
Regnskaber

- Advokatsamfundet Ekstrakt af årsregnskab for
2005 og 2006

- Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 Ekstrakt af årsregnskab for
2005 og 2006

- Birthe Daells Fond Ekstrakt af årsregnskab for
2005 og 2006

- Advokatsamfundets Erstatningsfond Ekstrakt af årsregnskab for
2005 og 2006

- Det danske Advokatsamfunds Understøttelsesfond Ekstrakt af årsregnskab for
2005 og 2006

- Forslag til budgetter for 2008 og 2009
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Advokatsamfundet
Årsregnskab for 2005 og 2006

Resultatopgørelse 2005 og 2006
1.000 kr.

2006 2005
Indtægter:
Medlemsbidrag …………………………………………………………………………. 33.952 33.030
Renteindtægter …………………………………………………………………………. 846 646
Andre indtægter ………………………………………………………………………… 2.822 2.703

Indtægter i alt ……………………………………………………………………………. 37.620 36.379

Udgifter:
Mødeudgifter o.l., Advokatrådet, Advokatnævnet,

kredsbestyrelser, diverse udvalg samt internationalt
samarbejde ……………………………………………………………………………… 6.660 5.418

Gager, pensioner mv. …………………………………………………………………. 14.811 14.698
Ejendommens drift ……………………………………………………………………. 1.405 1.444
Øvrige administrationsudgifter …………………………………………………. 8.909 7.816
"Advokaten", andre tryksager samt PR-virksomhed …………………. -3.346 7.742
Kursusvirksomhed ……………………………………………………………………… -21 508
Diverse udgifter …………………………………………………………………………. 116 224

Udgifter i alt ………………………………………………………………………………. 28.534 37.850

Resultat før kapitalandel i tilknyttet virksomhed ……………………… 9.086 -1.471

Resultat før skat af kapitalandel i tilknyttet virksomhed ………….. 1.755 1.990

Resultat før skat …………………………………………………………………… 10.841 519

Skat af resultat af kapitalandel i tilknyttet virksomhed ……………. 500 556

Skat af årets indkomst ……………………………………………………………….. 1.315 0

Resultat ……………………………………………………………………………….. 9.026 -37

Forslag til resultatsdisponering

Reserve for opskrivning i tilknyttet virksomhed efter indre
værdis metode ……………………………………………………………………….. 1.255 1.434

Overført overskud ……………………………………………………………………… 7.771 -1.471

Disponeret i alt …………………………………………………………………….. 9.026 -37
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Balance 31. december 2005 og 31. december 2006

1.000 kr.
31/12 31/12

Aktiver 2006 2005

Ejendommen Kronprinsessegade 28 …………………………………………. 14.388 13.926
Driftsmidler og inventar ……………………………………………………………. 1.824 1.909

Materielle anlægsaktiver …………………………………………………………… 16.212 15.835

Obligationer, kursværdi ……………………………………………………………… 13.744 11.591
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed ………………………………………….. 8.998 7.743

Finansielle anlægsaktiver ……………………………………………………………… 22.742 19.334

Anlægsaktiver i alt ………………………………………………………………………… 38.954 35.169

Kontingentdebitorer …………………………………………………………………… 755 484
Tilgodehavender og forudbetalinger ………………………………………….. 10.789 9.687

Tilgodehavender i alt ………………………………………………………………….. 11.544 10.171

Likvide beholdninger ……………………………………………………………………… 7.060 3.005

Omsætningsaktiver i alt ……………………………………………………………… 18.604 13.176

Aktiver i alt …………………………………………………………………………… 57.558 48.345
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1.000 kr.
31/12 31/12

Passiver 2006 2005

Egenkapital:
Formuekonto ………………………………………………………………………………… 11.877 12.244
Reserve for opskrivning af tilknyttet virksomhed efter

indre værdis metode …………………………………………………………………….. 7.658 6.403
Overført resultat til næste år …………………………………………………………. 15.635 7.864

