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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Advokataktieselskab Accura.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattetse giver årsregnskabet

et retvisende bitlede af selskabets aktiver, passiver og finansiette stitting pr. 31. december 2019 samt af
resuttatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattetse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretnin gen omhandter.

Årsrapporten indstittes tit generatforsamtingens godkendetse.

Helterup, den 13. maj 2020

lvan Madsen
Direktør

Weincke Kim T Henrik I Hansen

(

r IS
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Den uafhængige revisors revisionspåteqnin o5

Til aktionærerne i Advokataktieselskab Accura

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Advokataktieselskab Accura for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-

skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattetse, at årsregnskabet giver et retvisende biltede af setskabets aktiver, passiver og

finansiette stitting pr. 31. december 2019 samt af resultatet af setskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2019 i overensstemmetse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationate standarder om revision og de yderti-
gere krav, der er gætdende i Danmark. Vores ansvar iføtge disse standarder og krav er ninrmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmetse med internationate etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
ydertigere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfytdt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhotd tiI disse regter og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækketigt
og egnet som grundtag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdetsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabstoven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsenttig fejtinformation, uanset om denne

skytdes besvigelser e[[er fejt.

Ved udarbejdetsen af årsregnskabet er ledetsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne ti[ 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 tedetsen enten har tit hen-

sigt at likvidere selskabet, indstitte driften elter ikke har andet realistisk atternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores må[ er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som hethed er uden viesentlig fejtin-
formation, uanset om denne skytdes besvigelser e[[er fej[, og at afgive en revisionspåtegning med en

konktusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-

sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de ydertigere krav,

der er gætdende i Danmark, attid vit afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-

tioner kan opstå som fø[ge af besvigelser eller fejt og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-

tighed kan forventes, at de enkettvis elter samlet har indftydetse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundtag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåteqnin g

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationate standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi fagtige vurderinger og opretholder professio-

nel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsenttig fejtinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejt, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækketigt og egnet ti[ at danne grundlag for vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fej[, idet besvigelser kan omfatte
sammensvinrgetser, dokumentfalsk, bevidste udeladetser, vitdtedning e[ter titsidesættelse af in-

tern kontrot.

a Opnår vi forståetse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandtinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilting tit, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og titknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimetige.

Konkluderer vi, om ledetsens udarbejdetse af årsregnskabet på grundtag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundtag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder etler forhold, der kan skabe betydetig tvivt om se[-

skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en viasentlig usikkerhed,

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på optysninger herom i årsregnskabet etter,

hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækketige, modificere vores konktusion. Vores konklusioner

er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Fremtidige begivenheder etter forhotd kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt-
te driften.

Tager vi stitling tit den samtede præsentation, struktur og indhotd af årsregnskabet, herunder

noteoptysningerne, samt om årsregnskabet afspejter de underliggende transaktioner og begiven-

heder på en sådan måde, at der gives et retvisende bittede heraf.

a

a

a

Vi kommunikerer med den øverste ledetse om btandt andet det ptanlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydetige revisionsmæssige observationer, herunder eventuetle betydelige

mangter i intern kontrot, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledetsen er ansvartig for ledetsesberetningen.

Vores konktusion om årsregnskabet omfatter ikke ledetsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledetsesberetningen.
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Den uafhænqiqe revisors revisionsDåteenin c,5

I titknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledetsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledetsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet e[[er vores

viden opnået ved revisionen elter på anden måde synes at indehotde væsentlig fejtinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indehotder krævede optysninger i hen-

hotd tit årsregnskabstoven.

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 fejtinformation i tedelsesberetningen.

