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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2012 til 30. april 2013 for
Advokatanpartsselskabet Lars N. Knudsen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Idet betingelserne herfor er opfyldt, fravælges revision for det kommende regnskabsår.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hornslet, den 10/09/2013
Direktion

Lars Nørregaard Knudsen
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til anpartshaverne i ADVOKATANPARTSELSKABET LARS N. KNUDSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for ADVOKATANPARTSELSKABET LARS N. KNUDSEN ApS for
regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance og noter. 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
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 på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi 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 handlinger 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012
- 30. april 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Hornslet, 10/09/2013

Karl Byriel Sand
statsautoriseret revisor
REVISIONSFIRMAET BYRIEL SAND
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Regnskabspraksis er den samme som sidste år.
Generelt om indregning og måling.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivers værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsernes 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som enten bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen.
Bruttoresultat. Omsætning fra salg indregnes i resultatopgørelsen, når honorarnota er udstedt. Omkostninger,
der er fragået bruttoresultatet, er indregnet, når omkostningen er forbrugt. Bruttoresultatet er opgjort
eksklusiv moms.
Indtægtskriterium. Indtægten af selskabets andel af advokat-interessentskabet medtages i det år, hvor det er
realiseret og i henhold til det aflagte årsregnskab for interessentskabet.
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger på anlægsaktiver samt avance og tab i forbindelse med
udskiftning af anlægsaktiver.
Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle
poster omfatter renter og udbytter.
Skat af årets resultat. Skat udgiftsføres med 25% af årets resultat reguleret for ikke-skattemæssige indtægter
og udgifter. Skatten af årets skattepligtige indkomst afsættes som selskabsskat i balancen efter modregning
af betalt a¿conto-skat. Skat af tidsmæssige afvigelser reguleres over hensættelse til udskudt skat.
Balancen.
Driftsmidler, indretning af lejede lokaler og goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede økonomiske
levetid:
Inventar 5 år
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Indretning af lejede lokaler 10 år
Goodwill 10 år
Aktiver med en kostpris på under den skattemæssige beløbsgrænse for småanskaffelser indregnes som
omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed er værdiansat til regnskabsmæssig indre værdi.
Hensættelse til udskudt skat foretages med 22% af forskellen mellem den regnskabsmæssige og den
skattemæssige værdi på kapitalandel i tilknyttet virksomhed. Negativ udskudt skat hensættes ikke.
Fremmedkapital måles til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. maj 2012 - 30. apr 2013
Note

2012/13
kr.

2011/12
kr.

594.960

690.745

0
0

0
0

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

594.960

690.745

Øvrige finansielle omkostninger .............................................................

0

-9.729

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

594.960

681.016

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

594.960

681.016

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

-154.745

-170.830

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

440.215

510.186

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ....................................
Overført resultat ......................................................................................

440.000
215

510.000
186

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

440.215

510.186

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

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 30. april 2013
Aktiver
Note
Goodwill ..................................................................................................

2012/13
kr.
0

2011/12
kr.
0

Immaterielle anlægsaktiver i alt ..........................................................

0

0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ...............................................

448.335

519.199

448.335

519.199

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

448.335

519.199

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

237.711

386.546

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

237.711

386.546

AKTIVER I ALT ..................................................................................

686.046

905.745

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

CVR-nr. 21233781

2

Side 11 af 12

Balance 30. april 2013
Passiver
Note

2012/13
kr.
125.000
662
440.000

2011/12
kr.
125.000
447
510.000

3

565.662

635.447

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

0

0

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

0

0

Skyldig selskabsskat ...............................................................................

120.384

270.298

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

120.384

270.298

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

120.384

270.298

PASSIVER I ALT .................................................................................

686.046

905.745

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger
Der har ikke været ansatte udover selskabets direktør og hovedanpartshaver. Der er ikke udbetalt
løn til ansatte.

2. Finansielle anlægsaktiver i alt
Hovedtal for selskabets tilknyttede virksomhed pr. 30. april 2013:
Navn og hjemsted: Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen I/S, Hornslet.
Ejerandel:

45%

Andel af egenkapital (kapitalindestående): 448.335 kr.
Andel af årets resultat: 594.960 kr.

3. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr.
125.000
0
0
125.000

Overført
resultat
kr.
447
0
215
662

Foreslået
udbytte
kr.
510.000
-510.000
440.000
440.000

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets hovedaktivitet består i at eje andel af advokatvirksomhed.
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Ialt
kr.
635.447
-510.000
440.215
565.662