Egenkapital i alt …………………………………………………………………………… 35.170 26.511

Hensættelser:
Hensættelse til it-system ………………………………………………………….. 2.000 2.000
Hensættelse til årsmøde ………………………………………………………………. 500 0

Hensatte forpligtelser i alt ………………………………………………………… 2.500 2.000

Kortfristet gæld:
Kreditinstitutter ………………………………………………………………………….. 0 1.984
Kreditorer mv. …………………………………………………………………………….. 19.888 17.850

Kortfristet gæld i alt …………………………………………………………………… 19.888 19.834

Gældsforpligtelser i alt ………………………………………………………………. 19.888 19.834

Passiver i alt ………………………………………………………………………………… 57.558 48.345

Forpligtelser:
Leasingforpligtelser
Der påhviler Advokatsamfundet leasingsforpligtelser til
en årlig udgift på i alt ………………………………………………………………….. 267 772
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Sekretariat

København, den 19. april 2007

Henrik Rothe
(generalsekretær)

Advokatrådet
Sys Rovsing

(formand)

Oluf Engell Jørn FriisJørn Friis Jørn Frølich
næstformand

Anne Birgitte Gammeljord Anders Hjulmand Søren Jenstrup

Kim Utzon Jybæk Bo Lindgren Lars Lindhard

Søren Lyager Claus Kaare Pedersen Jakob Lund Poulsen

Jeppe Søndergaard Claus Wilhelm Witt
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Revisionspåtegning:

Den uafhængige revisors påtegning

Foranstående uddrag indeholder hovedtal fra årsregnskabet for Advokatsamfundet for
2005 og 2006.

Årsregnskabet for Advokatsamfundet har vi forsynet med følgende revisionspåtegning:

Til medlemmerne af Advokatsamfundet
”Vi har revideret årsregnskabet for Advokatsamfundet for regnskabsåret 2005 og 2006,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god
regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billedede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at
udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stilling-
tagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsenta-
tion 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.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
årene er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger."
København, den 19. april 2007

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jan Grothen Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926
Årsregnskab for 2005 og 2006

Resultatopgørelse 2005 og 2006
1.000 kr.

2006 2005

Renter, obligationer ……………………………………………………………………… 22 21

Indtægter i alt ……………………………………………………………………………… 22 21

Resultat før skat ………………………………………………………………………….. 22 21

Skat af årets resultat ………………………………………………………………….. 0 2

Årets resultat ………………………………………………………………………………… 22 19

som overføres til formuen jf. fundatsens § 8
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Balance 31. december 2005 og 31. december 2006

1.000 kr.
31/12 31/12

Aktiver 2006 2005

Obligationer, kursværdi ………………………………………………………………. 556 540

Finansielle anlægsaktiver i alt …………………………………………………… 556 540

Anlægsaktiver i alt ………………………………………………………………. 556 540

Danske Bank ………………………………………………………………………………… 14 19
Udlån ………………………………………………………………………………………………. 0 7

Anlægsaktiver i alt ………………………………………………………………………….. 14 26

Aktiver i alt …………………………………………………………………………………… 570 566

Passiver

Fondskapital i alt …………………………………………………………………………….. 570 565

Fondsskat ………………………………………………………………………………………. 0 1

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ……………………………………….. 0 1

Gældsforpligtelser i alt ………………………………………………………….. 0 1

Passiver i alt …………………………………………………………………………… 570 566
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København, den 19. april 2007

Bestyrelsen:

Hans Fischer-Møller Claus Kaare Pedersen

Revisionspåtegning:

Til Advokatrådet og bestyrelsen i Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926
”Vi har revideret årsregnskabet for Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 for regnskabsåret
2005 og 2006, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger, herunder
god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billedede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at
udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsenta-
tion 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.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-
årene er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger."

København, den 19. april 2007

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jan Grothen Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Birthe Daells Fond
Årsregnskab for 2005 og 2006

Resultatopgørelse 2005 og 2006
1.000 kr.

