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6LB REVIS]ON

LedelsespAtegnin

Bestyelse og direkliou har dags dato aflagt ersrapporten for regnskabslrel 7. januar - 31. december 2015
for Advokal inkasso A,/S.

.A.rsrapporten el aflagt i overensslemnelse med Arsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig, og efter vores opfattelse givor arsreguskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passivcr og fuunsielle stilling pr'. 31. december 2015 saml afre-
sultatct af selskabets altivileter for regusknbsiret 7. jaluar. - 31. december 2015.

Arsrappofen indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbak, den 7. april 2016

Direktiou

Peler

Peter &I

Advokati*asso A,/S . fusrapport for 2015

l*delsesberetniagen indeholder effer vores opfattelse en retviserde redegorclse for de forhold, son be-
rehingel omhandler.

hA/-

1



GLB REVISION

Den ualhengig e revisors erklreringer

Til aktionaererne i Advokatinkasso A/S

Pitegning pfl irsregnskabet

Vi har revideret irsregnskabet for Advokatinkasso AJS for regnskabsiret 7. jartar - 31. december 2015,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsreglskabet udarbejdes ef-

ter irsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfort
revisionen i oyerensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk

revisorlovgivning. Dette kever, at vi overholder etiske kav samt planlagger og udforer revisionen for at

opn6 hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vesentlig fej linformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belob og oplysninger

i irsregnskabet. De valgte revisionshandlinger aflraenger af revisors vurdering, herunder r,urdering af risi-

ci for vesentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-

korurderingen overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et 6rsregn-

skab, der giver et retvisende billede. Formdlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstendighederne, men ikke at udtrykke en konliusion om effektiviteten af selskabets interne kon-

trol. En revision omfatter endvidere wrdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om

ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede presentation af irsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som gmndlag for vores

konklusion.

Rcvisionen har ikke givet anledning 1il lbrbehold,
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Ledelsens ansvar for flrsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol, som ledelsen an-

ser nodvendig for at udarbejde et Arsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.



CLB REVISION

Den uafhrengi revisors erklreringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsAret 7.

januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til 6rsregnskabsloven gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tilleg til den udfarte revision af irsregnskabet. Det er pi denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensslemmelse med Arsregnskabet.

Koge, den 7. april 2016

GLB REVISION
Statsautoriserede Rcvisorer A S

CVR-nr. 30 82 19 6l

**.\l,1#,
stalsaulonscrct re\'lsor
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GLB REVISION

Selskabsoplvsninger

Bestvrelse

Direktion

Revision

Advokatinkasso A"/S

Kanalstrede 10, I

4300 Holbak

Telefon:

Telefax:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Hjemsted:

Regrrskabsir:

Tlf.

Fax

Hjemmeside

36 49 17 52

Holbek

7. januar - 31. december

I . reglskabsar

Kelvin Valeur Thelin, Formand

Peter Trinskjer

Louise Lecanda

Peter Trinskjar

GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A"/S

Fendediget 13

4600 Koge

1

Selskabet
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GLB REVISION

Ledelsesberetning

Selskabets vesentligste aktivit€ter

Hovedaktiviteten har bestiet af drifl af advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold

Arets bruttofortjeneste udgor I .794.014 samt det ordinare resultat efter skat udgor 486.497 .

Selskabets forste regnskabsAr har budt pi en rakke opstartsomkostninger samt en del yderligere

ekstraordinere forhold, der ikke kunne forudses. Vi anser forholdene hindteret tilfredsstillende og anser

samtidig 6rets resultat som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsirets udlob

Efter regnskabsarets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-

nansielle stilling vasentligt.
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GLB REVISION

Anvendt regnskabspraksis

A.rsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r og aflegges i danske koner

Generelt om indregning og mAling

I resultatopgorelsen indregnes indtaegter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes vardiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af andrede

regnskabsmessige sksn afbelob, der tidligere har verel indregnet i resultatopgorelsen.

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sands),nlig1, at fremtidige skonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aldivets verdi kan m6les p6lideligt.

Forpligrelser indregnes i balancen, nir det er sandsynligl, at fremtidige okonomiske fordele vil frag6 sel-

skabet, og forpligtelsens verdi kan miles pilideligt.

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabsposl.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser miles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over lsbetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpris med fradrag af even-

tuelle afdrag samt tillaeg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-

minelt belsb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpliglelsens lobetid.

Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden irsrappor-
ten aflagges, og som vedrorer forhold, der eksisterede p6 balancedagen.

Resultatopgorelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsatning, andre driftsindtagter samt eksterne omkostninger

Nettoomsetning indregnes i resultatopgorelsen efter produktionsprincippet. Nettoomsetningen indregnes

eksklusive moms med fradrag afrabatter i forbindelse med salget.

Andre eksteme omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-

ler og tab p6 debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lon og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgorelser fra offentlige myndigheder.

