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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 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. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Silkeborg, den 22.05.2019
Direktion

Morten Rüdevald
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang
Den uafhæng ige rev iso rs erk læring om udv idet gen nemgang

Til kapitalejerne i Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab for
regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse
og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige
af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet
gennemgang
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Silkeborg, den 22.05.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Peter Mølkjær
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24821
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabet hovedaktivitet består i at drive advokatvirksomhed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.
Selskabet har i regnskabsåret optaget Johnny H. Madsen som ny partner og i den forbindelse overtaget
en kundeportefølje samt 5 medarbejdere.
Selskabets partnere aflønnes med en overskudsafhængig gage, og som følge heraf hæves hele overskuddet som vederlag, med undtagelse af reguleringen af den indregnede nettoværdi af igangværende
arbejder, hvilket udgør årets resultat.
Regnskabspraksis er ændret i forbindelse med indregning af igangværende arbejder for fremmed regning. Der henvises til særskilt omtale side 11.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatop gøre lse for 2018

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

1

2018

2017

kr.

kr.

38.232.723

33.842.931

(34.924.241)

(33.388.962)

(57.152)

(431.827)

3.251.330

22.142

8.339

6.298

(102.440)

(28.440)

3.157.229

0

0

0

3.157.229

0

3.157.229

0

3.157.229

0

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2018
Balan ce pr. 31.12. 201 8

2018

2017

kr.

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

225.765

132.918

Materielle anlægsaktiver

225.765

132.918

Anlægsaktiver

225.765

132.918

8.379.584

5.595.071

29.700.000

21.000.000

69.096

250.965

485.284

407.759

38.633.964

27.253.795

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.717

1.717

Værdipapirer og kapitalandele

1.717

1.717

1.615.659

2.513.282

Omsætningsaktiver

40.251.340

29.768.794

Aktiver

40.477.105

29.901.712

Note

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

Likvide beholdninger

2
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Balance pr. 31.12.2018
2018

2017

kr.

kr.

500.000

500.000

Overført overskud eller underskud

24.157.229

21.000.000

Egenkapital

24.657.229

21.500.000

4.023.624

0

11.796.252

8.401.712

Kortfristede gældsforpligtelser

15.819.876

8.401.712

Gældsforpligtelser

15.819.876

8.401.712

Passiver

40.477.105

29.901.712

Note

Virksomhedskapital

Bankgæld
Anden gæld

Eventualforpligtelser

3

4
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapita lopgø relse fo r 20 18

Overført

Egenkapital primo
Ændring i regnskabspraksis
Korrigeret egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksom-

overskud eller

hedskapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

500.000

0

500.000

0

21.000.000

21.000.000

500.000

21.000.000

21.500.000

0

3.157.229

3.157.229

500.000

24.157.229

24.657.229
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Noter
Noter

2018

2017

kr.

kr.

32.678.313

31.258.598

Pensioner

885.934

849.198

Andre omkostninger til social sikring

255.324

232.578

1.104.670

1.048.588

34.924.241

33.388.962

50

45

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger

Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2018

2017

kr.

kr.

69.096

250.965

69.096

250.965

2. Andre tilgodehavender
Øvrige tilgodehavender

I regnskabsposten andre tilgodehavender indgår klienttilsvar på 93.498 t.kr. og indestående klientbankkonti på 93.539 t.kr. svarende til et nettoindestående på 40 t.kr. (2017: nettoindestående 120 t.kr.).

2018

2017

kr.

kr.

1.196.782

1.085.244

568.927

659.268

Feriepengeforpligtelser

3.183.000

2.697.000

Anden gæld i øvrigt

6.847.543

3.960.200

11.796.252

8.401.712

3. Anden gæld
Moms og afgifter
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

4. Eventualforpligtelser
Der er indgået aftaler om leje af kontorlokaler mv. med en årligt leje på 1.400 t.kr. Lejemålene har
varierende opsigelsesvarsler, og den samlede forpligtelse i opsigelsesperioden udgør 800 t.kr.
Der verserer enkelte sager, hvor der er rejst erstatningskrav mod selskabet. Sagerne er forsikringsdækket, og en eventuel risiko er maksimeret til selvrisikoen. Selskabet har afvist de rejste krav.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Indregning af igangværende arbejder for fremmed regning. Effekten af praksisændringen medfører et forbedret resultat på 3.157 t.kr., en forøgelse af aktiverne med 29.700 t.kr. samt en forøgelse af egenkapitalen med 29.700 t.kr.
Sammenligningstal er tilpasset med værdi af igangværende arbejder for fremmed regning pr. 31.12.2017,
hvor der er knyttet væsentlige regnskabsmæssige skøn i forbindelse med opgørelse heraf.
Bortset fra ovennævnte ændring til selskabets regnskabspraksis er årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning med fradrag af eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter årets fakturerede honorarer samt regulering af igangværende arbejder for fremmed regning. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og
måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at arbejdet udføres,
således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
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.
Selskabets partnere aflønnes med overskudsafhængig gage og som følge heraf hæves hele overskuddet,
med undtagelse af den indregnede nettoværdi af igangværende arbejder, som partnervederlag.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og 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.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger, herunder nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og finansielle forpligtelser.
Skat
Der indregnes ikke skatter, da selskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
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

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
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.
Klientmellemværender indeholder nettobeløbet af klientkonti i pengeinstitutter og klienttilsvar. Modregning
er sket ved indregning i balancen, men bruttobeløbet er specificeret i noten.
Klientkonti i pengeinstitutter indeholder samtlige de betroede midler, som er indestående på særlige klientkonti i pengeinstitutter.
Klienttilsvar omfatter samtlige de beløb, som oppebæres for tredjemands regning.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
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Anvendt regnskabspraksis
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger,
er positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