2006 2005
Indtægter:
Renter af obligationer ………………………………………………………………….. 177 200
Renter af bankindestående ………………………………………………………. 0 1
Udbytte af investeringsbeviser …………………………………………………. 3 3

Indtægter i alt ……………………………………………………………………………… 180 204

Administrationsudgifter o.l.:
Administrationshonorar …………………………………………………………….. 10 10
Revisionshonorar ……………………………………………………………………….. 10 9
Depotafgift ………………………………………………………………………………… 1 2

Administrationsudgifter i alt ………………………………………………………… 21 21

Skat af årets indkomst …………………………………………………………………… 43 71

Årets overskud til disposition …………………………………………………….. 116 112

Forslag til resultatdisponering:
Honorarstøtte ……………………………………………………………………………. 0 61
Overføres til dispositionskontoen ………………………………………………… 116 51

Disponeret i alt 116 112
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Balance 31. december 2005 og 31. december 2006

1.000 kr.
31/12 31/12

Aktiver 2006 2005

Aktiver tilhørende kapitalen:
Danske Bank …………………………………………………………………………………. 0 8
Værdipapirer ……………………………………………………………………………….. 2.625 2.741

2.625 2.749

Aktiver tilhørende driften:
Danske Bank ……………………………………………………………………………….. 0 76
Værdipapirer ……………………………………………………………………………… 1.774 1.672

1.774 1.748

Aktiver i alt …………………………………………………………………………. 4.399 4.497

Passiver

Kapitalkonto:
Saldo primo …………………………………………………………………………………… 2.749 2.754
Kursregulering af værdipapirer tilhørende kapitalen ……………… -124 -5

2.625 2.749

Dispositionskonto:
Saldo primo …………………………………………………………………………………… 1.539 1.486
Overført fra resultatopgørelsen ………………………………………………… 116 51
Kursregulering af værdipapirer tilhørende driften ………………….. -68 2

1.587 1.539

Gæld:
Bevilget, men ikke udbetalt honorarstøtte ……………………………….. 87 87
Diverse kreditorer ……………………………………………………………………….. 10 41
Mellemregning med Advokatsamfundet ………………………………….. 47 10
Skyldig fondsskat ………………………………………………………………………. 43 71

187 209

Passiver i alt ……………………………………………………………………….. 4.399 4.497
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København, den 19. april 2007

Bestyrelsen:

Jeppe Søndergaard Jørn Friis Jakob Lund Poulsen
formand

Revisionspåtegning:

Til Advokatrådet og bestyrelsen i Birthe Daells Fond
”Vi har revideret årsregnskabet for Birthe Daells Fond for regnskabsåret 2005 og 2006,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger, herunder god
regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billedede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at
udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsenta-
tion 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.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-
årene er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger."

København, den 19. april 2007

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jan Grothen Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Foranstående resultatopgørelse og balance pr. 31/12 for årene 2005 og 2006 for
Advokatsamfundet, Birthe Daells Fond og Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926 har vi kritisk
gennemgået, og vi har d.d. konstanteret de i balancerne anførte obligationer og likvide
beholdningers tilstedeværelse.

Vi har sammenholdt resultatopgørelsen med det på Advokatmødet vedtagne budget.

1.000 kr.
2006 2005

Der har været merindtægter til i alt ……………………………………………….. 3.305 4.058
og i 2006 mindre udgifter og i 2005 merudgifter til i alt ……………. 6.821 4.544

således at resultatet blev ……………………………………………………………. 10.126 -486

større i 2006 og mindre i 2005 end budgetteret i dette budget.

Vi har tilsvarende sammenholdt resultatopgørelsen med det af Advokatrådet et år senere
vedtagne korrigerede budget.

1.000 kr.
2006 2005

Der har været merindtægter til i alt ……………………………………………. 2.248 2.550
og i 2006 mindre udgifter og i 2005 merudgifter til i alt ……………. 7.532 2.810

således at resultatet blev ………………………………………………………………. 9.780 -260

større i 2006 og mindre i 2005 end budgetteret i dette budget.

Regnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 9. maj 2007

Michael Budtz Preben Lunn
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Advokatsamfundets Erstatningsfond
Årsregnskab for 2005 og 2006

Resultatopgørelse 2005 og 2006
1.000 kr.

2006 2005
Indtægter:
Medlemsbidrag ……………………………………………………………………………. 0 0
Renteindtægter …………………………………………………………………………… 1.229 1.441
Dividende og tilbagebetaling vedr. udbetalte erstatninger …….. 2.242 2.036
Særlige bidrag vedr. ansvarsforsikring ………………………………………… 37 0
Diverse indtægter ………………………………………………………………………… 5 1

Indtægter i alt ………………………………………………………………………………. 3.513 3.478

Udgifter:
Ydede erstatninger ………………………………………………………………………. 1.553 4.465
Administrationsomkostninger …………………………………………………….. 484 575
Revision i h.t. klientkontovedtægten ………………………………………… 87 180
Betalte advokatansvarsforsikringer ……………………………………………. 0 10
Andre udgifter ……………………………………………………………………………. 160 239

Udgifter i alt …………………………………………………………………………………… 2.284 5.469

Resultat overført til formuekontoen ………………………………………………… 1.229 -1.991
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Balance 31. december 2005 og 31. december 2006

1.000 kr.
31/12 31/12

Aktiver 2006 2005

Finansielle anlægsaktiver:
Obligationer, kursværdi ……………………………………………………………… 30.499 32.059

Finansielle anlægsaktiver i alt………………………………………………… 30.499 32.059

Omsætningsaktiver:
Diverse tilgodehavender ……………………………………………………………. 6 10
Periodiserede renteindtægter …………………………………………………… 793 394

Tilgodehavender i alt ………………………………………………………….. 799 404

Likvide beholdninger ……………………………………………………………………… 2.988 1.468

Omsætningsaktiver i alt ……………………………………………………………… 3.787 1.872

Aktiver i alt …………………………………………………………………………… 34.286 33.931

1.000 kr.
31/12 31/12

Passiver 2006 2005

Formuekonto …………………………………………………………………………………. 34.196 33.673

Diverse kreditorer ……………………………………………………………………………. 90 258

Gæld i alt ……………………………………………………………………………………. 90 258

Passiver i alt ……………………………………………………………………………… 34.286 33.931
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Sekretariat

København, den 19. april 2007

Henrik Rothe
(generalsekretær)

Advokatrådet
Sys Rovsing

(formand)

Oluf Engell Jørn FriisJørn Friis Jørn Frølich
næstformand

Anne Birgitte Gammeljord Anders Hjulmand Søren Jenstrup

Kim Utzon Jybæk Bo Lindgren Lars Lindhard

Søren Lyager Claus Kaare Pedersen Jakob Lund Poulsen

Jeppe Søndergaard Claus Wilhelm Witt
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Revisionspåtegning:

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne af Advokatsamfundets Erstatningsfond
”Vi har revideret årsregnskabet for Advokatsamfundets Erstatningsfond for regnskabsåret
2005 og 2006, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billedede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,
uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelig
efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsenta-
tion 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 fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsårene er i
overensstemmelse med god regnskabsskik."
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København, den 19. april 2007

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jan Grothen Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Advokatsamfundets Understøttelsesfond
Årsregnskab for 2005 og 2006

Resultatopgørelse 2005 og 2006
1.000 kr.

