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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Advokataktiesetskab Accura.

Årsrapporten er aftagt i overensstemmelse med årsregnskabstoven.

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

et retvisende bittede af setskabets aktiver, passiver og finansielle stitting pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af setskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledetsesberetningen indehotder efter vores opfattelse en retvisende redegøretse for de forhold, som

beretningen omhandter.

Årsrapporten indstittes tiI generatforsamlingens godkendelse

Hetterup, den 22. marts 2022

Dftektio)4

#k*.clk
Direktør

Nils Thomas Weincke
Formand

Kim rd

(-
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Den uafhænqiee revisors revisionsDåteening

Ti I aktionærerne i Advokataktieselskab Accura

Konklusion

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

december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resuttatopgøretse, batance og noter. Årsregn-

skabet udarbejdes efter årsregnskabstoven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bittede af setskabets aktiver, passiver og

finansielle stitting pr. 31. december 2021 samt af resultatet af setskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabstoven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmetse med internationale standarder om revision og de yderti-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmetse med lnternational Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningstinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de ydertigere etiske krav, der er gældende i

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som gr:undlag for vores

konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bittede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrot, som [ede[-

sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsenttig fejtinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser etter fejt.

Ved udarbejdetsen af årsregnskabet er ledetsen ansvartig for at vurdere setskabets evne tiI at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er retevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundtag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledetsen enten har tit hen-

sigt at likvidere setskabet, indstille driften etler ikke har andet reatistisk 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 væsentlig fejtin-
formation, uanset om denne skytdes besvigelser elter fej[, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. 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 gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejtinforma-

tioner kan opstå som føl,ge af besvigelser etter fejt og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-

tighed kan forventes, at de enkeltvis etler samlet har indftydetse på de økonomiske bestutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhænqiqe revisors revisionspåteen ing

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

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

nel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigetser etler fej[, udformer og udfører revisionshandtinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækketigt og egnet til at danne grundtag for vo-

res konktusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejtinformation forårsaget af besvigelser

er højere end ved væsenttig fejtinformation forårsaget af fejt, idet besvigelser kan omfatte
sammensv;ergelser, dokumentfalsk, bevidste udetadetser, vitdtedning etler titsidesættelse af in-
tern kontrol.

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

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

konktusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

a

a

a

Tager vi stitting til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledetsen, er passende, samt om

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

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundtag af regnskabsprincippet

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

lig usikkerhed forbundet med begivenheder etter forhotd, der kan skabe betydetig tvivl om set-

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

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på optysninger herom i årsregnskabet etler,
hvis sådanne oplysninger ikke er titstrækketige, modificere vores konklusion. Vores konktusioner

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

Fremtidige begivenheder etler forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt-
te driften.

Tager vi stitting til den samtede præsentation, struktur og indhotd af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejter de undertiggende transaktioner og begiven-

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

a

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det ptantagte omfang og den tidsmæssige
ptacering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydetige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledetsesberetningen.

Vores konktusion om årsregnskabet omfatter ikke ledetsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konktusion med sikkerhed om ledetsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegni nq

I titknytning tit vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindetse overveje, om tedelsesberetningen er væsenttigt inkonsistent med årsregnskabet eller vores

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

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

hotd tit årsregnskabstoven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledetsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabstovens krav. Vi har ikke fun-

det væsenttig fejtinformation i tedetsesberetningen.

Esbjerg, den22. marts 2022

28 52

Lars Æbetø-Ni f Tomasson
statsautoriseret revisor
mne33693

statsautoriseret revisor
mne25346
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Bestyrelse

Direktion

Revision

Advokataktieselskab Accu ra

Tuborg Boulevard 1

2900 Hetterup

Tetefon 39 45 28 00

CVR-nr.:

Stiftet:

Hjemsted:

Regnskabsår:

242057 38

1. oktober 1999

Hetlerup

1. januar - 31. december

24. regnskabsår

Nits Thomas Weincke, Formand

Kim Toftgaard

Ren6 Thornfeldt

Jacob Hotst Vinther

Anders Friis

Simon Evers Hjetmborg

lvan Madsen, Direktør

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnersetskab

Edison Park 4

6715 Esbjerg N
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består af bortforpagtning af tejede lokater samt at være komptementar i Accura

Advokatpa rtnerselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets ordinære resultat efter skat udgør 2.990 t.kr. mod 2.599 t.kr. sidste år. Ledetsen anser årets re-

sultat for tilfredsstittende.

