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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for

Bergenser Advokatfirma ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015

samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 9. februar 2016

Direktion

Søren Bergenser
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Til anpartshaveren i Bergenser Advokatfirma ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Bergenser Advokatfirma ApS for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-

relse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen 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 gennem-

gang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR -

danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregn-

skabsloven.

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 årsregn-

skabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderli-

gere 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 supple-

rende 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 2015 samt af resultatet af selska-

bets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

Kolding, den 9. februar 2016

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørgen L. Poulsen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Bergenser Advokatfirma ApS

Østre Kanalgade 4

9000 Aalborg

Telefon: 96 17 74 74

Hjemmeside: www.bergenserlaw.dk

CVR-nr.: 31 61 64 84

Stiftet: 18. juli 2008

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

7. regnskabsår

Direktion Søren Bergenser

Revision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jupitervej 4

6000 Kolding

Bankforbindelse Danske Bank

Modervirksomhed Schjunk Holding Advokatanpartsselskab
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bergenser Advokatfirma ApS 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at produktionen udføres, hvorved netto-

omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes eksklusi-

ve moms.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lo-

kaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-

tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af mate-

rielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede

og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgø-

relser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrø-

rer regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de dan-

ske dattervirksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-

skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-

somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-

vende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-

rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugsti-

den på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-

der og restværdier:

Brugstid Restværdi

Bygninger 50 år 50 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i re-

sultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde med

fradrag af modtagne acontobetalinger. 
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer 

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balance-

dagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består dels af selskabets egne likvide beholdninger, såsom kassebeholdning og

kassekredit og dels af klientkontomidler. Da selskabet ikke har rådighed over klientkontomidlerne er

klienttilsvaret modregnet heri. 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligti-

ge indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres

modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller

samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Bergenser Advokatfirma ApS solidarisk og ubegrænset over for

skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået

inden for sambeskatningskredsen.

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 af-

vikling af forpligtelsen.

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. Selskabsskatteprocenten

vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af

udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent

end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteak-

tivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-

holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, såle-

des at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låne-

perioden.
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Anvendt regnskabspraksis

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontant-

lån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet

som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-

tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015 2014

Bruttofortjeneste 10.493.188 9.716.640

2 Personaleomkostninger -3.577.665 -3.896.980

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -52.339 -52.339

Driftsresultat 6.863.184 5.767.321

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 6.983 12.055

Andre finansielle indtægter 201.096 229.497

Andre finansielle omkostninger -123.489 -125.292

Resultat før skat 6.947.774 5.883.581

3 Skat af årets resultat -1.634.403 -1.447.224

Årets resultat 5.313.371 4.436.357

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 5.300.000 4.000.000

Overføres til overført resultat 13.371 436.357

Disponeret i alt 5.313.371 4.436.357
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

4 Grunde og bygninger 7.115.882 5.043.221

Materielle anlægsaktiver i alt 7.115.882 5.043.221

Anlægsaktiver i alt 7.115.882 5.043.221

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 560.438 458.944

5 Igangværende arbejder for fremmed regning 4.333.291 4.917.445

Periodeafgrænsningsposter 132.955 112.100

Tilgodehavender i alt 5.026.684 5.488.489

Værdipapirer 411.347 0

Værdipapirer i alt 411.347 0

6 Likvide beholdninger 1.513.614 184.720

Omsætningsaktiver i alt 6.951.645 5.673.209

Aktiver i alt 14.067.527 10.716.430
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Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014

Egenkapital

7 Anpartskapital 125.000 125.000

8 Overført resultat 2.848.689 2.835.318

Egenkapital i alt 2.973.689 2.960.318

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 62.900 24.400

Hensatte forpligtelser i alt 62.900 24.400

Gældsforpligtelser

9 Gæld til realkreditinstitutter 2.445.432 2.555.629

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.445.432 2.555.629

Kortfristet del af langfristet gæld 117.000 112.000

Gæld til pengeinstitutter 81 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.296 19.078

Gæld til tilknyttede virksomheder 619.499 390.879

Anden gæld 2.531.630 654.126

Forslag til udbytte for regnskabsåret 5.300.000 4.000.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.585.506 5.176.083

Gældsforpligtelser i alt 11.030.938 7.731.712

Passiver i alt 14.067.527 10.716.430

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter
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Noter

1. Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive advokatvirksomhed samt foretage sædvanlig

formueanbringelse af frie midler. 

2015 2014

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 3.282.799 3.582.958

Pensioner 72.000 106.853

Andre omkostninger til social sikring 39.210 39.779

Personaleomkostninger i øvrigt 183.656 167.390

3.577.665 3.896.980

3. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 1.595.903 1.464.824

Årets regulering af udskudt skat 38.500 -17.600

1.634.403 1.447.224

4. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Kostpris primo 7.231.737

Kostpris ultimo 7.231.737

Af- og nedskrivninger primo 63.516

Årets afskrivninger 52.339

Af- og nedskrivninger ultimo 115.855

Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.115.882

Ejendomsvurdering 1. oktober 2015 4.650.000

5. Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af igangværende arbejde 4.333.291 4.917.445

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto 4.333.291 4.917.445
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Noter

31/12 2015 31/12 2014

6. Likvide beholdninger

Kassekredit, Danske Bank 1.513.614 184.720

Klientkonto 0 0

1.513.614 184.720

Klientkontoen specificeres således:

Klientkonto, Danske Bank 27.015 410.468

Samlet klienttilsvar -27.015 -410.468

0 0

7. Anpartskapital

Anpartskapital primo 125.000 125.000

125.000 125.000

8. Overført resultat

Overført resultat primo 2.835.318 2.398.961

Årets overførte resultat 13.371 436.357

2.848.689 2.835.318

9. Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i alt 2.562.432 2.667.629

Heraf forfalder inden for 1 år -117.000 -112.000

2.445.432 2.555.629

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 1.948.000 2.076.000

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.585 t.kr., er der givet pant i grunde og

bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 4.991 t.kr.

Bergenser Advokatfirma ApS · Årsrapport for 2015 13



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet en garanti, som pr. 31. december 2015 andrager t.kr. 2.000

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Schjunk Holding Advokatanpartsselskab

som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede

selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventu-

elle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt:

433 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksi-

malt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at

selskabets hæftelse udgør et andet beløb.
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