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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 for Futurum-Law ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 30. juni 2017

Direktion

Lone Lunau
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.
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Selskabsoplysninger

Selskabet Futurum-Law ApS
Møllegade 32, 1.
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 34 69 75 66
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Aarhus

Direktion Lone Lunau, direktør

Pengeinstitut Djurslands Bank
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at være salgs- og rådgivningsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på DKK 132.572, og selskabets
balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på DKK 12.363.

Året er negativt påvirket af at en stor del af igangværende sager blev lukket ultimo 2015,
hvorved indtægterne indgik i 2015 i stedet for 2016. Det giver således en forskydning i driften
imellem de to regnskabsår, der samlet balancerer.

Der forventes et positivt resultat for 2017.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Futurum-Law ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere
klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i DKK

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes vær-
direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde selskabet, 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 forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kost-
pris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af
forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer
under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjæl-
pematerialer og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter alle direkte og indirekte omkostninger til lønninger og
personale.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som
følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres
årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i
egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3
måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er
ubetydelig risiko for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en
forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016
DKK

2015
DKK

Bruttofortjeneste 492.390 874.144

Personaleomkostninger 1 -660.814 -723.321

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -168.424 150.823

Resultat før finansielle poster -168.424 150.823

Finansielle indtægter 2 464 961

Finansielle omkostninger 3 -611 -884

Resultat før skat -168.571 150.900

Skat af årets resultat 4 35.999 -15.792

Årets resultat -132.572 135.108

Overført overskud -132.572 135.108

-132.572 135.108
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Balance 31. december

Note 2016
DKK

2015
DKK

Aktiver

Deposita 15.000 15.000

Finansielle anlægsaktiver 15.000 15.000

Anlægsaktiver i alt 15.000 15.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.325 114.351

Udskudt skatteaktiv 35.999 0

Selskabsskat 0 24.208

Periodeafgrænsningsposter 27.438 27.438

Tilgodehavender 69.762 165.997

Likvide beholdninger 511.009 570.468

Omsætningsaktiver i alt 580.771 736.465

Aktiver i alt 595.771 751.465
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Balance 31. december

Note 2016
DKK

2015
DKK

Passiver

Selskabskapital 80.000 80.000

Overført resultat -92.363 40.209

Egenkapital 5 -12.363 120.209

Modtagne forudbetalinger fra kunder 257.511 260.438

Leverandører af varer og tjenesteydelser 625 625

Anden gæld 349.998 370.193

Kortfristede gældsforpligtelser 608.134 631.256

Gældsforpligtelser i alt 608.134 631.256

Passiver i alt 595.771 751.465
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Noter til årsrapporten

2016
DKK

2015
DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger 537.891 521.628

Pensioner 76.000 128.000

Andre omkostninger til social sikring 6.769 5.609

Andre personaleomkostninger 40.154 68.084

660.814 723.321

2 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 464 961

464 961

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 611 884

611 884

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 15.792

Årets udskudte skat -35.999 0

-35.999 15.792
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Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

Selskabs-

kapital

Overført

resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2016 80.000 40.209 120.209

Årets resultat 0 -132.572 -132.572

Egenkapital 31. december 2016 80.000 -92.363 -12.363
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