Egne kapitalandele

Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør 58.000 stk. a 1 kr., hvitket svarer til 6,9 % af se[-

skabskapitalen.

Der har været handler med egne aktier i årets løb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokataktieselskab Accura er aftagt i overensstemmetse med årsregnskabstovens be

stemmetser for en ktasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

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

ringer af finansielte aktiver og forptigtelser. I resuttatopgørelsen indregnes ligeledes atle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forptigtetser samt titbageførster som følge af ændre-

de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidtigere har været indregnet i resultatopgøretsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyntigt, at fremtidige økonomiske fordele vit titftyde set-

skabet, og aktivets værdi kan måtes påtidetigt.

Forpligtetser indregnes i batancen, når det er sandsyntigt, at fremtidige økonomiske fordele vit fragå

setskabet, og forptigtetsens værdi kan måles påtidetigt.

Ved første indregning måtes aktiver og forptigtelser tit kostpris. Efterføtgende må[es aktiver og forptig-
tetser som beskrevet nedenfor for hver enkett regnskabspost.

Ved indregning og måting tages hensyn til forudsigetige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

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

Resuttatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætnin g samt eksterne omkostninger

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres påtldetigt og forventes
modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksktusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i for-
bindetse med salget.

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

kaler og tab på debitorer.

Afskrivninger

Afskrivninger indehotder årets afskrivninger samt fortjeneste og tab ved satg af immaterielle og materi-
e[[e antægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansietle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgøretsen med de betøb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tittæg og godtgøretser un-

der acontoskatteordningen mv.
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Anvendt reqnskabspraksis

lndtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forhotdsmæssige andel af de enkelte titknyttede virksomheders re-

suttat efter skat efter fuld eliminering af intern avance etler tab og fradrag af afskrivning på goodwitt

og titlæg af negativ goodwilt.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-
ger.

Afskrivningsgrundtaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet 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 fremover
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffetsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtit det
tidspunkt, hvor aktivet er ktar til at btive taget i brug.

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

lndretning af tejede lokaler

Brugstid

1 -10 år

Fortjeneste e[[er tab ved afhændelse af materietle antægsaktiver opgøres som forsketten mettem satgs-

pris med fradrag af satgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
e[[er tab indregnes i resuttatopgøretsen under af- og nedskrivninger.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resuttatopgøretsen over

kontraktens tøbetid. Setskabets samtede forptigtelse vedrørende operationetle leasingaftaler og

lejeaftaler optyses under eventuatposter.

8Advokataktieselskab Accura . Årsrapport for 2021
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i titknyttede virksomheder indregnes og måtes efter den indre værdis metode. lndre vær
dis metode anvendes som en måtemetode.

I balancen indregnes kapitalandete i titknyttede virksomheder tiI den forholdsmæssige andeI af virksom-
hedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis

med tittæg af resterende værdi af goodwit[ opgjort efter overtagelsesmetoden.

Koncerngoodwitl afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fasttægges på baggrund af tedet-

sens vurderinger inden for de enkette forretningsområder. Koncerngoodwitl afskrives lineært over af-
skrivningsperioden, der udgør 20 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er

tate om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og tangsigtet indtjenings-
profil.

Nettoopskrivning af kapitalandete i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitaten tiI reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi oversti-
ger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitatbevægelser i titknyttede virksomheder.

Nyerhvervede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffetsestidspunktet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

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

vindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Huslejedeposita

I'lustejedeposita måtes tiI amortiseret kostpris

Tilgodehavender

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

skrives tiI nettoreatisationsværdien med henbtik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsni n gsposte r

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterføtgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbehotdninger

Advokataktieselskab Accura . Årsrapport for 2021 9
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen. Kapitatnedsættelse ved annul-

lering af egne aktier reducerer selskabskapitaten med et beløb, svarende tiI aktiernes nominette værdi,
og forøger overført resuttat.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuetle skatteforpligtetser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i batancen som beregnet skat af
årets skatteptigtige indkomst, reguleret for skat af tidtigere års skatteptigtige indkomster og for betalte
aconto-skatter.

