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.1 {.. IiL J li Judlca Advokatpartnerselskab

Ârsrapport 2017

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og dÍrektion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Judica Advokatpartner-
selskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december ZOl7.

Ärsrapporten er af lagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gíver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stifling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter ror iegnst<aosåret
1. januar - 31. december 20t7.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen lndeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretnlngen omhandler.

Ärsrapporten lndstilles ill generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 5. februar 2018
Dírektion:

4^l-
Erlk

Bestyrelse

Preben W. Kofoed

Hjeds Erík Joha
4¿

Thue Kristensen

Jakobsen
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Judica Advokatpartnerselskab

Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Judica Advokatpartnerselskab

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Judica Advokaipartnerselskab for regnskabs-
året 1 . januar - 31. decemb er 2QI7 , der omf atter resultatopgørelse, bilance, egenkapitalopgørelse og
noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovén.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Reylsors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang
i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder oq ÉSn - danske
revisorers standard om udvidet qennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsrégnskabsloven.

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 konklúsion om ãrsregnsúaoet
og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sik-
kerhed 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 specif ikt krævede súpp¡e-
rende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemganq, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om 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 2017 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decembe r 2017 i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarliq for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytninq til vores udvidede gennemgðng 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 inOehólOe
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.
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EY Judlca Advokatpartnerselskab
Ârsrapport 2017

Den uafhængige revisors erklær¡nger

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 fejllnformation i ledelsesberetningen.

Sønderborg, den 5. februar 2018
ERNST & YoUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

30 70 02 28

AI Karen

MNE-nr. t2
statsaut.
MNE'nr.
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EY Judica Advokatpartnerselskab

Ârsrapport 2017

Ledelsesberetn¡ng

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

Telefon
Fax

Bestyrelse

Direktion

Revision

Judica Advokatpartnerselskab
Kongevej 64, 6400 Sønderborg

33 06 43 06
30. juni 2010
Sønderborg
1. januar - 31. december

73 12 11 00
73 12 11 01

Preben W. Kofoed
Lone Adolphsen
Jesper K. Baungaard
Jonna Hjeds
Erik Johannsen
Povl Thue Kristensen
Asbjørn Lundgaard Jakobsen

Erik Johannsen

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Nørre Havnegade 43
6400 Sønderborg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktivlteter

Partnerselskabets formål er at udøve advokatvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udvikllng i aktivlteter og økonomlske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på 1.456 t.kr. og virksomhedens ba-
lance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 6.343 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende

Beglvenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser
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EY Judica Advokatpartnerselskab
Årsrapport 2017

20L7 20L6

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note kr.

Bruttoresultat
2 Personaleomkostninger

Af'og nedskrivninger

Resultat af prlmær drlft
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Ärets resultat

Forslag tll resultatdlsponering
Udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

LL.7to.652
-to.207.320

-50.465

t7.467.754
-10.533.141

-54.673

1.452.867
12.984
-9.696

879.940
3.267
-1.428

1.456.155 88L.779

t.834.646
-378.49r

1.450.408
-568.629

1.456.155 88t.779
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EY Judica Advokatpartnerselskab
Ârsrapport 2017

20L7 20L6

45.350 74.945

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr

AKTIVER
Anlægsaktiver

3 lmmaterielle anlægsaktiver
Software

4 Materielleanlægsaktiver
Kunst
Edb

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
lgangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Períodeafgrænsningsposter
Klientbankkonti

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER IALT

90.000
32.053

90.000
52.884

t22.053 742.884

167.403 2r7.869

3.188.674
3.967.921

5.396
410.803

s1.060.789

2.84t.751
4.346.412

3.331
382.369

31.804.121

58.633.583 39.377.984

1.333.687 1.783.ó55

59.967.270 41.r6L.639

60.134.673 4r.379.508
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Ärsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr.

PASSIVER
5 Egenkapltal

Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte

Egenkapital i alt

Kortf rlstede gældsforpligtef ser
Gæld tilbanker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mellemregníng med kapitalejere
Anden gæld
Klienttilsvar

PASSIVER IALT

1 Anvendtregnskabspraksis
6 Sikkerhedsstillelserm.v.
7 Ejerforhold

Judica Advokatpartnerselskôb

Ârsrapport 2017

2017 20r6

6.342.567 6,336.820

540.000
3.967.92t
L.834.646

22.705
132.304

1.035.131
1.673.905

50.928.061

540.000
4.346.4L2
t.450.408

8.788
282.466

1.334.083
1.599.288

31.818.063

53.792.106 3s.042.688

60.734-673 4t.379.508
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EY Judlca Advokatpartnerselskab
Ârsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Ärsrapporten for Judica Advokatpartnerselskab îor 2OL7 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse 8-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporterlngsvaluta

Ärsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til dan-
ske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

lndtæ9ter indregnes i resultatopgørelsen. når ydelsen er leveret. Nettoomsætningen indregnes ekskl.
moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbíndelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostnínger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gaçer, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v' af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørel-
ser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtæçter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, gæld og trans-
aktioner ifremmed valuta mv.

