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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017

for Advokataktieselskabet af 1. januar 1991.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resul-

tatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 22. september 2017

Direktion

Advokat Georg Petersen

Bestyrelse

Advokat Georg Petersen Advokat Thomas Mardahl
Petersen

Advokat Thomas Hansen

Advokataktieselskabet af 1. januar 1991 · Årsrapport for 2016/17 1



Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Advokataktieselskabet af 1. januar 1991

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokataktieselskabet af 1. januar 1991 for

regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, re-

sultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang

i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske

revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og

udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet

og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sik-

kerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor

det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede suppleren-

de handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktivi-

teter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet-

ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde

væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til årsregnskabsloven.

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

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

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 22. september 2017

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Anders Schelde-Mollerup Funder
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Advokataktieselskabet af 1. januar 1991

Overgaden Neden Vandet 19 A, 3.

1414 København K

CVR-nr.: 36 49 28 72

Regnskabsår: 1. maj - 30. april

3. regnskabsår

Bestyrelse Advokat Georg Petersen

Advokat Thomas Mardahl Petersen

Advokat Thomas Hansen

Direktion Advokat Georg Petersen

Revision Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dirch Passers Allé 76

2000 Frederiksberg

Dattervirksomheder Svanemøllevej 34, København A/S, København

Overgaden Neden Vandet 19 A og B, København A/S, København

Associeret virksomhed Baldersbrønde Erhvervscenter A/S, København
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttohonorar udgør 1.336 t.kr. mod 1.313 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør

3.255 t.kr. mod 4.172 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets

finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokataktieselskabet af 1. januar 1991 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge en-

kelte regler for klasse C-virksomheder.

Årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver

Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Tidligere blev den

forventede restværdi fastsat på tidspunktet for påbegyndelse af anvendelse af aktivet, og kunne alene

under særlige omstændigheder ændres. Ændringen foretages i overensstemmelse med

overgangsbekendtgørelsens § 4 alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt

skøn, og har ingen effekt for egenkapitalen.

Udover ovenstående ændring er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og

aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de 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 selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en fi-

nansiel post.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med fakturering og efter regulering af

igangværende arbejder.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold

til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

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

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtag-

ne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti-

ver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -

tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i re-

sultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders re-

sultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngo-

odwill.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat ef-

ter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på

koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-

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

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af

selskabsskat med skattemyndighederne.
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Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-

skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-

somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-

vende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-

tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholds-

mæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhe-

dens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med

tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmeto-

den.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi ind-

regnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirk-

somhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det reste-

rende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk

forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed overføres under

egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regn-

skabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedta-

get inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven re-

guleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligatio-

ner og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede og som løbende værdireguleres, måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

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

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede

indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

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

afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børs-

kurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i

datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige

skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået ud-

bytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling

(deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod-

regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti-

dig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Advokataktieselskabet af 1. januar 1991 som administrationssel-

skab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på ren-

ter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabs-

skat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-

ling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl-

gende år.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

2016/17 2015/16

Note kr. kr.

Bruttohonorar 1.336.088 1.312.509

Andre driftsindtægter 0 107.334

Andre eksterne omkostninger -566.778 -471.399

Bruttoresultat 769.310 948.444

1 Personaleomkostninger -357.168 -236.753

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -29.668 -23.366

Resultat før finansielle poster 382.474 688.325

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -512.260 3.562.597

Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed 775.916 154.245

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 7.573 194.713

Andre finansielle indtægter 3.511.163 118.218

2 Øvrige finansielle omkostninger -58.340 -510.588

Resultat før skat 4.106.526 4.207.510

Skat af årets resultat -851.297 -35.214

Årets resultat 3.255.229 4.172.296

Forslag til resultatdisponering:

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret 5.000.000 0

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode -2.901.334 1.475.687

Udbytte for regnskabsåret 0 1.000.000

Overføres til overført resultat 1.156.563 1.696.609

Disponeret i alt 3.255.229 4.172.296
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Balance 30. april

Aktiver

2017 2016

Note kr. kr.

