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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FABERMAN ADVOKAT ApS
Kanalstræde 10, 1
4300 Holbæk

CVR-nr: 33151357
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sparekassen Sjælland
Ahlgade 51
4300 Holbæk
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.januar - 31. december
2016 for Faberman Advokat ApS.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 

, den  Holbæk 29/05/2017

 Direktion

 Kelvin Valeur Thelin
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud før skat på DKK 753.976 og selskabets balance
pr. 31.december 2016 udviser en egenkapital på DKK 2.893.480.
 
Resultatet anses for tilfredsstillende.
 
Begivenheder efter regnskabets afslutning
 
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års
rapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B

Generelt

 Regnskabsgrundlag
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
 
Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
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 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

opgørelseResultat

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under associerede
virksomheder.
 
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
 
 

Balance
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Kapitalandele i de associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
 
I balancen indregnes under posten ''Kapitalandele i associerede virksomheder'' den forholdsmæssige
ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de
identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende
værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
 
Egenkapital
 

 Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
 
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
acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle poster.
 
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.

     Andre eksterne omkostninger  .................................................. -42.010 -45.081
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  ........... 1.602.720 3.179.215

Bruttoresultat  .............................................................................. 1.560.710 -45.081

Personaleomkostninger  ................................................................. 1 -826.568 -825.518

Resultat af ordinær primær drift  .............................................. 734.142 -870.599

     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  ........... 3.179.215
Andre finansielle indtægter  ........................................................... 24.462 27.237
Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -4.628 -327

Ordinært resultat før skat  .......................................................... 753.976 2.335.526

Skat af årets resultat  ...................................................................... 2 -200.321 -228.396

Årets resultat  ............................................................................... 553.655 2.107.130

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  ......................... 350.000 500.000
Overført resultat  ............................................................................ 203.655 1.607.130

I alt  ................................................................................................ 553.655 2.107.130
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Balance 31. december 2016
Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder  .................................... 3.183.933 3.242.817

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 3.183.933 3.242.817

Anlægsaktiver i alt  ...................................................................... 3.183.933 3.242.817

Udskudte skatteaktiver  .................................................................. 1.258 6.565

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 1.258 6.565

Likvide beholdninger  .................................................................... 47.001 34.055

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 48.259 40.620

Aktiver i alt  .................................................................................. 3.232.192 3.283.437
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Balance 31. december 2016
Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 80.000 80.000
Andre reserver  .............................................................................. 1.474.384 1.474.384
Overført resultat  ............................................................................ 989.076 785.421
Forslag til udbytte  ......................................................................... 350.000 500.000

Egenkapital i alt  .......................................................................... 2.893.460 2.839.805

Skyldig selskabsskat  ..................................................................... 120.092 160.462
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

218.640 283.170

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 338.732 443.632

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 338.732 443.632

Passiver i alt  ................................................................................. 3.232.192 3.283.437
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Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret
kapital

mv.

Øvrige
reserver

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

indregnet
under

egenkapitalen

I alt

kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo  ..................................... 80.000 1.474.384 785.421 500.000 2.839.805
Betalt udbytte  ............................................. -500.000 -500.000
Årets resultat  ............................................... 203.655 350.000 553.655
Egenkapital, ultimo  .................................... 80.000 1.474.384 989.076 350.000 2.893.460

Selskabskapitalen består af 80 anparter á nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.
 
Øvrige reserver er en bunden reserve opgjort af Advodan I/S i forbindelse med opgørelsen af igangværende
arbejde.
 
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum
5% af selskabskapitalen:
 
Kelvin Thelin, Skelbækvej 11C, 4300 Holbæk
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015

  kr. kr.

Løn og gager 826.568 825.518
 
Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er
vederlaget til direktionen ikke oplyst.  
 

2. Skat af årets resultat

  2016 2015

  kr. kr.

Aktuel skat 195.014 220.462
Ændring af udskudt skat 5.307 7.934
  200.321 228.396

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter som interessent i Advokatinteressentskab, solidarisk for
advokatinteressentskabets samlede gæld, som pr. 31. december 2016 udgør DKK 62.129.589.
Der er positivt kapitalindestående i advokatinteressentskabet.                     
 