Skat af årets resultat

Advokatpartnerselskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, idet beskatningen af periodens resultat
sker hos de enkelte partnere. som følge heraf er der ikke afsat skat i årsrapporten.

1
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Judica Advokatpartnerselskab
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

lmmaterielle anlægsaktiver

lmmaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris

Software måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtæqter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivnings-
grundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives líne-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Edb
lnventar
lndretning i lejede lokaler

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostnin-
ger.

Der afskrives ikke på kunst.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforrinqet. Hvis der forelig
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

lgangværende arbejder for fremmed regning

lgangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsvær-

dien 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.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde
overstiger acontofaktureringer og tab på tilgodehavender. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de

igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer med fradrag af tab på tilgodehavender overstiger
salgssummen.

ar
ar
ar

3
5
5
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EY Judlca Advokatpartnerselskab
Årsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar' 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksls (fortsat)

Omkostnínger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i

takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter, aktlver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår.

Klientbankkonti

Klientbankkonti omfatter de af klienterne betroede midler. Klientbankkonti måles til dagsværdi,

Likvlder

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapi.
talen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris

Kllenttilsvar
Klienttilsvaret omfatter betroede midler, som selskabet på vegne af klienten har indsat på en klientbank
konto.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Personaleomkostninger

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Lønsumsafgift
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal f uldtidsbeskæf tigede

3 lmmaterielleanlægsaktiver

kr,

Kostpris 1. januar 2017
Tilgang
Afgang

Kostpris 31. december 2017

Afskrivninger 1. januar 2017
Ârets afskrivninger

Afskrivninger 31. december 2017

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2OL7

Afskrives over

Judica Advokatpartnerselskab
Ärsrapport 2017

2017 20L6

9.448.622
403.528
58.844
74.575

28t.75I

9.615.7t7
574.946
90.22t
r4.592

237.665

to.207.32o 10.533.141

16 18

Software

89.802

14.817
29.635

44.452

45.350

Jar

.802
0
0

89
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Judlca Advokatpartnerselskab

Ärsrapport 2017

lndretnlng
al lejede
lokaler lalt

t.725.250 2.725.gto 4.981.306
000
o -2.72s.9t0 -2.725.910

Noter

4 Materielleanlægsaktiver

kr.

Kostpris 1. januar 2017
Tilgang
Afgang

Kostpris 31. december 2017

Afskrivninger 1. januar 2017
Ärets afskrivninger
Ärets afgang

Afskrivninger
31. december 2017

Regnskabsmæssig værdi
31. december 20L7

Afskrives over

5 Egenkapital

kr.

Egenkapital 1. januar 2017
Udbetalt udbytte
Overført, jf . resultatdisponering

Egenkapital 31. decembe¡ 2OL7

90.000 7.o40.t46
00
00

Kunst Edb lnventar

90.000 1.040.L46 t.725.25CI

987.262
20.831

0

o 2.255.396

LL25.250 2.725.910 4.838.422
0 0 20.831
o -2.725.910 -2.725.9LO

0
0
0

0 1.008.093 1.12s.250

90.000 32.053

JAr 5âr

0

0 2.133.343

0 122.0s3

Selskabs-
kapital

540.000 4.346.412
00
o -378,49L

5Ar

Foreslået
udbytte

1.450.408
-1.450.408
1.834.646

I elt

ó.336.820
-1.450.408
1.456.1ss

Overlørt
resultat

7

540.000 3.967.921 L.834.646 6.342.567

6 Sikkerhedsstlllelserm.v,

Partnerselskabet har indgået lejekontrakter, hvor lejeforpligtelsen i opsigelsesperioden på 6-12 måne-
der vedrørende sønderborg udgør 24a t.kr., og vedrørende Aabenraa udgør 135 t.kr.

Ejerforhold

Følgende partnere er registreret med en ejerandel eller stemmeandel på over 5 %:

- Preben W. Kofoed,6230 Rødekro' Povl Thue Kristensen,6400 Sønderborg- Jonna Hjeds,6400 Sønderborg- Erik Johannsen, 6400 Sønderborg- Lone Adolphsen,6200 Aabenraa- Jesper Baungaard Advokatanpartsselskab, 6200 Aabenraa' Asbjørn Lundgaard Jakobsen, 6200 Aabenraa
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