2006 2005
Indtægter:
Renteindtægter ……………………………………………………………………………. 468 566
Realiserede kursgevinster ved udtræ/salg af obligationer ………. 3 408

Indtægter i alt ……………………………………………………………………… 471 974

Udgifter:
Revision og regnskabsmæssige assistance ………………………………. 129 126
Gebyrer mv. ………………………………………………………………………………… 4 5
Diverse udgifter …………………………………………………………………………… 5 10

Udgifter i alt ……………………………………………………………………………….. 138 141

Resultat før skat …………………………………………………………………………. 333 833

Skat af årets resultat ………………………………………………………………….. 0 0

Årets resultat ………………………………………………………………………………. 333 833

Overskudsdisponering
Åets resultat ………………………………………………………………………………. 333 833
Overført fra sidste år …………………………………………………………………… 153 -21
Anvendt hensat til senere uddeling ………………………………………… 57 35
Hensat til senere uddeling ……………………………………………………….. 0 0

Til disposition ……………………………………………………………………………. 543 847

som disponeres således:

Understøttelser …………………………………………………………………………… 664 694

Overført til næste år …………………………………………………………………. -121 153

543 847
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Balance 31. december 2005 og 31. december 2006

1.000 kr.
31/12 31/12

Aktiver 2006 2005

Aktiver tilhørende kapitalen:
Obligationer, kursværdi ……………………………………………………………… 10.315 11.232
Rentefri udlån, kurs 50 ………………………………………………………………. 172 122
Indestående i Danske Bank ………………………………………………………… 1 1

10.488 11.355

Overført fra aktiver tilhørende driften ……………………………………… 2.427 2.122

Aktiver tilhørende kapitalen i alt ………………………………………………. 12.915 13.477

Aktiver tilhørende driften:
Indestående i Danske Bank ………………………………………………………… 1.698 1.711
Mellemregning med selvstændige legater ……………………………….. 834 819

2.532 2.530

Overført til aktiver tilhørende kapitalen ………………………………….. -2.427 -2.122

Aktiver tilhørende driften …………………………………………………………. 105 408

Aktiver i alt …………………………………………………………………………… 13.020 13.885

Side 23



1.000 kr.
31/12 31/12

Passiver 2006 2005

Fondskapital:
Saldo primo ………………………………………………………………………………….. 13.012 13.392
Kursregulering obligationer ………………………………………………………. -509 16
Realiseret skattepligtig kursgevinst overført

til resultatopgørelsen …………………………………………………………….. -3 -408
Regulering, nedskrivning på rentefri udlån ……………………………… -50 12

12.450 13.012
Formue vedr. legater hørende under

Understøttelsesfondens regnskab (se side 27) …………………………. 465 465

12.915 13.477

Dispositionskonto:
Jævnfør overskudsdisponering …………………………………………………. -121 153

Gæld:
Diverse kreditorer ………………………………………………………………………… 226 199
Hensat til senere uddeling ………………………………………………………… 0 56

226 255

Passiver i alt ………………………………………………………………………… 13.020 13.885
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København, den 8. maj 2007

Bestyrelsen:

Søren Jenstrup
formand

Niels Forsby Michael Budtz

Knud K. Damsgaard Jens Kristiansen

Revisionspåtegning:

Til bestyrelsen i Advokatsamfundets Understøttelsesfond
”Vi har revideret årsregnskabet for Advokatsamfundets Understøttelsesfond for regnskabs-
året 2005 og 2006, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger,
herunder god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende
billedede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at
udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mation skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsenta-
tion af årsregnskabet.

Side 25



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 fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-
årene er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger."

København, den 8. maj 2007

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jan Grothen Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Fortegnelse over grundkapital for legater hørende under Advokatsamfundets
Understøttelsesfonds regnskab