Udskudt skat måles efter den batanceorienterede gældsmetode af midtertidige forskette mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forptigtetser opgjort på grundtag af den plantagte an-

vendetse af aktivet henholdsvis afvikling af forptigtetsen. Udskudt skat måtes tiI nettoreatisationsværdi.

Udskudt skat måtes på grundtag af de skatteregter og skattesatser i de respektive lande, der med balan-

cedagens lovgivning vil være gætdende, når den udskudte skat forventes udtøst som aktuel skat. Æn-

dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resuttatopgøretsen bortset fra
poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måtes tit den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne reatiseres, enten ved udtigning i skat af fremti-
dig indtjening etler ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

hed. Eventuelte udskudte nettoskatteaktiver måtes tiI nettoreatisationsværdi.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forptigtetser omfatter forventede omkostninger til istandsættetse af tejede lokater. Hensatte

forptigtetser indregnes, når setskabet som føtge af en tidligere begivenhed har en retlig etter faktisk for-
ptigtelse, og det er sandsynligt, at indfrietse af forpligtetsen vi[ medføre et forbrug af setskabets økono-

miske ressourcer.

Hensatte forptigtelser måtes tit nettorealisationsværdi etler tiI dagsværdi. Hvis opfytdelsen af forplig-

tetsen tidsmæssigt forventes at tigge langt ude i fremtiden, måtes forptigtetsen til dagsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gætdsforptigtetser, som omfatter gætd til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden

gætd, måles til amortiseret kostpris, hvitket sædvantigvis svarer til nomine[ værdi.

Advokataktiesetskab Accura . Årsrapport for 2021 10
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Bruttofortjeneste

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Driftsresultat

Andre finansiette indtægter

1 Øvrige finansielte omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resuttat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret

Disponeret i alt

2021 2020

4.996.498 5.460.718

-1.069.540 -1.970.870

3.926.958 3.489.848

33.615

-84.255

9.687

-103.725

3.8 76.3't 8 3.3 9 5.81 0

-886.31 8 -796.810

2.990.000 2.599.000

2.990.000 2.599.000

2.990.000 2.599.000
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Balance 31. december

Note

Aktiver

Anlægsaktiver

Andre antæg, driftsmateriel og inventar

Materie[le anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Andre værdipapirer og kapitatandete

Deposita

Finansielte antægsaktiver i att

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra satg og tjenesteydelser

Udskudte skatteaktiver

Andre titgodehavender

Periodeafgrænsni n gsposter

Tilgodehavender i att

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2021 2020

504.532 1.574.072

504.532 1.574.072

362.659

5.000

3.068.238

0

5.000

3.016.521

3.435.897 3.021.521

3.940.429 4.595.593

4.843.634

29.000

1 2.580

3.892.580

428.421

0

1 2.580

0

8.777.794 441.001

248.464 5.037.142

9.026.258 5.478.143

'12.966.687 ',to.073.736
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december

Note

Passiver

Egenkapital

Virksomhedskapitat

Forestået udbytte for regnskabsåret

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat

Andre hensatte forptigtigelser

Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydetser

Selskabsskat

Anden gæld

Kortfristede gætdsforptigtetser i att

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

2 Eventualposter

2021 2020

840.000

2.990.000

806.000

2.599.000

3.830.000 3.405.000

0

2.174.500

125.000

0

2.174.500 125.000

4.885.225

721.204

1.355.758

1 6.581

752.818

5.774.337

6.962.187 6.543.736

6.962.187 6.543.736

12.966.687 10.073.736
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2021 2020

1 Øvrige finansielle omkostninger

Finansietle omkostnin ger, titknyttede vi rksomheder

Andre finansieIte omkostninger

82.114

2.141

102.440

1.285

2

84.255 103.77.5

Eventualposter
Eventualforp ligtelser

Setskabet har samlede hustejeforptigtetser ved fraflytning af tejemåtet på op til 6 måneder, og

den samtede forpligtetse er opgjort tit 15.306 t.kr.

Setskabet er komptementar i Accura Advokatpartnersetskab og hæfter dermed ubegrænset for
dette selskabs forptigtelser. De samlede aktiver i partnersetskabet udgør på balancedagen

522.805 t.kr., mens de samlede forptigtetser udgør 476.060 t.kr.
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