I
FORMULAR TIL AFGIVELSE AF KLIENTKONTOERKLÆRING

For advokater og advokatselskaber, der har/har haft klienttilsvar af betroede midler

Til Advokatrådet
Advokaternes Hus
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Erkl. nr.: ________________________ _
(Udfyldes af Advokatrådet)

___________________________________
(Advokatfirmaets stempel)
Idet jeg erklærer at have overholdt klientkontovedtægten afgiver undertegnede advokat(er) / advokatselskab
herved nedenstående ERKLÆRING VEDR. KLIENTTILSVAR M.V. pr. _____________________________
A.

Afstemning af klienttilsvar med indestående på klient bankkonti

I.

Samlet klienttilsvar af betroede penge
var pr. ovennævnte dato, ekskl. posteringer foretaget efterfølgende

kr.

II.

Pr. ovennævnte dato indestod i.h.t. bogholderiet på konti
noteret som klientbankkonti, ekskl. posteringer foretaget efterfølgende

kr.

III.

Differencen…………………………………………………………

kr.

Regulering i.h.t. klientkontovedtægtens § 2, stk. 4

Regulering hævet / indsat den _________________

____________________ _____________________
(For meget indestående) (For lidt indestående)

B. Afstemning af klientbankkonti:
I. Ifølge kontoudtog fra pengeinstitutter indestod
pr. ovennævnte dato………………………………………………………

kr.

II. Pr. ovennævnte dato indestod i.h.t. bogholderiet på konti
noteret som klientbankkonti (overfør fra A II) …… ……………………….

kr.

III. Differencen
specificeret således:……………………………..…………………………

kr.

a. Hævninger foretaget og bogført, men ikke indløst på opgørelsesdagen……….… - kr.
b. Renter godskrevet af pengeinstitut før, men bogført efter opgørelsesdagen……... - kr.
c. Beløb godskrevet af pengeinstitut før, men bogført efter opgørelsesdagen……… - kr.
d. ……………………………………………………………………………………. - kr.
e. Beløb bogført før, men godskrevet af pengeinstitut efter opgørelsesdagen…...…+ kr.
f. ……………………………………………………………………………………+ kr.
kr.

Det erklæres på tro og love, at jeg/vi/advokatselskabet ikke har noget klienttilsvar udover det ovenfor angivne,
og at jeg/vi/advokatselskabet ikke driver anden form for advokatvirksomhed, hvori der oppebæres betroede
penge.

Forsikring og garanti
A. Forsikringsforhold i det forløbne år: Det erklæres, at jeg/advokatselskabet
1. i hele _____ (årstal), eller
2. siden beskikkelsens udlevering/selskabets stiftelse i ______ (årstal) havde tegnet
ansvarsIRUVLNULQJog stillet garanti jf. Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund §§ 61 og 62.



B. Nuværende forsikringsforhold:
1. Min/selskabets aktuelle ansvarsforsikring er tegnet i forsikringsselskab _________________________
under policenr. _____________________.
2. Jeg/selskabet har deponeret beskikkelsen/er ophørt med at drive advokatvirksomhed.





____________________________________, den ____________________________________ 20
___________________________, _________________________, ______________________________
Navn med blokbogstaver

Firma

Underskrift

DEN UAFHÆNGIGE1) REVISORS ERKLÆRING
Til Advokatrådet
Vi har efter aftale med advokat(erne)/advokatselskabet:____________________________________________________
(advokatens(ernes)/advokatselskabets navn) udført de arbejdshandlinger for undersøgelsesperioden: _________________
som er angivet i ”Revisionsinstruks vedrørende afgivelse af klientkontoerklæringer” fra december 2009 fra
Advokatrådet.
Vort arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende
regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at afgive erklæring vedrørende klienttilsvar mv. pr.
_____________________(dato) til Advokatrådet.
Arbejdshandlingerne som vi har udført er beskrevet i ovennævnte revisionsinstruks og dækker perioden fra den sidst
afgivne erklæring og frem til besøgsdagen.
Vi har med henvisning til de enkelte punkter i revisionsinstruksen og med udgangspunkt i det førte bogholderi fundet
følgende forhold:
ad 1)

Vi har for advokat(erne)/advokatselskabet kontrolleret reguleringsopgørelsen pr. _________(dato), jf. skema A.
Det bekræftes, at vi ingen afvigelser fandt

