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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013 for Advokathuset Thyssen A/S.
Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Haderslev, den 23. april 2014
Direktion:

Susanne Vestergaard
Andersen

Bestyrelse:

Jens Erik Skovvang
formand
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Advokathuset Thyssen A/S
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokathuset Thyssen A/S for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers
standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Dette kræver, at vi
overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt
krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt
vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker
derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henviser vi til ledelsens redegørelse for kapitaltabet samt det opnåede
finansieringstilsagn i årsrapportens note 1.

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

Haderslev, den 23. april 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Mads Thomsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Advokathuset Thyssen A/S
Hansborggade 30, 3
6100 Haderslev
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:

74 53 52 51
74 53 52 41
www.bbt.dk

CVR-nr.:
15 28 33 94
Stiftet:
1. juli 1991
Hjemstedskommune: Haderslev
Regnskabsår:
1. januar - 31. december

Bestyrelse
Jens Erik Skovvang (formand)
Susanne Vestergaard Andersen
Kristian Nørr Olsen

Direktion
Susanne Vestergaard Andersen

Revisor
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jomfrustien 6
6100 Haderslev

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 23. april 2014 på selskabets adresse.
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabet driver advokatvirksomhed som interessent i Buch & Baruah I/S.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Årets regnskabsmæssige resultat andrager -195 tkr., og egenkapitalen kan pr. 31. december
2013 opgøres til -499 tkr.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som væsentligt
vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Advokathuset Thyssen A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Lempelsesreglerne i årsregnskabslovens § 32 finder anvendelse.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede
amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt
tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapital
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Balance
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i associeret virksomhed værdiansættes til indre værdi svarende til selskabets
kapitalindestående i advokatvirksomheden.
Selskabets andel af advokatvirksomhedens resultat for det aktuelle regnskabsår indregnes i
resultatopgørelsen.

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på
generalforsamlingen (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året,
vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige
underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af
den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note 2013

2012
tkr.

Bruttotab
Personaleomkostninger
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed
Finansielle udgifter m.v.
Årets resultat

2

-190.473
-1.052.909

-294
-1.375

-1.243.382
1.105.770
-57.303

-1.669
850
-39

-194.915

-858

-194.915

-858

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2013

2012
tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i associeret virksomhed

500.000

500

Anlægsaktiver i alt

500.000

500

3.505
210.400

7
210

213.905

217

352

0

Omsætningsaktiver i alt

214.257

217

AKTIVER I ALT

714.257

717

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2013

2012
tkr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

4

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associeret virksomhed
Anden gæld
PASSIVER I ALT
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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500.000
-998.701

500
-804

-498.701

-304

320.865
27.708
788.573
75.812

438
3
487
93

1.212.958

1.021

714.257

717
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Regnskabsmæssige skøn og usikkerheder
Ledelsen er opmærksom på, at selskabet på balancedagen har tabt mere end 50 % af den
indskudte kapital, og derfor er omfattet af selskabslovens § 119 om kapitaltab.
Det er ledelsens vurdering, at selskabet kan reetablere egenkapitalen ved egen indtjening via
deltagelsen i advokatvirksomheden, Buch & Baruah I/S.
Der er opnået tilsagn fra selskabets bankforbindelse om finansieringen af den planlagte drift
i 2014.
2013

2012
tkr.

2

3

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring

912.612
124.642
15.655

980
382
13

1.052.909

1.375

-210.400

-210

Udskudt skat
Udskudt skat 1. januar

Selskabet har herudover et udskudt skatteaktiv på 176 tkr., der ikke er indregnet i
årsregnskabet, da ledelsen ikke finder forudsætningerne herfor for opfyldt.
4

Egenkapital
Overført
resultat

Aktiekapital

I alt

Egenkapital 1. januar 2013
Overført, jf. resultatdisponering

500.000
0

-803.786
-194.915

-303.786
-194.915

Egenkapital 31. december 2013

500.000

-998.701

-498.701

2013

2012
tkr.

Aktiekapital
Aktiekapitalen er fordelt således:
A-aktier
B-aktier
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2013

2012
tkr.

5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Aktiver i Buch & Baruah I/S

16.613.450

19.635

Gældsforpligtelser i Buch & Baruah I/S

14.863.450

17.635

Leasingforpligtelser samt øvrige kontraktlige forpligtelser
Som deltager i Buch & Baruah I/S hæfter selskabet solidarisk for følgende leasingaftaler:
Leasingkontrakt vedrørende kopimaskiner med en restløbetid på 48 måneder frem til januar
2018 med en årlig ydelse på 275 tkr.
Leasingkontrakt vedrørende frankeringsmaskine med en restløbetid på 44 måneder frem til
august 2017 med en årlig ydelse på 20 tkr.
Buch & Baruah I/S har indgået uopsigelige lejekontrakter vedr. fast ejendom, hvor huslejen i
uopsigelighedsperioden udgør 8.718 tkr.
Herudover har Buch & Baruah I/S indgået lejekontrakter vedr. fast ejendom, der kan
fraflyttes med varierende opsigelsesvarsler.
6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut har selskabet pantsat skadesløsbrev på nom.
500.000 kr.

7

Nærtstående parter
Advokathuset Thyssen A/S' nærtstående parter omfatter følgende:
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
Advokat Jens Erik Skovvang, Marie Margrethevej 2, 6100 Haderslev.
Advokat Susanne Vestergaard Andersen, Søvej 10, Jels, 6630 Rødding.
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