Anlægsaktiver

3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 136.492 46.160

Materielle anlægsaktiver i alt 136.492 46.160

4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12.971.157 16.483.417

5 Kapitalandel i associeret virksomhed 1.983.529 3.827.613

Andre værdipapirer og kapitalandele 2.520.020 990.388

Andre tilgodehavender 98.250 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 17.572.956 21.301.418

Anlægsaktiver i alt 17.709.448 21.347.578

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.588 214.662

6 Igangværende arbejder for fremmed regning 130.000 110.000

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.072.821 180.490

Udskudte skatteaktiver 22.279 25.432

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder 0 384.758

Andre tilgodehavender 269.946 66.688

Tilgodehavender i alt 1.502.634 982.030

Andre værdipapirer og kapitalandele 15.050.134 13.876.323

Værdipapirer i alt 15.050.134 13.876.323

Likvide beholdninger 11.569 1.958.483

Omsætningsaktiver i alt 16.564.337 16.816.836

Aktiver i alt 34.273.785 38.164.414
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Balance 30. april

Passiver

2017 2016

Note kr. kr.

Egenkapital

7 Virksomhedskapital 500.000 500.000

8 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 2.901.334

9 Overført resultat 29.836.187 28.679.624

10 Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 1.000.000

Egenkapital i alt 30.336.187 33.080.958

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 1.122.898 0

Gæld til tilknyttede virksomheder 337.104 3.268.655

Selskabsskat 1.981.683 1.543.383

Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder 149.314 27.706

Anden gæld 332.601 243.712

Periodeafgrænsningsposter 13.998 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.937.598 5.083.456

Gældsforpligtelser i alt 3.937.598 5.083.456

Passiver i alt 34.273.785 38.164.414

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

13 Eventualposter
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Noter

2016/17 2015/16
kr. kr.

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 313.103 201.346

Personaleomkostninger i øvrigt 44.065 35.407

357.168 236.753

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

2. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 40.743 0

Andre finansielle omkostninger 17.597 510.588

58.340 510.588

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. maj 2016 73.115 95.847

Tilgang i årets løb 120.000 17.268

Afgang i årets løb 0 -40.000

Kostpris 30. april 2017 193.115 73.115

Af- og nedskrivninger 1. maj 2016 -26.955 -10.923

Årets afskrivninger -29.668 -19.366

Årets af/nedskrivninger på afhændede aktiver 0 -4.000

Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver 0 7.334

Af- og nedskrivninger 30. april 2017 -56.623 -26.955

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017 136.492 46.160
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Noter

30/4 2017 30/4 2016
kr. kr.

4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. maj 2016 12.364.556 12.364.556

Kostpris 30. april 2017 12.364.556 12.364.556

Opskrivninger 1. maj 2016 4.118.861 556.264

Årets resultat -512.260 3.562.597

Udbytte -3.000.000 0

Opskrivninger 30. april 2017 606.601 4.118.861

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017 12.971.157 16.483.417

Tilknyttede virksomheder:

Hjemsted Ejerandel

Svanemøllevej 34, København A/S København 100 %

Overgaden Neden Vandet 19 A og B, København
A/S København 100 %

5. Kapitalandel i associeret virksomhed

Kostpris 1. maj 2016 5.045.140 6.243.985

Afgang i årets løb 0 -1.198.845

Kostpris 30. april 2017 5.045.140 5.045.140

Opskrivninger 1. maj 2016 -1.217.527 869.383

Årets resultat 775.916 154.245

Årets tilbageførsler på afgang 0 -241.155

Udbytte -2.620.000 -2.000.000

Opskrivninger 30. april 2017 -3.061.611 -1.217.527

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017 1.983.529 3.827.613

Associeret virksomhed:

Hjemsted Ejerandel

Baldersbrønde Erhvervscenter A/S København 33,33 %
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Noter

30/4 2017 30/4 2016
kr. kr.

6. Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af periodens produktion 130.000 110.000

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto 130.000 110.000

7. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. maj 2016 500.000 500.000

500.000 500.000

8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for opskrivninger 1. maj 2016 2.901.334 1.425.647

Resultatandel -2.901.334 1.475.687

0 2.901.334

9. Overført resultat

Overført resultat 1. maj 2016 28.679.624 26.983.015

Årets overførte overskud eller underskud 1.156.563 1.696.609

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret 5.000.000 0

Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret -5.000.000 0

29.836.187 28.679.624

10. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte 1. maj 2016 1.000.000 3.500.000

Udloddet udbytte -1.000.000 -3.500.000

Udbytte for regnskabsåret 0 1.000.000

0 1.000.000
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Noter

30/4 2017 30/4 2016
kr. kr.

11. Klient tilsvar

Indestående klientkonti 17.514.214 8.357.860

Klient tilsvar -17.502.697 -8.355.362

11.517 2.498

Nettoklient tilsvar er indregnet som en del af likviderne.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. april 2017.

13. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og soli-

darisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle

forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at sel-

skabets hæftelse udgør et andet beløb.
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