6Advokatinkasso A/S Arsrappon lbr 2015

Arsrapporten for Advokatinkasso A./S er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmel-

ser for en klasse B-virksomhed.



GLB REVISION

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtegter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer

og -tab vedrorende finansielle aktiver og forpliglelser. Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i
resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer regnskabsiret.

Skat af irets resultat

Arets skat, der bestir af 6rets aktuelle selskabsskat og endring i udskudt skat, indregnes i resultatopgorel-

sen med den del, der kan henfores til arets resultat, og direkte i egenlapitalen med den del, der kan hen-

fores til posteringer direkte pi egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender mtles til amortiseret kostpris, hvilket sadvanligvis svarer til nominel verdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsverdien med henblik pA at imodegi forventede tab.

Klienttilsvar omfatter klienters betroede midler. Midleme er anbragt pi serlige klientbankkonti omfattet

af regleme om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler. I irsrappofien vises et

eventuelt forskelsbelob mellem indest6ende pA klientkonti ifolge bogforingen og klienttilsvarskontoen

netto i balancen.

Igangvrerende arbejder for fremmed regning

Igangverende arbejder for fremmed regning miles til salgsverdien af det udforte arbejde med tilleg af
udleg og fradrag af acontolaktu reringer.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger ornfatter indestiender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmassig og skattemessig vardi af
aktiver og forpligtelser opgjort pi grundlag af den planlagle anvendelse af aktivet henholdsvis aF?ikling

af forpligtelsen.

Udskudt skat miles p6 grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
vare galdende, nir den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i pe-

rioden fra 2014 il 2016 blive trinvist nedsat fra 25 "h il 22 %, hvilket vil pivirke stsrrelsen af udskudte

skatteforpligtelser og skatteaktiver. Udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver indregnes med 23,5 o4.
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Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes pi
gnrndlag af 6rets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere ars skattepligtige ind-

komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser presenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posteme forventes afregnet netto eller samtidig.



GLB REVISION

Anvendt reqnskabspraksis

8Advokatinkasso A./S Arsrapport for 2015

Geldsforpligtelser

Andre galdsforpligtelser miles til amortiseret kostpris, hvilket seedvanligvis svarer lil nominel verdi.
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Resultatopgorelse

7tl -3UtZ
2015Note

Bruttofortjeneste

1 Personaleomkostninger

Driftsresultat

Andre finansielle indtegter

Ovrige finansielle omkostninger

Resultat for skat

Skat aferets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overfsres til overfort resultat

Disponeret i alt

1.794.014

-1.156.566

637 .448

100

-800

636.748

- I 50.251

486.497

186.497

186.497

9Advokatinkasso A,/S Arsrappon for 2015



CLB REVISION

Balance

Aktiver

Note

Omsrtningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

lgangvarende arbejder for fremmed regning

2 Andretilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsrtningsaktiver i alt

Aktiver i alt

3t lt2 2015

219.308

1.005.750

116.723

r .341.781

50.157

t.39r.938

1.391.938
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CLB RIVISIO\

Balance

Passiver

Note

Egenkapital

3 Virksomhedskapital

4 Overkurs ved stiflelse

5 Overfsrt resultat

Egenkapital i alt

31n2 2015

501.000

99.000

486.497

r.086.497

Hensatte forpligtelser

Hensettelser til udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Geeldsforpligtelser

Anden gald

Kortfristede galdsforpliglelser i alt

Galdsforpligtelser i alt

Passiver i alt

6 Neertstiende parter

150.251

r50.25t

155.190

155.190

155.190

1.39t.938

Advokatinkasso A/S Arsrapport for 2015 tl



GLB REVISION

Noter

1

'74 -31112
2015

Personaleomkostninger

Lonninger og gager

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Personaleomkostninger i owigt

1.r56.566

2. Andretilgodehavender

I regnskabsposten andre tilgodehavender indgir klienttilsvar med kr. 613.961 og indestiende pi
klientkonti med kr . 626.611 svarende til et nettoindestaende pi kr. 12.650.

113.147

19.576

5.245

17.998

t

3 Virksomhedskapital

Kontant stiftelse

Aktiekapitalen bestir af600.000 stk. kapitalandele. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Overkurs ved stiftelse

Arets overkurs ved stiftelse

Overfort resultat

Arets overf'orte overskud eller underskud

501.000

501.000

4

99.000

99.000

486.491

486.497
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Gennemsnitligt antal beskeft igede medarbejdere
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CLB REVISIO\

NErtstiende porter

Ejerforhold

Folgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 o/o af stemmeme eller minimum

5 o/o af selskabskapitalen:

Advodan VS, Kanalstrede 10, 1, 4300 Holbaek

Advodan Slagelse VS, Ndr. Ringgade 70c, 4200 Slagelse

6.
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