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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EHLERS ADVOKATANPARTSSELSKAB
Roarsvej 27 st tv
2000 Frederiksberg

Telefonnummer: 60682345
e-mailadresse: ae@ehlersadvokatfirma.dk

CVR-nr: 36483830
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019
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Ledelsesberetning
 Hovedaktiviteter jf. årsregnskabsloven § 76a

Selskabets formål og hovedaktivitet er at drive advokatvirksomhed.

 Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold jf. årsregnskabsloven § 76a
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et resultat på kr. 25.940, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en positiv egenkapital på kr. 46.070. Det forventede udloddede udbytte er kr. 0. Der
har ikke i øvrigt været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det
kræver omtale i ledelsesberetningen.
 
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

 Begivenheder efter regnskabets afslutning jf. årsregnskabsloven § 76a
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af
virksomhedens forhold væsentligt.

Ledelsespåtegning er fravalgt jf. årsregnskabsloven § 9a, stk. 1
Virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan består kun af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens
godkendelse, hvorfor ledelsespåtegning i årsrapporten er undladt, idet virksomheden ikke er omfattet af
regnskabsklasse D. Der er ikke indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, hvorfor der ikke afgives
erklæring herom.
 
Regnskabet er ikke revideret jf. årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 3. pkt.
Virksomheden opfylder betingelserne for, at årsregnskabet ikke er revideret idet 1) ballancesum ikke
overskrider 4 mio. kr., 2) nettoomsætning ikke overskrider 8 mio. kr. og 3) det gennemsnitlige antal
heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret ikke overskrider 12. Disse forhold har gjort sig gældende for
alle regnskabsår siden virksomhedens stiftelse.
 
Revision er fravalgt for kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Note 2019 2018
kr. kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab  ......................................................... 35.752 1.364

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

-2.334 -3.756

Resultat af ordinær primær drift  ................................................. 33.418 -2.392

Andre finansielle indtægter  ............................................................. -162 -195

Ordinært resultat før skat  ............................................................ 33.256 -2.587

Skat af årets resultat  ........................................................................ 1 0 0
Andre skatter  ................................................................................... 2 -7.316 569

Årets resultat  .................................................................................. 25.940 -2.018

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  ............................ 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  ................ 0 0
Overført resultat  .............................................................................. 25.940 -2.018

I alt  .................................................................................................. 25.940 -2.018
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Balance 31. december 2019
Aktiver

Note 2019 2018
kr. kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  .................................. 22.500
Udskudte skatteaktiver  ................................................................... 1.124 8.440

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 1.124 30.940

Likvide beholdninger  ..................................................................... 76.770 15.344

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................... 77.894 46.284

Aktiver i alt  ................................................................................... 77.894 46.284
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Balance 31. december 2019
Passiver

Note 2019 2018
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 3 50.000 50.000
Overført resultat  ............................................................................. -3.930 -29.871

Egenkapital i alt  ............................................................................ 46.070 20.129

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ....................................... 2.000 3.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  .................................................................................. 

11.095 5.775

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse  ............................................. 18.729 17.380

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 31.824 26.155

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 31.824 26.155

Passiver i alt  .................................................................................. 77.894 46.284
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Noter

1. Skat af årets resultat

  2019 2018

  kr. kr.

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst -7.316 569
Udskudt skat 1. januar 8.440 7.871
Udskudt skat 31. december 1.124 8.440
Skat af årets resultat 0 0
 

2. Andre skatter

  2019 2018

  kr. kr.

Underskudsfremførsel 1. januar -38.311 -35.724
Skattepligtig indkomst 33.256 -2.587
Underskudsfremførsel 31. december -5.055 -38.311
 
  2019 2018

  kr. kr.

Udskudt skat 1. januar -8.440 -7.871
Beregnet skat 22 % af skattepligtige indkomst 7.316 -569
Udskudt skat 31. december -1.124 -8.440

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige
underskud indregnes under aktiv som "Udskudte skatteaktiver" i balancen
Udskudt skat, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud
indregnes som "Andre skatter" i resultatopgørelsen.

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. Den
nominelle anpartskapital har været uændret siden selskabets stiftelse.
 
Koncernforhold
Indgår i koncern med moderselskab: Ehlers Advokatanpartsselskab Holding, Roarsvej 27, st.tv.,
2000 Frederiksberg, CVR-nr. 36483555
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4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til
betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal
heltidsbeskæftigede i regnskabsåret


