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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Advokatanpartsselskabet IU.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 18. april 2016

Direktion

Ib Ulstrup
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Til kapitalejerne i Advokatanpartsselskabet IU

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Advokatanpartsselskabet IU for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-

relse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennem-

gang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR -

danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregn-

skabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger

og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregn-

skabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderli-

gere 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 supple-

rende 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.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af
årsregnskabet

Konklusion

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

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selska-

bets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

Risskov, den 18. april 2016

Martinsen Aarhus
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 16 17 04 45

Torben Laursen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Advokatanpartsselskabet IU

Møllegårdsvej 1

8240 Risskov

CVR-nr.: 27 68 36 06

Stiftet: 2. april 2004

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

12. regnskabsår

Direktion Ib Ulstrup

Revision Martinsen Aarhus

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Voldbjergvej 16, 2. sal

8240 Risskov
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokatanpartsselskabet IU er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler

for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

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

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin-

ger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af

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

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

skabet, 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 forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag

af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kost-

pris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbe-

tid.

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning med fradrag af eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod-

tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af im-

materielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursa-

vancer og -tab vedrørende finansielle aktiver samt tillæg og godtgørrelser under

acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

ger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-

rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugsti-

den på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-

der og restværdier:

Brugstid Restværdi

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år 0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i re-

sultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

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

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-

tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børs-

kurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

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

udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligti-

ge indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres

modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller

samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis af-

vikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

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

vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af

udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent

end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteak-

tivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015 2014

Bruttotab -27.801 -83.474

2 Personaleomkostninger -7.900 -44.578

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 24.952 -76.000

Resultat af primær drift -10.749 -204.052

Andre finansielle indtægter 365.911 218.527

3 Øvrige finansielle omkostninger -7.643 -4.571

Resultat før skat 347.519 9.904

4 Skat af årets resultat -77.455 -4.210

Årets resultat 270.064 5.694

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 500.000 500.000

Disponeret fra overført resultat -229.936 -494.306

Disponeret i alt 270.064 5.694
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

5 Produktionsanlæg og maskiner 0 216.548

Materielle anlægsaktiver i alt 0 216.548

6 Andre tilgodehavender 568.814 781.283

Finansielle anlægsaktiver i alt 568.814 781.283

Anlægsaktiver i alt 568.814 997.831

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende selskabsskat 0 413

Andre tilgodehavender 0 74.348

Tilgodehavender i alt 0 74.761

Andre værdipapirer og kapitalandele 1.121.685 823.719

Værdipapirer i alt 1.121.685 823.719

Likvide beholdninger 2.103.809 2.102.514

Omsætningsaktiver i alt 3.225.494 3.000.994

Aktiver i alt 3.794.308 3.998.825
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Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014

Egenkapital

7 Virksomhedskapital 125.000 125.000

8 Overført resultat 3.047.417 3.277.353

9 Foreslået udbytte for regnskabsåret 500.000 500.000

Egenkapital i alt 3.672.417 3.902.353

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 0 29.000

Hensatte forpligtelser i alt 0 29.000

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000 15.000

Selskabsskat 83.209 0

Anden gæld 23.682 52.472

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 121.891 67.472

Gældsforpligtelser i alt 121.891 67.472

Passiver i alt 3.794.308 3.998.825

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter
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Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed, investering samt enhver aktivitet, der efter

direktionens skøn står i forbindelse hermed.

2015 2014

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 7.900 44.000

Personaleomkostninger i øvrigt 0 578

7.900 44.578

3. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 7.643 4.571

7.643 4.571

4. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 106.455 14.210

Årets regulering af udskudt skat -29.000 -10.000

77.455 4.210

5. Produktionsanlæg og maskiner

Kostpris primo 380.000 380.000

Afgang i årets løb -380.000 0

Kostpris ultimo 0 380.000

Af- og nedskrivninger primo -163.452 -87.452

Årets afskrivninger 0 -76.000

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 163.452 0

Af- og nedskrivninger ultimo 0 -163.452

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 216.548

Advokatanpartsselskabet IU · Årsrapport for 2015 12



Martinsen Aarhus • Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Noter

31/12 2015 31/12 2014

6. Andre tilgodehavender

Kostpris primo 736.214 1.222.927

Tilgang i årets løb 45.069 0

Afgang i årets løb -212.469 -441.644

Kostpris ultimo 568.814 781.283

Regnskabsmæssig værdi ultimo 568.814 781.283

7. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 125.000 125.000

125.000 125.000

8. Overført resultat

Overført resultat primo 3.277.353 3.771.659

Årets overførte overskud eller underskud -229.936 -494.306

Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret 0 500.000

Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret 0 -500.000

3.047.417 3.277.353

9. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte primo 500.000 0

Udloddet udbytte -500.000 0

Udbytte for regnskabsåret 500.000 500.000

500.000 500.000

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualposter m.v. 
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