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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Advokat
Stig Viborg Pedersen ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2013 for opfyldt.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 18. december 2013
Direktion

Stig Viborg Pedersen
Direktør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til anpartshaveren i Advokat Stig Viborg Pedersen ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Advokat Stig Viborg Pedersen ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30.
juni 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og
FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

København, den 18. december 2013

CHRISTENSEN KJÆRULFF
statsautoriseret revisionsaktieselskab

John Mikkelsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Advokat Stig Viborg Pedersen ApS
Strandvejen 100
2900 Hellerup
CVR-nr.:

29 22 21 42

Regnskabsår:

1. juli - 30. juni

Direktion

Stig Viborg Pedersen, Direktør

Revisor

Christensen Kjærulff , statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at sælge juridisk bistand.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og
balance. Ledelsen anser resultatet for rimeligt utilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

1

2013

2012

Bruttofortjeneste

132.401

76.405

Personaleomkostninger
Nedskrivninger af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver

-77.770

-66.403

-289.782

0

Driftsresultat

-235.151

10.002

16.860
0

3.240
-440

-218.291

12.802

0

0

-218.291

12.802

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

0
-218.291

12.802
0

Disponeret i alt

-218.291

12.802

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

2013

2012

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat

168.555
0
9.009

147.331
238.441
2.617

Tilgodehavender i alt

177.564

388.389

Likvide beholdninger

188.237

393.061

Omsætningsaktiver i alt

365.801

781.450

Aktiver i alt

365.801

781.450

Omsætningsaktiver
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2013

2012

Anpartskapital
Overført resultat

125.000
-204.914

125.000
13.377

Egenkapital i alt

-79.914

138.377

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

190.000
213.427
42.288

190.000
0
453.073

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

445.715

643.073

Gældsforpligtelser i alt

445.715

643.073

Passiver i alt

365.801

781.450

Egenkapital
2
3

Gældsforpligtelser
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Noter

1.

45.539
32.231

42.900
23.503

77.770

66.403

125.000

125.000

125.000

125.000

13.377
-218.291

575
12.802

-204.914

13.377

Anpartskapital
Anpartskapital 1. juli 2012

3.

2012

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

2013

Overført resultat
Overført resultat 1. juli 2012
Årets overførte overskud eller underskud
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Advokat Stig Viborg Pedersen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg
og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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 afvikling
af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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