1. (1900) Højesteretssagfører C. Liebs Legat 12.000
2. (1903) Prokurator F.A. Pasbergs Legat af 1903 2.000
3. (1905) Prokurator H.C. Ritzaus Legat 500
4. (1905) Københavns Private Laanebanks Jubilæumslegat 4.300
5. (1905) Etatsråd, Overretssagfører Ludvig Simonsens Mindelegat 1.000
6. (1905) Overretssagfører N. Heines Legat 1.000
7. (1905) Prokurator A. Bentzens Mindelegat 1.000
8. (1908) Overretssagfører Axel Bangs Jubilæumslegat 2.000
9. (1910) Højesteretssagfører Otto Liebes Jubilæ 11.000
10. (1914) Sagfører L.F. Kocks Legat 2.000
11. (1915) Sagfører M. Johnsens Mindelegat 6.600
12. (1915) Højesteretssagfører Nellemanns Mindelegat 10.800
13. (1916) A/S Sagførernes Auktioners Legat 12.000
14. (1916) Sagfører Carl Herforths Jubilæumslegat 2.500
15. (1916) Sagfører A. Harcks Mindelegat 1.000
16. (1917) Højesteretssagfører F. Asmussens Legat 2.000
17. (1917) Sagfører Chr. Festers Jubilæumslegat 2.000
18. (1918) Overretsprokurator Chr. Herforths Mindelegat 2.500
19. (1919) Højesteretssagfører Fr. Zahles Jubilæumslegat 2.000
20. (1919) "Otto Liebe og Hustrus Sølvbryllupslegat" 39.000
21. (1919) Sagfører "X"'s Legat 2.000
22. (1919) Sagfører F.T. Engelbergs Legat 3.000
23. (1919) Etatsråd, Sagfører Alfred Sørensens Legat 5.000
24. (1919) Højesteretssagfører F. Asmussens Mindelegat 18.000
25. (1919) Højesteretssagfører R. Strøms Mindelegat 2.000
26. (1920) Sagfører Knud Petersens Jubilæumslegat 3.000
27. (1921) Højesteretssagfører Carl Winthers Mindelegat 18.700
28. (1921) Overretsprokurator C.M. Winthers Mindelegat 16.600
29. (1924) Overretsprokurator Vilhelm Rodes Mindelegat 4.000
30. (1924) Sagfører Viuffs Legat 4.000
31. (1924) Etatsråd, Sagfører, Kreditforeningsdirektør Emil

Kiørboe og Hustrus Legat 1.000
32. (1928) Sagfører Ole Jensens Legat 5.000
33. (1928) A/S Sagførernes Auktioners Jubilæumslegat 12.900
34. (1931) Overretssagfører A. Th. Buhls Mindelegat 24.300
35. (1932) Prokurator F.C.C. Kjerrumsgaards Legat 4.000
36. (1933) Overretssagfører af Frederikssund O.N. Nøkkentveds

Mindelegat 1.000
39. (1934) Højesteretssagfører N.H. Baches Legat 9.000
40. (1936) Overretssagfører Alberts Goldschmidts Legat 7.820
41. (1936) Sagfører F.T. Engelbergs Legat 61.000
42. (1937) Overretssagfører Erik Salomons Legat 2.200
43. (1937) Overretssagfører Frederiks Wulffs Legat 14.000

Transport: 335.720
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Transport: 335.720

44. (1937) Sagfører Viggo Reinholdt Poulsens Legat 3.500
45. (1942) Sagfører af Roskilde Axel Nielsens Legat 5.000
46. (1945) Overretssagfører Carl Beckers Mindelegat 11.300
47. (1946) Overretssagfører A. Kristjansens Legat 11.100
48. (1949) Overretssagfører Aage Blegvads Legat 17.000
49. (1950) Sagfører Philip Hansens Mindelegat 6.000
50. (1950) Sagfører Hans Vilh. Kragh Møller og Hustru Anna Marie

Kragh Møllers Legat 11.000
51. (1952) Overretssagfører af Vordingborg P.A. Hansen Legat 4.000
52. (1959) Overretssagfører F.G. Brænnings Legat 17.000
53. (1961) Strejflys over advokatstandens understøttelesvirksomhed 13.000
54. (1977) Overretssagfører Paul Erhardi Buhl og hustru Johanne

Graae Buhls Legat 30.000

464.620
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Selvstændige legater under bestyrelse af
Advokatsamfundets Understøttelsesfond

Understøttelser og Legatkapital
hædersgaver 31/12

2006 2005 2006 2005
Prokurator Carl Windfeld Erik Hansens Legat ………….. 8 8 104 109
Overretsagfører i Frederikssund

