  eller  tillæg  af  urealiserede

koncerninterne  avancer  og tab og med  tillæg  eller  fradrag  af  resterende  værdi  af  positiv  eller ne-

gativ  goodwill  opgjort  efter  overtagelsesmetoden.

Kapitalandele  i associerede  virksomheder  med  regnskabsmæssig  negativ  indre  værdi  måles  til kr.

O, og et eventuelt  tilgodehavende  hos disse  virksomheder  nedskrives,  i det omfang  tilgodehaven-

det er uerholdeligt.  I det omfang  modervirksomheden  har  en retlig  eller  faktisk  forpligtelse  til at

dække  en underbalance,  der overstiger  tilgodehavendet,  indregnes  det resterende  beløb  under

hensatte  forpligtelser.

Nettoopskrivning  af  kapitalandele  i associerede  virksomheder  bindes  som reserve  for nettoop-
skrivning  efter  den  indre  værdis  metode  under  egenkapitalen,  i det omfang  den  regnskabsmæssi-

ge værdi  overstiger  kostprisen.  Udbytter  fra dattervirksomheder,  der forventes  vedtaget  inden
godkendelsen  af  årsrapporten  for  Advokatanpartsselskabet  Erling  Kragh-Pedersen,  bindes  ikke
på opskrivningsreserven.

Værdiforringelse  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af  anlægsaktiver  samt  kapitalandele  i associerede  virksomheder

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  gnuppe  af  aktiver.  Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne

er lavere  end den  regnskabsmæssige  værdi.

Genindvindingsværdi  er den  højeste  værdi  af  nettosalgspris  og kapitalværdi.  Kapitalværdien  op-

gøres  som  nutidsværdien  af  de forventede  nettopengestrømme  fra  anvendelse  af  aktivet  eller  ak-

tivgnuppen  og forventede  nettopengestrømme  ved salg af  aktivet  eller  aktivgtauppen  efter  endt

brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris.

Egenkapital

Reserve  for  nettoopskrivning  efter  den  indre  værdis  metode

Reserve  for  nettoopskrivning  efter  indre  værdis  metode  i selskabets  årsregnskab  omfatter  net-

toopskrivning  af  kapitalandele  i associerede  virksomheder  i forhold  til  kostpris.
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Anvendt  regnskabspraksis

Udbytte

Foreslået  udbytte  vises  som  en særskilt  post  under  egenkapitalen.  Udbytte  indregnes  som en for-
pligtelse  på tidspunktet  for  vedtagelse  på generalforsamlingen.

Selskabsskat  og udskudt  skat

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  acontoskatter.

Udskudt  skat  måles  efter  den  balanceorienterede  gældsmetode  af  midlertidige  forskelle  mellem
regnskabsmæssig  og skattemæssig  værdi  af  aktiver  og forpligtelser  opgjort  på gtundlag  af den
planlagte  anvendelse  af  aktivet  henholdsvis  afvikling  af  forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  nominel  værdi.
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Resultatopgørelse  l.  januar  - 31. december

Note

Andre  eksterne  omkostninger

BruttoresuItat

Personaleomkostninger

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Af-  og  nedskrivninger

Resultat  før  finansielle  poster

1

Indtægter  af  kapitalandele  i associerede  virksomheder

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Resultat  før  skat

Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

2019

kr.

- 8.523

- 8.523

- 513.584

- 522.107

- 668

- 522.775

848.904

o

-12.599

313.530

-73.732

239.798

2018

kr.

- 8.195

- 8.195

- 884.438

- 892.633

o

- 892.633

945.661

-113

-12.759

40.156

31.443

71.599

Forslag  til  resultatdisponering

Foreslået  udbytte

Reserve  for  nettoopskrivning  efter  den  indre  værdis  metode

Overført  resultat

110.600

-15.315

144.513

239.798

108.000

61.948

-98.349

71.599
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Balance  31.  december

Aktiver

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Materielle  anlægsaktiver

Kapitalandele  i associerede  virksomheder

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Finansielle  anlægsaktiver

Anlægsaktiver  i alt

Andre  tilgodehavender

Udskudt  skatteaktiv

Selskabsskat

Tilgodehavender

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

revicor @% 12

Note 2019

kr.

