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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet

Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab
Bramdrupskovvej 20 C
6000 Kolding

Hjemsted: Kolding
CVR-nr.: 34 62 35 38
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Joe Domino

Bestyrelse

Jacob Schilling Jacobsen
Klavs Kaiser
Joe Domino

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Kaiser Domino

Advokatfirma, Advokatpartnerselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 9. februar 2021

Direktionen

Joe Domino

Bestyrelsen

Jacob Schilling Jacobsen
Formand

Klavs Kaiser Joe Domino
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Kaiser Domino Advokatfirma,

Advokatpartnerselskab for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20, 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. 31.12.20 samt af resultatet af

selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

Grundlag for konklusion

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

klæringsstandard 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.
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

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 selskabet, 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.

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 in-

konsistent 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 9. februar 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Peder Pedersen Klaus Hjort-Enemark

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne30183

Reg. revisor
MNE-nr. mne2511
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive advokatvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK 19.300 mod DKK

9.349 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på DKK 519.300.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Resultatopgørelse

2020 2019

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 4.400.674 4.353.794

1 Personaleomkostninger -4.059.010 -4.189.521

Resultat før af- og nedskrivninger 341.664 164.273

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -7.053 -3.525
Andre driftsomkostninger -265.000 -98.000

Resultat før finansielle poster 69.611 62.748

Finansielle indtægter 0 2.798
Finansielle omkostninger -50.311 -56.197

Årets resultat 19.300 9.349

Forslag til resultatdisponering

Forslag til udbytte for regnskabsåret 19.300 9.349

I alt 19.300 9.349
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Balance

AKTIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.536 5.999

Materielle anlægsaktiver i alt 13.536 5.999

Deposita 167.076 163.800

Finansielle anlægsaktiver i alt 167.076 163.800

Anlægsaktiver i alt 180.612 169.799

2 Igangværende arbejder for fremmed regning 2.309.000 2.025.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.113.909 829.173
Andre tilgodehavender 1.611 10.679
Periodeafgrænsningsposter 139.129 126.952

Tilgodehavender i alt 3.563.649 2.991.804

Likvide beholdninger 200 332

Omsætningsaktiver i alt 3.563.849 2.992.136

Aktiver i alt 3.744.461 3.161.935
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Balance

PASSIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Selskabskapital 500.000 500.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret 19.300 9.349

Egenkapital i alt 519.300 509.349

Anden gæld 270.038 106.944

Langfristede gældsforpligtelser i alt 270.038 106.944

Gæld til øvrige kreditinstitutter 1.075.442 1.545.010
Leverandører af varer og tjenesteydelser 92.807 78.340
Anden gæld 1.786.874 922.292

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.955.123 2.545.642

Gældsforpligtelser i alt 3.225.161 2.652.586

Passiver i alt 3.744.461 3.161.935

3 Eventualforpligtelser
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Selskabskapital

Forslag til
udbytte for

regnskabsåret
Egenkapital

i alt

Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 - 31.12.19

Saldo pr. 01.01.19 500.000 87.389 587.389
Betalt udbytte 0 -87.389 -87.389
Forslag til resultatdisponering 0 9.349 9.349

Saldo pr. 31.12.19 500.000 9.349 509.349

Egenkapitalopgørelse for 01.01.20 - 31.12.20

Saldo pr. 01.01.20 500.000 9.349 509.349
Betalt udbytte 0 -9.349 -9.349
Forslag til resultatdisponering 0 19.300 19.300

Saldo pr. 31.12.20 500.000 19.300 519.300
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Noter

2020 2019
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 3.724.810 3.822.436
Pensioner 227.029 238.560
Andre omkostninger til social sikring 42.898 54.517
Andre personaleomkostninger 64.273 74.008

I alt 4.059.010 4.189.521

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 8 9

2. Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning 2.309.000 2.025.000

3. Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakter, der er uopsigelige i 31-47 måneder. Forpligtelsen i

uopsigelighedsperioden andrager t.DKK 1.242.

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver. 
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Noter

5. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgø-

relsen over leasingperioden.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsen

af tjenesteydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte ar-

bejder, opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden).
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Noter

5. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og reklame, administration,

lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Under personaleomkostninger indregnes tillige omkostninger til vederlag/overskudsandel til

aktive kommanditaktionærer (aktive advokater som direkte eller indirekte er medejere af

selskabet).

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over

aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Indretning af lejede lokaler 5 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet

brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.

Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i

afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til vederlag til komplementarselskabet.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Noter

5. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Skat af årets resultat

Selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnska-

bet, idet aktuel og udskudt skat påhviler kapitalejerne og komplementaren.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt andre anlæg,

driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i

kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

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

Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Noter

5. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Klientmellemværende indeholder nettobeløbet af klientkonti i pengeinstitutter og

klienttilsvar. Modregning sker ved indregning i balancen.

Klientkonti i pengeinstitutter indeholder samtlige de betroede midler, som er indestående på

særlige klientkonti i pengeinstitutter.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende

selskabets indgåede lejeaftaler.

Igangværende arbejder for fremmed regning

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

med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede

forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder. Færdiggørelsesgraden for det

enkelte igangværende arbejde beregnes normalt som forholdet mellem det anvendte

ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte igangværende

arbejder, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet

forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte

igangværende arbejde.

Hvis salgsværdien for et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgs-

værdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gælds-
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Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab

Noter

5. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

forpligtelser afhængigt af, hvorvidt nettoværdien af salgsværdien med fradrag af modtagne

forudbetalinger er positiv eller negativ.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de samlede indtægter på det

enkelte igangværende arbejde, indregnes det samlede forventede tab som en hensat

forpligtelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og

låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden

på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

17


	Resultatopgørelse
	Resultatopgørelse
	Personaleomkostninger
	Igangværende arbejder for fremmed regning