O.N. Nøkkentved og Hustrus Legat ………………………. 10 10 155 163
Det Bing'ske Legat ………………………………………………………. 6 8 101 106
Legatet til minde om Kammeradvokat

Vagn Aagesen ………………………………………………………… 13 18 180 191
Overretsagfører Otto Juul Petersens Legat ……………… 88 71 1.053 1.107
Overretsagfører Anders Peter Eyken

og Hustrus Legat …………………………………………………….. 1 1 9 9
Landsretssagfører Rich. Knudsens Legat …………………….. 6 13 98 102
Underretssagførernes Understøttelsesfonds Legat ….. 7 8 108 112
Højesteretssagfører K. Steglich-Petersens

Fond af 14. juli 1960 ……………………………………………….. 121 135 3.131 2.995
Fru Oline Petersen, født Olsens Legat ………………………. 23 30 471 495
Overretssagfører Aksel E. Larsens Legat ………………….. 315 357 4.970 5.164
Justitsråd, prokurator H.J. Torp og

Hustrus Mindelegat ………………………………………… 3 41 1.256 1.137
Direktør i forsikringsselskabet "Haand i Haand",

overretssagfører Chr. Hedes Mindelegat ……………….. 2 1 15 16
Højesteretssagfører C.C. Heilesens Mindelegat ………… 3 4 66 70
Landsretssagfører T. Krøl Nielsen og

Hustrus Legat ……………………………………………… 10 26 533 560
Overretssagfører Knud Scott Deichmann og

fru Elsa Deichmanns Legat …………………………….. 169 174 6.498 6.515
Axel H. Pedersens Legat af 1970

(Vedtægtsbestemt rentenyder på livstid) ……………….. 13 13 338 355
Sagfører C.A. Jensen og Hustrus Mindelegat ……………. 18 18 253 266
Alfred Hansens og Hustrus Mindelegat ………………………. 136 136 2.620 2.746
Sagførergården …………………………………………….. 773 746 10.408 10.930
Danske Lovs Mindelegat ………………………………….. 0 0 181 181
Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg og

Hustrus Legat ……………………………………………. 83 106 1.239 1.300

1.808 1.924 33.787 34.629
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Forslag til budget for 2008 og 2009

1.000 kr.

2006 2007 2007 2008 2009
Godkendt Godkendt Korrigeret

budget budget budget
Indtægter:
Medlemsbidrag ………………………………………… 32.500 33.000 34.593 25.933 26.456
Renteindtægter ……………………………………….. 650 655 855 747 754
Andre indtægter ……………………………………… 2.770 2.810 2.675 2.240 2.240

Indtægter i alt …………………………………………… 35.920 36.465 38.123 28.920 29.450

Udgifter:
Mødeudgifter o.l., Advokatrådet,

Advokatnævnet, kredsbestyrelser,
diverse udvalg samt internationalt
samarbejde ……………………………………………. 5.394 5.331 5.863 3.784 3.950

Gager, pensioner samt øvrige
personaleomkostninger ………………………… 15.269 15.630 15.896 15.494 15.458

Øvrige aministrationsomkostninger …………. 9.213 7.658 15.071 8.137 8.103
"Advokaten", andre tryksager samt

PR-virksomhed ………………………………………. 7.009 7.099 1.962 1.363 1.573
Kursusvirksomhed …………………………………… -100 -100 -25 -100 -100
Diverse udgifter ……………………………………….. 385 385 240 240 240

Udgifter i alt ……………………………………………….. 37.170 36.003 39.007 28.918 29.224

Resultat før kapitalandel i
tilknyttet virksomhed …………………………… -1.250 462 -884 2 226

Resultat efter skat af kapitalandel i
tilknyttet virksomhed ……………………………. 150 150 1.224 0 0

Resultat før skat …………………………………………. -1.100 612 340 2 226

Skat af årets indkomst …………………………………. 0 0 0 0 0

Resultat …………………………………………………………. -1.100 612 340 2 226
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