Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C
Telefon
Telefax

36 10 20 30
36 10 20 40

www.deloitte.dk

Københavns Advokatforening
CVR-nr. 33 43 88 77
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Årsrapport 2015/16

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Københavns Advokatforening

Indholdsfortegnelse
Side
____
Foreningsoplysninger

1

Bestyrelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors erklæringer

3

Bestyrelsesberetning

4

Anvendt regnskabspraksis

5

Resultatopgørelse for 2015/16

6

Balance pr. 30.06.2016

7

Noter

8

Københavns Advokatforening

Foreningsoplysninger
Forening
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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for
Københavns Advokatforening.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30.
juni 2016.
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 13. september 2016
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Københavns Advokatforening
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Advokatforening for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 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 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 foreningens 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
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 13. september 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Baes
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning
Hovedaktivitet
Foreningens formål er at højne advokatstandens anseelse, at forøge dens dygtighed, at fremme dens erhvervsinteresser, at virke for gode kollegiale forhold og at arbejde som vælgerforening ved valg til advokatrådet, advokatnævnet, den Københavnske kredsbestyrelse og ledelserne af andre juridisk faglige organisationer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et underskud på 182 t.kr. Resultatet er som forventet, og bestyrelsen finder det tilfredsstillende, da underskuddet navnlig skyldes en stigning i antallet af deltagere til foreningens møder.
Foreningen har over 1.000 medlemmer og har i løbet af året afholdt 4 møder, hvor det gennemgående tema var
”Ledelse af advokatvirksomhed”, og inspiration blev hentet både fra psykologien og forsvaret.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt
god regnskabsskik for foreninger.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret. Renteindtægter indtægtsføres, når de tilskrives.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Medlemskontingenter, der vedrører regnskabsåret, er indtægtsført i resultatopgørelsen.
Omkostninger
Omkostninger, der vedrører regnskabsåret, er omkostningsført i resultatopgørelsen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre forpligtelser
Andre forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2015/16
Note
____
Kontingenter
Indtægter vedrørende administration af gruppelivspræmier
Indtægter
Møder, receptioner og generalforsamling

1

2015/16
kr.
___________

2014/15
t.kr.
_______

303.150

300

3.425
___________

5
_______

306.575
___________

305
_______

(421.485)

(242)

Administrationshonorar

(26.500)

(27)

Kontorhold, porto mv.

(5.082)

(9)

(22.500)

(18)

(4.665)

(6)

Diverse

(7.403)
___________

(8)
_______

Omkostninger

(487.635)
___________

(310)
_______

Revision
Hjemmeside

Renteindtægter

0

6

Renteomkostninger

(809)
___________

0
_______

Finansielle poster

(809)
___________

6
_______

Årets resultat, underskud

(181.869)
___________

1
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

(181.869)
___________
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Balance pr. 30.06.2016
2016
kr.
___________

2015
t.kr.
_______

Tilgodehavende kontingent

0

0

Tilgodehavende gruppelivspræmie

0

0

Diverse tilgodehavender

0
___________

0
_______

Tilgodehavender

0
___________

0
_______

Likvide beholdninger

1.251.486
___________

1.432
_______

Omsætningsaktiver

1.251.486
___________

1.432
_______

Aktiver

1.251.486
___________

1.432
_______

1.413.365

1.412

Egenkapital primo
Årets resultat

Egenkapital ultimo
Mellemregning Advokatsamfundet

(181.869)
___________
1.231.496
___________

1
_______
1.413
_______

0

0

Anden gæld

19.990
___________

19
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

19.990
___________

19
_______

Gældsforpligtelser

19.990
___________

19
_______

Passiver

1.251.486
___________

1.432
_______

Der er ingen eventualforpligtelser.
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Noter
2015/16
kr.
___________

1. Gruppelivspræmier
Indbetaling af gruppelivspræmier for året
Betalt til Forenede Gruppeliv

281.945
(278.520)
___________
3.425
___________
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