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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Prokop & Marstal Advokatanpartsselskab

     Dalgas Avenue 40

  8000 Aarhus C

CVR-nr.: 36490950

Regnskabsår:  - 01.07.2018 30.06.2019

Direktion

Dominika Sylwia Prokop, adm. dir

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 City Tower, Værkmestergade 2 

 8000 Aarhus C 
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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  -  for 

.

01.07.2018 30.06.2019

Prokop & Marstal Advokatanpartsselskab

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver  og 

finansielle stilling pr.  samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret  - 

.

30.06.2019 01.07.2018

30.06.2019

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

omhandler.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret  -  for 

opfyldt.

01.07.2018 30.06.2019

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 27.11.2019

Direktion

Dominika Sylwia Prokop

adm. dir
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Den uafhængige revisors erklæring 

om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Prokop & Marstal Advokatanpartsselskab

 Vi har opstillet årsregnskabet for  for regnskabsåret  -   

 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt. 

     

  Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter   samt anvendt 

regnskabspraksis. 

   

  Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.  

   

  Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere 

årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i 

revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper  vedrørende integritet, 

objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

 

 Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af 

årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

 

 Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 

forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os

 til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt  

 årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Prokop & Marstal Advokatanpartsselskab 01.07.2018

30.06.2019

Aarhus, den 27.11.2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Klaus Tvede-Jensen

Statsautoriseret revisor

MNE nummer 23304
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets overskud på 21 t.kr. anses som værende tilfredstillende af ledelsen. 

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2018/19

Note  

2018/19

kr.  

2017/18

kr.

Bruttofortjeneste/-tab 741.577 938.613

Personaleomkostninge r 1 (710.889) (843.577)

Driftsresultat 30.688 95.036

Andre finansielle omkostninger (4.154) (5.433)

Resultat før skat 26.534 89.603

Skat af årets resultat 2 (5.864) (20.169)

Årets resultat 20.670 69.434

   

Forslag til resultatdisponering

Ordinært udbytte for  regnskabsåret 0 58.778

Overført resultat 20.670 10.656

Resultatdisponering 20.670 69.434
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Balance pr. 

Aktiver

30.06.2019

Note  

2018/19

kr.  

2017/18

kr.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 344.551 0

Igangværende arbejder for fremmed regning 79.425 278.556

Udskudt skat 2.050 7.914

Andre tilgodehavender 18.218 27.082

Tilgodehavende selskabsskat 24.000 3.000

Periodeafgrænsningsposter 30.660 39.439

Tilgodehavender 498.904 355.991

Likvide beholdninger 545.342 477.366

Omsætningsaktiver 1.044.246 833.357

Aktiver 1.044.246 833.357



Prokop & Marstal Advokatanpartsselskab | Balance pr. 30.06.2019 8

Passiver

Note  

2018/19

kr.  

2017/18

kr.

Virksomhedskapital 50.000 50.000

Overført overskud eller underskud 31.326 10.656

Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 58.778

Egenkapital 81.326 119.434

Leverandører af varer og tjenesteydelser 20.000 20.000

Anden gæld 3 942.920 693.923

Kortfristede gældsforpligtelser 962.920 713.923

Gældsforpligtelser 962.920 713.923

Passiver 1.044.246 833.357

Eventualforpligtelser 4
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Egenkapitalopgørelse for 2018/19

Virksomheds-

kapital

 kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

 kr.

Forslag til 

udbytte for 

regnskabsåret

kr.

I alt

 kr.

Egenkapital primo 50.000 10.656 58.778 119.434

Udbetalt ordinært udbytte 0 0 (58.778) (58.778)

Årets resultat 0 20.670 0 20.670

Egenkapital ultimo 50.000 31.326 0 81.326
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Noter

 Personaleomkostninger1

 

2018/19

kr.  

2017/18

kr.

Gager og lønninger 710.889 843.577

710.889 843.577

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 2 2

 Skat af årets resultat2

 

2018/19

kr.  

2017/18

kr.

Ændring af udskudt skat 5.864 20.169

5.864 20.169

 Anden gæld3

 

2018/19

kr.  

2017/18

kr.

Moms og afgifter 163.825 97.019

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 762.755 596.904

Anden gæld i øvrigt 16.340 0

942.920 693.923

 Eventualforpligtelser4

Selskabet har indgået en huslejekontrakt, hvori eventualforpligtigelser udgør i alt t.kr. 4. 
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Resultatopgørelsen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med 

tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig  eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,  og 

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet

 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

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

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

 

 I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.

Bruttofortjeneste eller –tab 

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet 

sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til 

dagsværdien af det fastsatte vederlag. 

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at  

 produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte 

arbejde (produktionsmetoden). 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 

herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 

virksomhedens medarbejdere.
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Balancen

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt gebyrer-

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 

del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 

direkte på egenkapitalen. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. 

 

 Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte 

igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske 

ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. 

 

 Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, 

afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er 

positiv eller negativ. 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 

aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 

anvendelse af det enkelte aktiv.

 

 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, 

indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det 

foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter 

vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i 

ledelsens forslag til resultatdisponering. 
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Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.