Esbjerg, den 13. maj 2020

Marti

52

Lars -Nietsen
statsautoriseret revisor
mne33693

revisor
mne25346
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Bestyrelse

Direktion

Revision

Advokata ktieselskab Accura

Tuborg Boutevard 1

2900 Hetterup

Tetefon: 39 45 28 00

CVR-nr.:

Stiftet:

Hjemsted:

Regnskabsår

2420 57 38

1. oktober 1999

HeIterup

1. januar - 31. december

22. regnskabsår

Thomas Weincke, Formand

Kim Toftgaard

Henrik JuuI Hansen

Ren6 Thornfeldt

Jacob Holst Vinther

Anders Friis

lvan Madsen, Direktør

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnersetskab

Edison Park 4

671 5 Esbjerg N
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Ledelsesberetninq

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består af bortforpagtning af lejede lokaler samt at være komptementar i Accura

Advokatpartnerselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 2.033 t.kr. mod 1.801 t.kr. sidste år. Ledetsen anser årets resut-

tat for titfredsstitlende.

Egne kapitalandele

Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør 74.000 stk. a 1 kr., hvitket svarer til 3,6 % af virksom-

hedskapitalen.

I årets [øb er der afhændet 68.000 stk. egne aktier a 1 kr. Salgssummen udgør 68.000 kr

Årsagen skytdes indtræden af kapitatejere.

Advokataktiesel.skab Accura . Årsrapport for 2019 6
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Anvendt regnskabsDraksis

Årsrapporten for Advokataktieselskab Accura er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansie[[e aktiver og forptigtetser. I resultatopgørelsen indregnes ligetedes atle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt titbageførsler som føtge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af be[øb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i batancen, når det er sandsyntigt, at fremtidige økonomiske fordete vit titftyde set-

skabet, og aktivets værdi kan måtes påtidetigt.

Forpligtetser indregnes i batancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordete vit fragå

selskabet, og forptigtetsens værdi kan måtes pålideligt.

Ved første indregning må[es aktiver og forpligtelser tit kostpris. Efterføtgende måles aktiver og forptig-

tetser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måtlng tages hensyn ti[ forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgøretsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved satg af forpagtningsydelser indregnes i resultatopgøretsen, såfremt indtægten kan

opgøres påtidetigt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og

med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, rektame, administration, [o-

kaler og tab på debitorer.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indehotder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved satg af imma-

terielle og materie[te anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielte indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tittæg og godtgørelser under acontoskat-

teordningen mv. Finansiette indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgøretsen med de be[øb,

der ved rører regnskabsåret.
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Anvendt reqnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuette selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen med den de[, der kan henføres til årets resuttat, og direkte i egenkapitalen med den de[, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitaten.

Batancen

Materielle an lægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles tit kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuet forventet restværdi efter afstuttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffetsestidspunktet og revurderes årtigt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden elter restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-

tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte titknyttet anskaffelsen indtit det
tidspunkt, hvor aktivet er ktar tit at btive taget i brug.

Der foretages [ineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

lndretning af lejede lokaler 10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændetse af materielle anlægsaktiver opgØres som forske[ten mellem salgs-

pris med fradrag af satgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på satgstidspunktet. Fortjeneste

e[ter tab indregnes i resultatopgøretsen under af- og nedskrivninger.

Leasingkontrakter

Ydetser i forbindetse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over

kontraktens tøbetid. Selskabets samlede forptigtetse vedrørende operationelte leasingaftater og lejeaf-
tater optyses under eventuatposter.

Finansie[[e an lægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles tiI kostpris. Der foretages nedskrivning til genind-

vindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Huslejedeposita

Huslejedeposita må[es tiI amortiseret kostpris.

