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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Futurum-Law ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 26. august 2020

Direktion

Lone Lunau
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Futurum-Law ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Futurum-Law ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på

grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin-

ger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregn-

skabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorlo-

ven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet,

objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-

gen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi

ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os

til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,

hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, den 26. august 2020

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Torben Laursen
statsautoriseret revisor
mne30193
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Selskabsoplysninger

Selskabet Futurum-Law ApS

Grønnegade 77H 1

8000 Aarhus C

CVR-nr.: 34 69 75 66

Stiftet: 4. september 2012

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Lone Lunau

Revisor Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Voldbjergvej 16, 2. sal

8240 Risskov
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i salgs- og rådgivningsvirksomhed. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 668.658 kr. mod 622.031 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat

udgør -8.002 kr. mod -55.509 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet. 

Selskabet har tabt egenkapitalen. Ledelsen forventer at retablere egenkapitalen ved fremtidig

indtjening eller kapitalforhøjelse. Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig likviditets-

og kapitalberedskab det kommende år. Det er ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at de stillede

kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med behovet, og årsregnskabet er derfor aflagt under

forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Futurum-Law ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

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

somheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsar-

ter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabs-

posten "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for

hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassi-

fikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og i danske

kroner. 

Generelt om indregning og måling

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

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

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

de 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 kostpris

og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoom-

sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

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

ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tillæg og godtgørelser under acontoskat-

teordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,

der vedrører regnskabsåret.

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 i egenkapitalen. 

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Tilgodehavender

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

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
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Anvendt regnskabspraksis

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 skattepligtige

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

regnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samti-

dig.

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 afvik-

ling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem-

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

hed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

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

Note 2019 2018

Bruttofortjeneste 668.658 622.031

2 Personaleomkostninger -675.776 -676.290

Driftsresultat -7.118 -54.259

Andre finansielle indtægter 1.134 3.308

3 Øvrige finansielle omkostninger -2.018 -1.921

Resultat før skat -8.002 -52.872

4 Skat af årets resultat 0 -2.637

Årets resultat -8.002 -55.509

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -8.002 -55.509

Disponeret i alt -8.002 -55.509
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019 2018

Anlægsaktiver

5 Deposita 12.000 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 12.000 0

Anlægsaktiver i alt 12.000 0

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 61.984 32.234

Tilgodehavende selskabsskat 1.000 2.000

Andre tilgodehavender 252 0

Periodeafgrænsningsposter 11.949 7.933

Tilgodehavender i alt 75.185 42.167

Likvide beholdninger 1.540.420 867.709

Omsætningsaktiver i alt 1.615.605 909.876

Aktiver i alt 1.627.605 909.876
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Balance 31. december

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

6 Virksomhedskapital 80.000 80.000

7 Overført resultat -72.892 -64.890

Egenkapital i alt 7.108 15.110

Gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.354.083 449.297

Leverandører af varer og tjenesteydelser 129 0

Anden gæld 266.285 445.469

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.620.497 894.766

Gældsforpligtelser i alt 1.620.497 894.766

Passiver i alt 1.627.605 909.876

1 Usikkerhed om going concern

8 Eventualposter
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Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt egenkapitalen. Ledelsen forventer at retablere egenkapitalen ved fremtidig

indtjening eller kapitalforhøjelse. Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig

likviditets- og kapitalberedskab det kommende år. Det er ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at

de stillede kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med behovet, og årsregnskabet er

derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2019 2018

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 590.491 616.145

Pensioner 80.000 54.700

Andre omkostninger til social sikring 3.408 3.503

Personaleomkostninger i øvrigt 1.877 1.942

675.776 676.290

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

3. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 2.018 1.921

2.018 1.921

4. Skat af årets resultat

Årets regulering af udskudt skat 0 2.637

0 2.637

31/12 2019 31/12 2018

5. Deposita

Kostpris primo 0 15.000

Tilgang i årets løb 12.000 0

Afgang i årets løb 0 -15.000

Kostpris ultimo 12.000 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 12.000 0
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

6. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 80.000 80.000

80.000 80.000

7. Overført resultat

Overført resultat primo -64.890 -9.381

Årets overførte overskud eller underskud -8.002 -55.509

-72.892 -64.890

8. Eventualposter

Eventualaktiver

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på ca 20 t.kr. 

Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt. Forpligtelsen i uopsigelsesperioden udgør 24 t.kr. 
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