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Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Advokat-

anpartsselskabet Lasse Dehn-Baltzer. 

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser be-

tingelserne for at undlade revision for opfyldt.  

 

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

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 

december 2021. 
 

  

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

handler.  
 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Birkerød, 1. juni 2022 

 

Direktionen: 

 

 

Lasse Dehn-Baltzer   
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Til ledelsen i Advokatanpartsselskabet Lasse Dehn-Baltzer 

Vi har opstillet årsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Lasse Dehn-Baltzer for regnskabsåret 1. januar 2021 

- 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har 

tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-

vendt 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 selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere års-

regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven 

og International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske ad-

færd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.  

 

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

regnskabet, er selskabets ledelses ansvar. 

 

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

pligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet os til 

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

regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Søborg, 1. juni 2022 

 

Dansk Revision Søborg 

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14649905 

 

 

 

Thomas Ennistein 

Statsautoriseret revisor 

mne32161  
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at drive advokatvirksomhed, samt enhver anden aktivitet, der efter 

direktionens skøn er beslægtet hermed. 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabs-

året, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. 

   

Årets udvikling og resultat er som forventet. 

 

Hændelser efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets 

forhold væsentligt. 
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  Perioden 1. januar - 31. december     

       

  Bruttofortjeneste  19.000  18 

  Resultat før finansielle poster  19.000  18 

  Indtægter af andre kapitalandele  4.869  -1 

  Finansielle indtægter  0  1 

  Finansielle omkostninger  -4.820  -43 

  Resultat før skat  19.049  -24 

1  Skat af årets resultat  0  0 

  Årets resultat  19.049  -25 

       

       

  Forslag til resultatdisponering:     

  Overført resultat  19.049  -25 

  Resultatdisponering i alt  19.049  -25 

       

       

2  Antal beskæftigede   
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  Aktiver pr. 31. december     

       

3  Andre værdipapirer og kapitalandele  1.201.498  1.000 

  Finansielle anlægsaktiver  1.201.498  1.000 

       

  Anlægsaktiver i alt  1.201.498  1.000 

       

  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  15.000  15 

  Andre tilgodehavender  37.280  37 

  Tilgodehavender  52.280  52 

       

  Likvide beholdninger  0  93 

       

  Omsætningsaktiver i alt  52.280  145 

       

  Aktiver i alt  1.253.778  1.146 
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  Passiver pr. 31. december     

       

  Virksomhedskapital  50.000  50 

  Overført resultat  1.102.434  1.083 

  Egenkapital i alt  1.152.434  1.133 

       

  Kreditinstitutter  333  0 

  Leverandører af varer og tjenesteydelser  13.000  5 

  Anden gæld  88.011  8 

  Kortfristede gældsforpligtelser  101.344  13 

       

  Gældsforpligtelser i alt  101.344  13 

       

  Passiver i alt  1.253.778  1.146 

       

       

4  Eventualforpligtelser   

5  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   
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Egenkapital 

 

Virksom- 
hedskapi-

tal 

 

Overført 
resultat 

 

I alt 

  1.000 DKK  1.000 DKK  1.000 DKK 
 
Perioden 1. januar - 31. december       
Saldo primo  50  1.083  1.133 
Årets resultat  0  19  19 

Egenkapital ultimo  50  1.102  1.152 



Advokatanpartsselskabet Lasse Dehn-Baltzer 
 
 

    2021  2020 

Noter  DKK  1.000 DKK 

 

10 

 

1 

 

Skat af årets resultat 

 

 

 

 
       

  Regulering af tidl. års skat  0  0 

  Skat af årets resultat i alt  0  0 
 

2 

 

Antal beskæftigede 
   

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede (sidste år 1). 
 

3 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

 

 

 

 
       

  Kostpris 1. januar  1.015.660  481 
  Tilgang i årets løb  196.131  534 

  Kostpris 31. december  1.211.791  1.016 

       
  Værdireguleringer 1. januar  -15.162  -14 
  Årets værdireguleringer  4.869  -1 

  Værdireguleringer 31. december  -10.293  -15 

       

  Andre værdipapirer og kapitalandele i alt  1.201.498  1.000 
 

4 

 

Eventualforpligtelser 
   

Selskabet hæfter solidarisk med øvrige interessenter i NEXO CXO Investment I/S CVR-nr: 39 44 19 69. 

Gæld registeret i NEXO CXO Investment I/S pr. 31. december 2021 udgør kr. 15.000. 
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
   

Der er pr. balancedagen ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser i selskabet. 
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Generelt 

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

 

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser. 
 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

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 ressourcer 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. 

 

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

rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag 

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 

 

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

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

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og 

andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. 

 

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. 

 

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed 

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. 

  



Advokatanpartsselskabet Lasse Dehn-Baltzer 
 
 
 

Anvendt regnskabspraksis 

 
 

12 

 

Resultatopgørelsen 

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted 

inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse 

med salget. 

 

Bruttofortjeneste 

Nettoomsætningen fratrukket direkte omkostninger til samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i 

posten "Bruttofortjeneste". 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab 

på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, re-

aliserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed va-

luta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv. 

 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i 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. 

  



Advokatanpartsselskabet Lasse Dehn-Baltzer 
 
 
 

Anvendt regnskabspraksis 

 
 

13 

 

Balancen 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapi-

talandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.  

 

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Ind-

tægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v." 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Kapitalandele i NEXO CXO Investment I/S måles til indre værdi. 

Øvrig kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.  

 

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Ind-

tægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v." 

 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der. 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele  

Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.  

 

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Finan-

sielle indtægter". 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter likvide beholdninger. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 


