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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Zacco Advokatanpartsselskab.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet
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.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 30. maj 2014
Direktion

Martin Sick Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Til anpartshaveren i Zacco Advokatanpartsselskab
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Zacco Advokatanpartsselskab 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.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
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.

København, den 30. maj 2014

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henning Lund Thomsen
Statsautoriseret revisor

Søren Kristiansen Bünger
Statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Zacco Advokatanpartsselskab
Hans Bekkevolds Allé 7
2900 Hellerup
Telefon:

70 42 42 10

Telefax:

70 42 42 11

Hjemmeside:

www.zaccoadvokater.dk

CVR-nr.:

25 39 14 70

Stiftet:

16. maj 2000

Hjemsted:

Gentofte

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
14. regnskabsår

Direktion

Martin Sick Nielsen

Revision

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Zacco Advokatanpartsselskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at
være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til 90% af salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger endvidere indregnes nettotilsvar af klientindeståender såfremt
dette er positivt.
Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi
af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kotpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2013
kr.

2012
kr.

Bruttofortjeneste

330.326

102.309

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

-19.842
-304.748

311.296
-407.481

5.736

6.124

0

0

5.736

6.124

Udbytte for regnskabsåret

5.736

6.124

Disponeret i alt

5.736

6.124

Note

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2013
kr.

2012
kr.

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

1.883.408
97.864
21.835
38.893

8.484.469
741.814
148.744
45.148

Tilgodehavender i alt

2.042.000

9.420.175

Likvide beholdninger

66.918

193.411

Omsætningsaktiver i alt

2.108.918

9.613.586

Aktiver i alt

2.108.918

9.613.586

Note
Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
2013
kr.

2012
kr.

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

125.000
0
5.736

125.000
0
6.124

Egenkapital i alt

130.736

131.124

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

58.733
1.860.610
58.839

141.199
8.627.362
713.901

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.978.182

9.482.462

Gældsforpligtelser i alt

1.978.182

9.482.462

Passiver i alt

2.108.918

9.613.586

Note
Egenkapital
2
2
2

Gældsforpligtelser
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Noter
1.

Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at yde juridisk rådgivning og bistand
vedrørende immareterialretlige og markedsføringsretlige spørgsmål.

2.

Egenkapital

Virksomhedskapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte for
regnskabsåret

I alt

125.000

0

6.124

131.124

Udloddet udbytte

0

0

-6.124

-6.124

Udbytte for regnskabsåret

0

0

5.736

5.736

125.000

0

5.736

130.736

Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 2013
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år

0
0

99
-99

Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år

0

0

0

0

Egenkapital 1. januar 2013

Egenkapital 31. december
2013

3.

Skyldig selskabsskat
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