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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Selskabsoplysninger
Selskab

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber

ApS

Kirkegade 2

8900 Randers

C

Telefon:

+45 86 4269 LL

E-mail:

freinsil ber@tdcadsl.dk

Hjemstedskommune

Randers

CVR-nummer:

L939 6L42

Regnskabsperiode:

1.

januar 2OL3 -3L. december 2013

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive advokatvirksomhed

D¡rekt¡on
Mogens Freinsilber

Pengeinstitut
Sparekassen Kronjylland

Revisor
Dansk Revision Hadsten

Godkendt Revisionspartnerselskab
Vesselbjergvej 3

8370 Hadsten

Konta ktpersoner:

Peter L iensen
Hans Henrik de Place
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Ledelsespåtegning
Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for

1-.

januar 2013 - 31,. december 20L3 for Advokat-

firmaet Mogens Freinsilber ApS.
Ärsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min 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 20!3 -

december 2013.

Ärsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Randers C, 5. februar 20L4

Direktionen:

Mogens Freinsilber
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3t.

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber

ApS

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer
Til kapitalejeren i Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS for regnskabsåret 1. januar 2OL3 '
31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ärsregnskabet 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 på grundlag afvores revision. Vi har udført revisi-

onen 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 hpj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

for at opnå revisionsbevis for belØb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

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 om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december

201-3

samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 201-3 - 31.

december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har i strid med selskabslovens 5 210 ydet et ulovligt lån til selskabets hovedanpartshaver, hvorved le-

delsen kan ifalde ansvar.
Hadsten, 5. februar 2014

Dansk Revision Hadsten
Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter l. Jensen

Registreret revisor
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber

ApS

Anvendt regnskabspraks¡s
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

B.

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 ressourcer 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 effek-

tiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/f radragaf den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter 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.
ResultatopgØrelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang t¡l køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste"
And re eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger

til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debito-

rer, operationelle leasingomkostninger mv.
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Anvendt regnskabspraksis
Leasingkontrakter
Leasingydelser på kontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes

i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid.

Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under leje- og leasingforpligtelser.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat

Ärets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som følger:

Goodwill

10 år

Goodwill afskrives over 10 år, hvilket er en fravigelse af årsregnskabslovens 5 43. Afskrivningsperioden er fastsat ud fra vurderet branchekutyme.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles

til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen om-

fatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug.
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber

ApS

Anvendt regnskabspraks¡s
Der indgår forventede brugstider som følger:

5år

lndretning af lejede lokaler
Produktionsanlæg og maskiner

3-5 år

5er

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opg6res som forskellen mellem salgspris med

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgØrelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatio-

ner på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgØres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen

til amortiseret kostpris, der

sædvanligvis svarer

til nominel værdi.

Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Period eafgrænsn in gsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfplgende regnskabsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til anskaffelseskursen.
Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skatte-

pligtig indkomst eller ved modregning

i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Note

2073

20t2

DKK

L.000 DKK

Bruttofortjeneste

1.644.742

1.819

Personaleomkostninger

-L.677.946

-L.612

-833

-36

-34.O37

t72

82.245

95

0

-2

48.209

266

Skat af årets resultat

-r8.9r4

-73

Arets resultat

29.295

193

394.495

298

29.295

193

423.790

491"

98.400

97

Overført resultat ultimo

32s.390

394

Resultatdisponering i alt

423.790

49t

Resultatopgørelse
Perioden 1. januar - 31. december

t

Afskrivni nger,

an

lægsaktiver

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
2

Forslag

til resultatdisponering:

Overført resultat primo
Ärets resultat
Til disposition i alt

Udlodning af udbytte
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Note

Balance

20t3

20L2

DKK

1.000 DKK

Aktiver pr. 31. december
Goodwill

0

lmmaterielle anlægsaktiver

0

lndretning af lejede lokaler

0

0

49.L37

0

0

0

Materielle anlægsaktiver

49.137

0

Anlægsaktiver i alt

49.L37

0

L26.764

208

Udsku dte skatteaktiver

0

4

Andre tilgodehavender

27.606

0

794.667

854

60.254

45

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender hos virksom hedsdeltagere

3

Periodeafgrænsningsposter

1.009.291

L.ITL

Andre værdipapirer og kapitalandele

5.250

5

Værdipapirer og kapitalandele

5.250

5

[ikvide beholdninger

L.449.626

1.885

Omsætningsaktiver i alt

2.464.t67

3.001

Aktiver i alt

2.5t3.304

3.001

Tilgodehavender
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Note

2013

20L2

DKK

1,000 DKK

1.375.000

t.375

Overført resultat

32s.390

394

Foreslået udbytte

98.400

97

t.798.790

1.866

6.561

0

6.561

0

185.890

616

Balance
Passiver pr. 31. december

Virksomhedskapital

Egenkapital i alt

4

Hensættelser

til udskudt skat

Hensatte forpligtelser

Klienttilsvar
Leverandører af varer og tjenesteydelser

85.720

35

Selskabsskat

0

4t

Anden gæld

436.344

444

Kortfristede gældsforpligtelser

707.953

1.135

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

7L4.5L4

1.135

2.5t3.304

3.001

Passiver i alt

5

Eventualforpligtelser

6

Leje- og leasingforpligtelser

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS

Noter

I

2013

20t2

DKK

1.000 DKK

L.4L6.783

1.359

206.536
54.627

200

L.677.946

L.612

8.s00

Personaleomkostninger
Løn og gager

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i alt

52

Skat af årets resultat

2

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

ro.41.4

75
-2

Skat af årets resultat ¡ alt

18.914

73

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

794.667

854

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere i alt

794.667

854

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere

3

Tilgodehavende erforrentet med Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 9 %, hvilket ultimo
året svarer t¡l 9,20 %. Der er ikke stillet særskilt sikkerhed for lånet.
Der er afdraget DKK 135.518 i indeværende år.

Egenkapital

4

Virksomhedskapital
1.000 DKK

Saldo primo

Overført

Foreslået

ltat

udbytte

resu

Egenkapital ultimo

1.000 DKK

0
0

-97

-97

98

29

1.375

98

L.799

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK L.000 eller multipla heraf.

Eventua lforp ligtelser

5

lngen.

6

[eje- og leasingforpligtelser
Selskabet har en huslejeforpligtelse. Huslejeforpligtelsen er opgjort
resterende løbetid på 6 måneder.
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alt

1.000 DKK
97

L.375

Udbetalt udbytte
Årets resultat

I

til

DKK 38.840 og

har en

1.866

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber

ApS

Noter

20t3

2012

DKK

1.000 DKK

Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser

7

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst løsøreejerpantebrev med
nom. DKK 250.000 i lejerrett¡gheder, goodwill og produktionsanlæg og maskiner der i årsrap-

porten er indregnet med DKK 49.t37.
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