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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for

Bergenser Advokatfirma ApS.

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 2020 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 25. januar 2021

Direktion

Søren Schjunk Bergenser
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til anpartshaveren i Bergenser Advokatfirma ApS

Konklusion

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

1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse og noter. 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. december 2020 samt af resultatet af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslo-

ven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstan-

dard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska-

ber, 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 uafhængi-

ge 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 forpligtel-

ser 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 overens-

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

sen anser 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 års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt 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 årsregnska-bet og der

udover 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 supple-

rende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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 ledelsesberet-

ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet 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 hen-

hold 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 fun-

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 25. januar 2021

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørgen L. Poulsen
statsautoriseret revisor
mne18474
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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

11. regnskabsår

Direktion Søren Schjunk Bergenser

Revision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jupitervej 4

6000 Kolding

Bankforbindelse Danske Bank

Modervirksomhed Schjunk Holding Advokatanpartsselskab
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive advokatvirksomhed samt foretage sædvanlig formueanbringelse af

frie midler.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 5.878 t.kr. mod 4.104 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resul-

tat for tilfredsstillende.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020 2019

Bruttofortjeneste 17.096.857 13.680.099

1 Personaleomkostninger -9.480.056 -8.190.533

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -52.339 -52.339

Driftsresultat 7.564.462 5.437.227

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 32.372 0

Andre finansielle indtægter 23.984 0

2 Øvrige finansielle omkostninger -73.444 -157.048

Resultat før skat 7.547.374 5.280.179

Skat af årets resultat -1.669.514 -1.175.825

Årets resultat 5.877.860 4.104.354

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 8.000.000 0

Overføres til overført resultat 0 4.104.354

Disponeret fra overført resultat -2.122.140 0

Disponeret i alt 5.877.860 4.104.354
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2020 2019

Anlægsaktiver

3 Grunde og bygninger 4.729.187 4.781.526

Materielle anlægsaktiver i alt 4.729.187 4.781.526

Anlægsaktiver i alt 4.729.187 4.781.526

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 344.245 1.611.512

4 Igangværende arbejder for fremmed regning 7.196.518 6.515.357

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.489.582 0

Udskudte skatteaktiver 111.300 130.300

Periodeafgrænsningsposter 135.210 147.369

Tilgodehavender i alt 12.276.855 8.404.538

5 Likvide beholdninger 514.198 1.081.427

Omsætningsaktiver i alt 12.791.053 9.485.965

Aktiver i alt 17.520.240 14.267.491
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Balance 31. december

Passiver

Note 2020 2019

Egenkapital

Virksomhedskapital 125.000 125.000

Overført resultat 4.594.767 6.716.907

Foreslået udbytte for regnskabsåret 8.000.000 0

Egenkapital i alt 12.719.767 6.841.907

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 0 2.003.443

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 2.003.443

Kortfristet del af langfristet gæld 0 143.783

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 3.331.162

Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder 1.650.514 1.221.625

Anden gæld 3.149.959 725.571

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.800.473 5.422.141

Gældsforpligtelser i alt 4.800.473 7.425.584

Passiver i alt 17.520.240 14.267.491

6 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse                     

Virksomheds-
kapital Overført resultat

Foreslået
udbytte for

regnskabsåret I alt

Egenkapital 1. januar 2019 125.000 2.612.553 3.000.000 5.737.553

Udloddet udbytte 0 0 -3.000.000 -3.000.000

Årets overførte resultat 0 4.104.354 0 4.104.354

Egenkapital 1. januar 2020 125.000 6.716.907 0 6.841.907

Årets overførte resultat 0 -2.122.140 8.000.000 5.877.860

125.000 4.594.767 8.000.000 12.719.767
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Noter

2020 2019

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 4.987.938 3.992.130

Pensioner 4.455.456 4.151.456

Andre omkostninger til social sikring 36.662 46.947

9.480.056 8.190.533

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 6 5

2. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 0 43.952

Andre finansielle omkostninger 73.444 113.096

73.444 157.048

3. Grunde og bygninger

Kostpris primo 5.106.737 5.106.737

Kostpris ultimo 5.106.737 5.106.737

Af- og nedskrivninger primo -325.211 -272.872

Årets af-/nedskrivninger -52.339 -52.339

Af- og nedskrivninger ultimo -377.550 -325.211

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.729.187 4.781.526

Ejendomsvurdering 1. oktober 2020 3.400.000 3.400.000

4. Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af igangværende arbejde 7.196.518 6.515.357

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto 7.196.518 6.515.357
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Noter

31/12 2020 31/12 2019

5. Likvide beholdninger

Kassekredit, Danske Bank 514.198 1.081.427

Klientkonto 0 0

514.198 1.081.427

Klientkontoen specificeres således:

Klientkonto, Danske Bank 195.825 141.116

Samlet klienttilsvar -195.825 -141.116

0 0

6. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Schjunk Holding Advokatanpartsselskab som

administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selska-

ber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle

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

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 141 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties

udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at sel-

skabets hæftelse udgør et andet beløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bergenser Advokatfirma ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for

klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning vedrører tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter produktionsmetoden,

indtægter indregnes således i resultatopgørelsen i takt med, at arbejdet bliver udført.

Nettoomsætningen opgøres inklusiv udlæg og eksklusiv moms.

Nettoomsætningen omfatter også lejeindtægter ved udlejning af udlejningsejendomme, som indregnes

i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varmeregnskabet indreg-

nes i balancen som mellemværender med lejere.

Personaleomkostninger

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

ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster

og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forplig-

telser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost-

ninger 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 resultatop-

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

kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen

sambeskatning af koncernens danske virksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis

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

tede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksom-

heder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende

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 fremadret-

tet 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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider

og restværdier:

Brugstid Restværdi

Bygninger 50 år 49 %

Aktiver med en kostpris på under 150 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i

resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris 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 samt kapitalandele i

og  vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er la-

vere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede om-

kostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrøm-

me fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere be-

står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

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

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden

har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle akti-

ver hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være

indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er vær-

diforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdifor-

ringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

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

acontofakturering og forventede tab.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren

de efterfølgende regnskabsår.

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.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte

acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

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 måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-

cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

hed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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 lånepe-

rioden.

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 afdragsti-

den foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden

gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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