8Advokataktiesetskab Accura . Årsrapport for 2019
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Anvendt reqnskabsDraksis

Tilgodehavender

Titgodehavender måtes til amortiseret kostpris, hvitket sædvantigvis svarer ti[ nominel værdi. Der ned-

skrives tiI nettorealisationsværdien med henbtik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter

Egenkapital

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitaten. Kapitatnedsættelse ved annut-

lering af egne aktier reducerer selskabskapitaten med et be[øb, svarende tiI aktiernes nominelle værdi,

og forøger overført resultat. Udbytte af egne aktier indregnes direkte i egenkapitaten under overført

resuttat.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskitt post under egenkapitalen. Foreslået ud-

bytte indregnes som en forpligtetse på tidspunktet for vedtagetse på den ordinære generalforsamling

(dektarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuette skattetitgodehavender og -forpligtelser indregnes i batancen med det betøb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skatteptigtige indkomst reguteret for skat af tidtigere års skatteptigtige

indkomster samt for betatte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres mod-

regnet i det omfang, der er [egal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto e[[er samti-

dig.

Udskudt skat er skatten af atte midlertidige forskel[e meltem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forptigtelser opgjort på grundlag af den plantagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-

ling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måtes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne reatiseres, enten ved udtigning i skat af frem-

tidig indtjening elter ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

hed. Eventuette udskudte nettoskatteaktiver måles tiI nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundtag af de skatteregter og skattesatser, der med balancedagens tovgivning

viI være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Andre gætdsforptigtetser måtes til amortiseret kostpris, hvitket sædvanligvis svarer tit nominet værdi
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Resultatopqørelse f . ianuar- 31. december

Note

Bruttofortjeneste

Afskrivninger af materiette anlægsaktiver

Driftsresultat

Andre finansietle indtægter
1 Øvrige finansielte omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resuttat

Årets resultat

Forslag ti I resu ltatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret

Disponeret fra overført resultat

Disponeret i alt

2019 2018

3.550.557 3.150.919

'902.947 -800.843

2.647.610 2.350.076

7.750
-51.830

10.958

-84.934

2.603.s30 2.276.100

-570.230 -475.378

2.033.300 1.800.722

2.101.400
-68.100

1.836.000

-35.278

2.033.300 1.800.722
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Balance 31. december

Note

Aktiver

Anlægsaktiver

lndretning af lejede lokaler

Materielle antægsaktiver i alt

Andre værdipapirer og kapitatandele

Deposita

Finansielte antægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Titgodehavender fra satg og tjenesteydelser

Tilgodehavende setskabsskat

Titgodehavender i att

Likvide behotdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2019 2018

3.458.1 35 2.914.643

3.458.135 2.914.643

5.000

2.966.847

5.000

2.741.987

2.971.847 2.746.987

6.429.982 s.661.630

159.091

44.300

388.880

0

203.391 388.880

86.276 240.547

289.667 629.427

6.719.649 6.291.O57
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Balance 31. december

Note

Passiver

Egenkapital

Virksomhedskapital

Overført resultat

Forestået udbytte for regnskabsåret

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydetser

Gætd tit titknyttede virksomheder

Selskabsskat

Kortfristede gældsforptigtetser i att

Gæ[dsforpligtelser i alt

Passiver i alt

2 Eventualposter

2019 201 8

670.000

0

2.10't.400

670.000

102

1.836.000

2.771.400 2.506.102

367.000 424.000

367.000 424.OOO

50.'t76

3. 53 1 .073

0

16.000

3.329.677

15.278

3.581.249 3.360.955

3.581.249 3.360.9s5

6.719.649 6.291.O57
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Noter

2019 2018

Øvrige finansielle omkostninger

FinansieIte omkostninger, tilknyttede virksomheder

Andre finansie[le om kostninger
49.996

1.834

83.223

1.711

2.

51.830 84.934

Eventualposter
Eventualforp li gtelser

Setskabet har samtede hustejeforpligtetser ved fraftytning af tejemåt mettem 12 - 25 måneder, og

den samtede forptigtelse er opgjort tit 15.032 t.kr.

Setskabet er komplementar i Accura Advokatpartnersetskab og hæfter dermed ubegrænset for
dette setskabs forptigtelser. De samlede aktiver i partnerselskabet udgør på balancedagen

282.148 t.kr., mens de samlede forptigtetser udgør 243.499 t.kr.
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