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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Hovedgaden 22
2970 Hørsholm
CVR-nr:
Regnskabsår:

15279702
01/01/2014 - 31/12/2014

Bankforbindelse

Nykredit Bank

Revisor

KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB
Marienborg Alle 11
2860 Søborg
DK Danmark
CVR-nr:
76477817
P-enhed:
1002492163
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for :
Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.
Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
den finansielle stilling samt resultatet.
Hørsholm, den 09/03/2015
Direktion

Kim Breide Ulrich
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet af selskabets årsrapporter fremover ikke skal revideres.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich

Påtegning på årsregnskabet
Jeg har revideret årsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse , balance , noter
og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol , som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation , uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.
Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver , at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad
af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering , herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af
et årsregnskab , der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger , der
er passende efter omstændighederne , men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere vurdering af , om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende og om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige , samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min
konklusion.

Forbehold
Ingen forbehold.
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Konklusion
Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 , samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse , at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Søborg, 10/03/2015

Karsten Reher
Registreret revisor FSR
KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Ledelsesberetning
Selskabets aktiviteter
Selskabet beskæftiger sig med advokatvirksomhed.
Det økonomiske resultat
Selskabet opnåede et tilfredsstillende resultat af den ordinære drift for året.
Begivenheder indtruffet i slutningen af regnskabsåret og efter dettes udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i dette tidsrum.
Selskabets forventede udvikling
Der forventes et tilfredsstillende resultat for indeværende år.
Disponering af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.
Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautioner m.v.
Ingen.
Nærtstående parter
Selskabet ejer Said who ? Aps , Hørsholm , CVR nr. 2832-4839 , 100 %
Selskabet ejer KBU Invest I ,Hørsholm ,CVR nr. 28503385 , 100 %.
Der har ikke været økonomiske transaktioner med disse i året.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.
Selskabet har valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.
Ændring af regnskabspraksis
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Følgende regnskabs- og vurderingsprincipper er anvendt:
Resultatopgørelsen:
Indtægtskriterie for omsætning er faktureringstidspunktet.
Andre driftsomkostninger indeholder lokale-,salgs ,auto og administrationsomkostninger.
Finansielle poster inkluderer renter, gebyrer og kursreguleringer.
Balancen:
Anlægsaktiver
Ombygning af lejede lokaler afskrives med 20 % pro anno.
Automobiler afskrives med 20% pro anno.
Større inventaranskaffelser afskrives med 20 % pro anno.
Småanskaffelser under den skattemæssige grænse straksafskrives.
Børsnoterede værdipapirer optages til dagsværdien.
Kapitalandele i dattervirksomheder optages efter indre værdis metode.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender:
Der er foretaget en individuel vurdering af disse og nedskrivninger finder sted, hvor
det vurderes at være påkrævet.
Gæld
Feriepenge afsættes med 12 ½ % af de i regnskabsåret udgiftsførte gager til funktionærer.
Øvrig gæld optages til amortiseret kostpris som er lig den nominelle værdi.
Skat af årets resultat afsættes med 24,5 %, efter at resultatet er korrigeret for ikke fradragsberettigede udgifter og skattefrie indtægter.
Som udskudt skat, under hensættelser, afsættes skatteforpligtelserne på skattemæssige merafskrivninger og mernedskrivninger.
Udskudt skat hensættes med den aktuelle procentsats for selskaber.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note
Nettoomsætning ....................................................................................
Eksterne omkostninger ..........................................................................

2014
kr.
3.725.057
-646.157

2013
kr.
3.237.855
-544.374

Bruttoresultat ......................................................................................

3.078.900

2.693.481

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

-2.028.524
-80.000

-1.596.256
-80.000

Resultat af ordinær primær drift ......................................................

970.376

1.017.225

Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver ................................
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der
er anlægsaktiver ....................................................................................
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder ....................
Andre finansielle indtægter ...................................................................
Andre finansielle omkostninger ........................................................

46.035

40.544

0

22.483

112.401
18.935
-4.612

59.079
1.306
-8.600

Ordinært resultat før skat ..................................................................

1.143.135

1.132.037

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

1.143.135

1.132.037

Skat af årets resultat ..............................................................................

-273.000

-283.000

Årets resultat .......................................................................................

870.135

849.037

Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser ...........................
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ......................
Overført resultat ....................................................................................

100.000
0
770.135

100.000
0
749.037

I alt ........................................................................................................

870.135

849.037

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...............................................

2014
kr.
0

2013
kr.
80.000

Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................

0

80.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .............................................
Kapitalandele i associerede virksomheder ............................................
Andre værdipapirer og kapitalandele ....................................................

2.160.400
230.000
225.010

2.113.000
165.000
178.975

Finansielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

2.615.410

2.456.975

Anlægsaktiver i alt ..............................................................................

2.615.410

2.536.975

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .........................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ....................................
Tilgodehavende skat .............................................................................
Andre tilgodehavender ..........................................................................

354.800
18.634
27.000
0

862.712
14.500
0
6.966

Tilgodehavender i alt ..........................................................................

400.434

884.178

Likvide beholdninger ............................................................................

3.103.311

1.684.196

Omsætningsaktiver i alt .....................................................................

3.503.745

2.568.374

Aktiver i alt ..........................................................................................

6.119.155

5.105.349
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Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
200.000
4.995.178

2013
kr.
200.000
4.225.043

1

5.195.178

4.425.043

Hensættelse til udskudt skat ..................................................................

0

0

Hensatte forpligtelser i alt ..................................................................

0

0

Skyldig selskabsskat .............................................................................
Anden gæld ...........................................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ....................................................

0
823.977
100.000

80.000
500.306
100.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ..................................................

923.977

680.306

Gældsforpligtelser i alt .......................................................................

923.977

680.306

Passiver i alt .........................................................................................

6.119.155

5.105.349

Registreret kapital mv. ..........................................................................
Overført resultat ....................................................................................
Egenkapital i alt ..................................................................................
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Noter
1. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning Overført
Virksomheds-kapital
efter indre
resultat
værdis metode
kr.
kr.
kr.
200.000
0 4.225.043
0
0
200.000

0

0

0
770.135
0 4.995.178
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Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
kr.
0 4.425.043
0

0

0
770.135
0 5.195.178

