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Selskabsoplysninger

Selskabet

Advodan Hillerød P/S
Carlsbergvej 32
3400 Hillerød
CVR-nr.:
35 86 03 12
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Hillerød

Bestyrelse

Christian Petri, formand
Morten Kaas Vinther
Thomas Vang Christensen

Direktion

Thomas Vang Christensen, direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Advodan Hillerød P/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hillerød, den 24. februar 2016

Direktion

Thomas Vang Christensen
direktør

Bestyrelse

Christian Petri
formand

Morten Kaas Vinther
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Thomas Vang Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Advodan Hillerød P/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Advodan Hillerød P/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 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
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet

Hillerød, den 24. februar 2016

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive advokatvirksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 470.501, og selskabets
balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 1.878.570.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil
kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre
faktorer
Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advodan Hillerød P/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med til valg fra
højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen
Bruttoresultat
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer
og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning

Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i resultatopgørelsen til salgsværdi
efter produktionskriteriet, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget. Nettoomsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Øvrige indtægter indregnes efter faktureringskriteriet i takt med, at de indtjenes og når
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, samt såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes
eksklusive moms og afgifter med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder..
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v
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Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
finansielle
aktiver
og
forpligtelser
samt
tillæg
og
godtgørelser
under
acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Moderselskabet er som partnerselskab ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet selskabets
resultat beskattes hos aktionærerne. Der indregnes derfor ikke selskabsskat af årets
resultat i årsrapporten.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Der afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører
og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig,
hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år.
Indretning af lokaler som omfatter kunst og udsmykning afskrives ikke, men nedskrives
såfremt værdien skønnes forringet i forhold til anskaffelsessummen.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Kontorinventar

5
7

år

Anvendt regnskabspraksis

Edb-anlæg
Automobiler

5
5

år
år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt
kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende
arbejder
omfatter
retshjælpssager og fri processager.

erhvervssager,

dødsboer,

konkurser

samt

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.
Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til
forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er
lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller
gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor
salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser
udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger
salgsværdien.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele omsætningsaktiver
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes
som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på
finansielle leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Nettoomsætning

2015

2014

kr.

kr.

14.168.676

15.893.822

Andre eksterne omkostninger

-5.558.289

-5.444.365

Bruttoresultat

8.610.387

10.449.457

-7.952.811

-9.481.967

-172.009

-119.021

2.215
-17.281

50.408
-12.597

470.501

886.280

0

0

470.501

886.280

470.501

886.280

470.501

886.280

Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud
Forslag til resultatdisponering i alt
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Balance 31. december

Note

2015

2014

kr.

kr.

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

164.348
147.017

320.673
190.701

311.365

511.374

0
354.200

37.816
354.300

Finansielle anlægsaktiver

354.200

392.116

Anlægsaktiver i alt

665.565

903.490

1.374.510
1.290.000
129.678
44.094

875.149
1.440.000
160.151
44.094

2.838.282

2.519.394

11.602

501.802

Omsætningsaktiver i alt

2.849.884

3.021.196

Aktiver i alt

3.515.449

3.924.686

Materielle anlægsaktiver

3

Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

4

Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 31. december

Note

2015

2014

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat

500.000
1.378.570

500.000
908.069

1.878.570

1.408.069

365.289
1.271.590

0
2.516.617

Kortfristede gældsforpligtelser

1.636.879

2.516.617

Gældsforpligtelser i alt

1.636.879

2.516.617

Passiver i alt

3.515.449

3.924.686

Egenkapital

5

Banker
Anden gæld

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6
7

12

Noter til årsrapporten

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3

2015

2014

kr.

kr.

7.479.544
375.857
89.488
7.922

8.802.033
553.014
108.580
18.340

7.952.811

9.481.967

2015

2014

kr.

kr.

17.281

12.597

17.281

12.597

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af
og inventar lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2015
Afgang i årets løb

409.765
-175.899

220.630
0

233.866

220.630

Opskrivninger 1. januar 2015

0

0

Opskrivninger 31. december 2015

0

0

89.092
61.092
-80.666

29.929
43.684
0

69.518

73.613

164.348

147.017

Kostpris 31. december 2015

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015
Årets afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger 31. december 2015
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

Tab på solgte automobiler kr. 67.233 er medtaget under afskrivninger.
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Noter til årsrapporten

4

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris
Igangværende arbejder, acontofaktureret

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under
aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

14

2015

2014

kr.

kr.

1.290.000
0

1.440.000
0

1.290.000

1.440.000

1.290.000
0

1.440.000
0

1.290.000

1.440.000

Noter til årsrapporten

5

Egenkapital
Selskabskapital
Egenkapital 1. januar 2015
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2015

Overført
resultat

I alt

500.000
0

908.069
470.501

1.408.069
470.501

500.000

1.378.570

1.878.570

Selskabskapitalen består af 500 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt
særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.
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Eventualposter mv.
Selskabet har ikke indgået aftaler eller hæfter for forpligtelser, som ikke er normale for
branchen.
Selskabet har indgået en 4 års uopsigelig lejekontrakt med udlejer, med en restværdi på
t.kr. 1.109.
Selskabet har indgået kautionsforpligtelse over for 3. mand på t.kr. 25.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabets klienttilsvar udgjorde pr. 31. december 2015 kr. 16.507.241 som er
deponeret i banken på ialt 42 konti.
Klienttilsvaret udviser en saldo på kr. 99.678, som er optaget under regnskabsposten
andre tilgodehavender.
Selskabet har givet virksomhedspant i goodwill, indretning af lokaler, driftsmidler og
tilgodehavender på i alt t.kr. 1.500 overfor selskabets bankforbindelse.
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