2018

kr.

73.382

73.382

94. 904

348

95. 252

168.634

25.000

14.195

o

39.195

1.784.656

1.823.851

1.992.485

64.050

64.050

265.315

348

265.663

329.713

o

o

59.486

59.486

1.457.706

1.517.192

1.846.905
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Balance  31.  december

Note

Passiver

Virksomhedskapital

Reserve  for  nettoopskrivning  efter  den  indre  værdis  metode

Overført  resultat

Foreslået  udbytte  for  regnskabsåret

Egenkapital  4

Hensættelse  til  udskudt  skat

Hensatte  forpligtelser  i alt

Leverandører  af  varer  og tjenesteydelser

Gæld  til  selskabsdeltagere  og ledelse

Selskabsskat

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

Eventualforpligtelser

Pantsætninger  og sikkerhedsstillelser

2019
kr.

125.000

o

1.709.864

110.600

1.945.464

7.372

11.917

26.470

1.262

47.021

47.021

1.992.485

2018
kr.

125.000

15.315

1.565.351

108.000

1.813.666

8.543

8.543

7.851

620

o

16.225

24.696

24.696

1.846.905
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Noter

l  Personaleomkostninger

Lønninger

Andre  omkostninger  til  social  sikring

Andre  personaleomkostninger

Gennemsnitligt  antal  beskæftigede  medarbejdere

2 Materielle  anlægsaktiver

Kostpris  1. januar  2019

Tilgang  i årets  løb

Kostpris  31. december  2019

Af-  og nedskrivninger  1. januar  2019

Årets  afskrivninger

Af-  og nedskrivninger  31. december  2019

Regnskabsmæssig  værdi  31. december  2019

revicor @! 14

2019
kr.

514.456

1.602

-2.474

513.584

1

2018
kr.

877.095

1.877

5.466

884.438

1

Andre  anlæg,

driftsmateriel

og inventar

106.585

10.OOO

116.585

42.535

668

43.203

73.382

DANSKE
REVISORER



Noter

3 Kapitalandele  i associerede  virksomheder

Kostpris  1. januar  2019

Afgang  i årets løb

Kostpris  31. december  2019

Værdireguleringer  1. januar  2019

Årets  afgang

Årets  resultat

Udbytte  modtaget

Overførsler  i årets  løb

Værdireguleringer  31. december  2019

Regnskabsmæssig  værdi  31. december  2019

2019
kr.

250.000

o

250.000

15.315

o

848.904

o

-1.019.315

-155.096

94.904

2018
kr.

275.000

-25.000

250.000

428.428

-85.781

945.661

-300.000

-972.993

15.315

265.315

Kapitalandele  i associerede  virksomheder  specificerer  sig  således:

Navn

Advokatfirmaet.dk  I/S

Hjemsted

Aalborg

Ejerandel

25%
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Noter

4 Egenkapital

Reserve  for

nettoopskriv-

ning  efter  Foreslået  ud-

Virk-  denindre  bytte  for

somhedska-  værdis  meto-  Overført  re-  regnskabs-

pital  de  sultat  året I alt

Egenkapital  l.  januar  2019

Ordinært  udbytte  på  egne  aktier

Årets  resultat

Egenkapital  31.  december  2019

125.000

o

o

125.000

15.315  1.565.351  108.000

0 0  -108.000

-15.315  144.513  110.600

o 1.709.864 110.600

1.813.666

-108.000

239.798

1.945.464

5 Eventualforpligtelser

Selskabet  har  ingen  eventualforpligtelser.

6 Pantsætninger  og sikkerhedsstillelser

Selskabet  har  ingen  pantsætning  eller  sikkerhedssti1lelser.
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