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Ledelsespåtegning
Ledelses påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 12.11.2012 31.12.2013 for Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 12.11.2012 31.12.2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Silkeborg, den 14.03.2014
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til kapitalejerne i Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab for regnskabsåret 12.11.2012 - 31.12.2013,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 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 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 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 omfatter 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.
31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12.11.2012 - 31.12.2013 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Silkeborg, den 14.03.2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Mølkjær
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelses beretning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i at drive advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet er etableret som led i sammenlægning mellem advokatfirmaerne Advokataktieselskabet Kaalund &
Partnere og Brockstedt-Rasmussen I/S pr. 1. januar 2013.
Selskabet er stiftet den 12. november 2012, og det aflagte regnskab dækker således selskabets første regnskabsår. Der er afholdt 0 t.kr. i forbindelse med stiftelsen.
Regnskabet er præget dels af ekstraordinære omkostninger, der er afholdt som følge af sammenlægningen, og
dels af ekstraordinære regnskabsmæssige forhold, der ligeledes er forårsaget af sammenlægningen.
I lyset heraf betragter ledelsen regnskabet for tilfredsstillende, trods et mindre regnskabsmæssigt underskud.
Selskabet har som følge af årets underskud tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og er således omfattet
af reglerne i selskabslovens § 119. Det er ledelsens forventning, at selskabskapitalen vil være reetableret ved
egen drift.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns ka bspra ksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet
sted (faktureringsprincippet). Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse
med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.
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Anvendt regnskabspraksis
Selskabets partnere aflønnes med en overskudsafhængig gage.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra
henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og
af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder nettokurstab vedrørende værdipapirer,
gæld og finansielle forpligtelser.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Indretning af lejede lokaler

3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2012/13
Resultatopgørelse for 2012/1 3

Note
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Driftsresultat
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

2012/13
kr.
21.934.066

1

(23.340.452)
(458.594)
(1.864.980)
72.854
(784.720)
(2.576.846)

(2.576.846)
(2.576.846)
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Balance pr. 31.12.2013
Balance pr. 31.1 2.2013

Note

2012/13
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

1.649.670
101.354
1.751.024

Anlægsaktiver

1.751.024

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

7.796.818
645.168
347.039
8.789.025

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger

1.717
1.717
8.938.945

Omsætningsaktiver

17.729.687

Aktiver

19.480.711
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Balance pr. 31.12.2013
Note

2012/13
kr.

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud

500.000
(2.576.846)

Egenkapital

(2.076.846)

Anden gæld

21.557.557

Kortfristede gældsforpligtelser

21.557.557

Gældsforpligtelser

21.557.557

Passiver

19.480.711

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Ejerforhold

2
3
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Egenkapitalopgørelse for 2012/13
Egenkapitalo pgørelse for 2012 /13

Virksomhedskapital
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.

I alt
kr.

Kapitalforhøjelse
Årets resultat

500.000
0

0
(2.576.846)

500.000
(2.576.846)

Egenkapital ultimo

500.000

(2.576.846)

(2.076.846)
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Noter
Noter

2012/13
kr.

1. Personaleomkostninger
Gager og løn
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

20.738.321
1.007.982
287.225
1.306.924
23.340.452

#####

Der er indgået aftaler om leje af kontorlokaler mv. med en årlig leje på 1.600 t.kr. Lejemålene har varierende
opsigelsesvarsler, og den samlede forpligtelse i uopsigelighedsperioden udgør 2.400 t.kr.

3. Ejerforhold

###

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller
pålydende værdi:
Tom Uglsø Jensen, Silkeborg
Henrik Hedegård Lyhne, Silkeborg
Torben Krath, Silkeborg
Søren Egede Schulz, Silkeborg
Steen Pedersen Husbjerg, Silkeborg
Jens Fuglesang Christensen, Silkeborg
Tage Engelbrecht Svendsen, Ry
Karen Marie Jespersen, Silkeborg
Per Buttenschøn, Silkeborg
Allan Kobæk, Silkeborg