Ja p Nej p

(hvis “nej” skal der udarbejdes særskilt redegørelse i punkt 10.)
Vi gennemgik specifikation af tilsvar og tilgodehavende pr. 31. december og kontrollerede om der på følgende
klientkonti:_________________________________________________________________________________
(numre for konti i bogholderiet anføres) var sket uberettiget modregning eller manglende forrentning.
Det bekræftes, at der på de undersøgte konti ikke var sket uberettiget mod regning eller manglende forrentning
Ja p Nej p
ad 2)

Vi har kontrolleret bankafstemningen, herun der afstemningsforklaringen, jf. skema B.
Det bekræftes, at vi ingen afvigelser fandt

Ja p Nej p

(hvis “nej” skal der udarbejdes særskilt redegørelse i punkt 10.)

ad 3)

Det bekræftes, at bankkonti der indgår i bankafstemningen er klientbankkonti:

Ja p Nej p

Vi forespurgte __________________________ (navn), om der forelå dispensation i medfør af
klientkontovedtægtens § 2, stk. 5 fra kravet om klientbogføring hver arbejdsdag og daglig
regulering af indestående. Foreligger der dispensation?

Ja p Nej p

Hvis ja:
ad 4)

dispensationen dateret ______________, j. nr. ________________.

Vi har kontrolleret, om der føres et samlet tilsvar i.h.t. klientkontovedtægtens § 1, stk. 1.
Det bekræftes, at der føres et samlet klienttilsvar:

Ja p Nej p

ad 5)

Vi har gennemgået kasserapporter/posteringsjournaler for perioden ______________________.
Det bekræftes, at der er bogført hver arbejdsdag, jf. klientkontovedtægtens § 1, stk. 3, samt at der foretages
daglig regulering af indestående, jf. klientkontovedtægtens § 2, stk. 4 eller i overensstemmelse med
dispensationen
Ja p Nej p

ad 6)

Vi har kontrolleret de månedlige afstemninger af summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti
det samlede klienttilsvar ifølge råbalancen, jf. klientkontovedtægtens § 6.
Det bekræftes, at der foreligger månedlige afstemninger af klienters konti med råbalance:

Ja p Nej p

1) Er revisor ikke uafhængig, skal overskriften tilrettes og forholdet oplyses i erklæringen i overensstemmelse med ISRS 4400 DK, afsnit 18 f)

ad 7)
1
2
3
4
5

Vi har udvalgt 5 tilfældige datoer og fundet følgende ved sammenholdelse af det modtagne bogholderi:
Dato

Klienttilsvar

Reguleringsbeløb

Det bekræftes for de 5 datoer, at § 2, stk. 4, § 4 og § 5 er overholdt

Reguleringsdato

Ja p

Nej p

ad 8)

Vi udtog konti for salærindtægter for følgende 5 tilfældigt udvalgte måneder: __________________________
og udvalgte _______ (antal) kreditnotaer, og vi bekræfter, at vi ikke fandt tilbageførte salærer, der har påvirket
tilsvaret:
Ja p Nej p
(hvis “nej” skal der udarbejdes særskilt redegørelse i punkt 10.)

ad 9)

Vi har forespurgt:_______________________________________________________ (navn), om der eksisterer
administrationskonti eller lignende, som advokaten (advokaterne) disponerer over, som ikke er omfattet af
klienttilsvaret, jf. klientkontovedtægtens § 1, stk. 2, 2. pkt.
Vi har fået oplyst, at dette er tilfældet:

Ja p

Vi har fået oplyst af:________________________________________________(navn), at advokaten
disponerer over følgende typer af administrationskonti, jf. klient kontovedtægtens § 1, stk. 2, 2. pkt.
beløb til opfyldelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe og lign.:
Ja p
beløb i forbindelse med formueforvaltning:
Ja p
beløb i forbindelse med administration af fast ejendom:
Ja p
andet (beskrives under pkt. 10):
Ja p

Nej p

Nej
Nej
Nej
Nej

p
p
p
p

ad 10) Bemærkninger:

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internationale standarder om
revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed
om advokatvirksomhedens overholdelse af klientkontoreglerne i øvrigt.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af øvrige bogføringsmaterialer i
overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.
Vi kan oplyse, at vi indgik samarbejdet med advokatvirksomheden pr. den _________________(dato). Vort arbejde for
advokatvirksomheden omfatter foruden afgivelse af nærværende erklæring:
Revision p
Udvidet gennemgang p
Review p
Assistance med regnskabsopstilling p
Bogføring p
Vor erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til Deres og
Advokatrådets brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen
vedrører kun de konti og forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle regnskabet for
advokat(er)/advokatselskab som helhed.
________________, den _________________ 20___
_______________________________, _______________________________, _______________________________
Navn med blokbogstaver
Firma
Underskrift og stempel

