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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 -

30. juni 2020 for Advokathuset Funch & Nielsen P/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af partnerselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af partnerselskabets aktiviteter for 2019/20.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 22. september 2020

Direktion      

Ole Møller Knudsen

Bestyrelse      

Ole Møller Knudsen Henrik Thinggaard Jes Edmund Andersen

Bjarne Rosbjerg Korsgaard Anders Jessen Schmidt Christa Jensen Westergaard

Gunhild Maj Stausholm-Møller
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til partnerne i Advokathuset Funch & Nielsen P/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokathuset Funch & Nielsen P/S for regnskabs-

året 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-

under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af partner-

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af partnerselskabets

aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 af-

snittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af partner-

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 hen-

hold 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 overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere partnerselskabets evne til at fort-

sætte 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 hensigt

at likvidere partnerselskabet, 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 derud-

over 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.
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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 ud-

trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Skive, den 22. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Bjørn Jakobsen

statsautoriseret revisor

mne24813

Jesper K. Viborg

statsautoriseret revisor

mne35413
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Selskabsoplysninger

Partnerselskabet Advokathuset Funch & Nielsen P/S

Resenvej 83

7800 Skive

Hjemmeside: www.advokathuset.dk

CVR-nr.: 37 12 06 69

Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni

Hjemstedskommune: Skive

Bestyrelse Ole Møller Knudsen

Henrik Thinggaard

Jes Edmund Andersen

Bjarne Rosbjerg Korsgaard

Anders Jessen Schmidt

Christa Jensen Westergaard

Gunhild Maj Stausholm-Møller

Direktion Ole Møller Knudsen

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resenvej 81

Postboks 19

7800 Skive
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Resultatopgørelse 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Note 2019/20

DKK

2018/19

DKK

Bruttofortjeneste 14.873.307 16.085.664

Personaleomkostninger 2 -12.375.430 -13.064.871

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3 -548.094 -591.320

Resultat før finansielle poster 1.949.783 2.429.473

Finansielle indtægter 30.275 64.932

Finansielle omkostninger -172.384 -145.360

Resultat før skat 1.807.674 2.349.045

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 1.807.674 2.349.045

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.802.000 2.340.000

Overført resultat 5.674 9.045

1.807.674 2.349.045
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Balance 30. juni

Aktiver

Note 2020

DKK

2019

DKK

Goodwill 1.170.000 1.404.000

Immaterielle anlægsaktiver 1.170.000 1.404.000

Grunde og bygninger 9.088.099 9.298.211

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 141.557 227.853

Indretning af lejede lokaler 17.403 35.089

Materielle anlægsaktiver 9.247.059 9.561.153

Andre værdipapirer og kapitalandele 43.000 43.000

Deposita 125.000 76.738

Pantebreve 193.952 207.842

Finansielle anlægsaktiver 361.952 327.580

Anlægsaktiver 10.779.011 11.292.733

Klienttilgodehavender 3.375.931 4.237.886

Andre tilgodehavender 179.939 343.144

Periodeafgrænsningsposter 538.226 496.150

Tilgodehavender 4.094.096 5.077.180

Likvide beholdninger 718.441 21.963

Omsætningsaktiver 4.812.537 5.099.143

Aktiver 15.591.548 16.391.876
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Balance 30. juni

Passiver  

Note 2020

DKK

2019

DKK

Selskabskapital 900.000 900.000

Overført resultat 25.535 19.861

Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.802.000 2.340.000

Egenkapital 2.727.535 3.259.861

Gæld til realkreditinstitutter 4.052.350 4.445.586

Anden gæld 1.034.434 0

Langfristede gældsforpligtelser 4 5.086.784 4.445.586

Gæld til realkreditinstitutter 4 393.263 391.407

Kreditinstitutter 3.582 3.927.672

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 20.519 23.424

Anden gæld 4 7.359.865 4.343.926

Kortfristede gældsforpligtelser 7.777.229 8.686.429

Gældsforpligtelser 12.864.013 13.132.015

Passiver 15.591.548 16.391.876

Væsentligste aktiviteter 1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 5

Anvendt regnskabspraksis 6
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regnskabs-

året I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. juli 900.000 19.861 2.340.000 3.259.861

Betalt ordinært udbytte 0 0 -2.340.000 -2.340.000

Årets resultat 0 5.674 1.802.000 1.807.674

Egenkapital 30. juni 900.000 25.535 1.802.000 2.727.535
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Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Partnerselskabet driver advokatvirksomhed.

2019/20

DKK

2018/19

DKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 11.466.627 12.159.190

Pensioner 689.984 686.818

Andre omkostninger til social sikring 205.319 218.863

Andre personaleomkostninger 13.500 0

12.375.430 13.064.871

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 25 27

3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 234.000 234.000

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 314.094 357.320

548.094 591.320
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Noter til årsregnskabet

4 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2020

DKK

2019

DKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 2.487.227 3.242.211

Mellem 1 og 5 år 1.565.123 1.203.375

Langfristet del 4.052.350 4.445.586

Inden for 1 år 393.263 391.407

4.445.613 4.836.993

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 1.034.434 0

Langfristet del 1.034.434 0

Øvrig kortfristet gæld 7.359.865 4.343.926

8.394.299 4.343.926

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Pant- og sikkerhedsstillelser i aktiver med en samlet regnskabsmæssig

værdi på 9.088.099 9.298.211

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en forpligtigelse i uopsigelighedsperioden, der udgør TDKK 1.067 pr.

30. juni 2020. Kontrakten kan tidligst opsiges den 30. september 2024.

Selskabet har indgået leasingaftaler med en forpligtigelse i uopsigelighedsperioden, der udgør TDKK 301 pr. 30.

juni 2020. Kontrakterne har en restløbetid mellem 10 og 35 måneder.
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Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokathuset Funch & Nielsen P/S for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskab for 2019/20 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde partner-

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå part-

nerselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, vederlag til partnere,

salgsomkostninger samt administrationsomkostninger mv.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af

nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
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Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line-

ært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Øvrige bygninger 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier til

anskaffelsessum.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter pantebreve i ejendomme samt deposita i lejede lokaler.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab

opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra

salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende forsikringspræmier, abonnementer og faglige kontingenter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obli-

gationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på

lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering

på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

13


