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Unitas advokatanpartsselska b
c/o Christian H. Schjerning

Selskabsoplysninger

Selskab

Unitas a dvokatanpartsselskab c/o Christian H. Schjerning

Gr6nnevang 19

2970 Hørsholm

Hjemstedskommune:

CVR-nummer:

Regnskabsperiode:

Hørsholm

36473568

1. januar 2016 - 31. december 2015

Direktion

Christian Houmøller Schjerning

Revisor

Dansk Revision Odsherred

Godkendt revisionspartnerselskab

Svanestræde 9

4500 Nykøbing Sj.

Kontaktperson;

Charlotte Bechmann Danielsen
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Unitas advokatanpartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Ledelsespåtetn¡ng

D¡rektionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Unitas

advokatanpartsselskab c/o Christian H. Schjerning.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser be-

tingelserne for at undlade revision for opfuldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31.

december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, 7. juli 2Ot7

Direlrtionen:

ing
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Unitas advokatanpartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Revisors erklær¡ng om opst¡ll¡ng af årsregnskabet

Til ledelsen i Unitas advokatanpartsselskab clo Christian H. Schjerning

Vi har opstillet årsregnskabet for Unitas advokatanpartsselskab c/o Christian H, Schjerning for regnskabsåret 1.

januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag afselskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens

ledelse har tilvejebragt. Ârsregnskabet omfatter resultatopgØrelse, balance og noter, herunder anvendt regn-

skabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opst¡lling af fínansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise t¡l at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere års-

regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven

og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet,

faglig kompetence og fornøden omhu.

Ärsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af års-

regnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opst¡ll¡ng af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke for-
pligtet til at verifìcere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt års-

regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., 7 . juli 2Ot7

Dansk Revision Odsherred
Godkendt revisionspartnerselska b, CVR-nr. 28853343

Bech n Danielsen

Partner, registreret revisor
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Unítas advokatanpartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Ledelsesberetn¡ng

Selskabets væsentligste akt¡v¡teter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive advokatvirksomhed, men aktiviteterne er endnu ikke igangsat, og

selskabet er derfor pt. uden væsentlig aktivitet.

Udvlkllngen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har endnu ikke igangsat sine driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regn-

skabsåret, som er af sá væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Hændelse¡ efter regnskabsårets afslutnlng

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutníng, som vil påvirke vurderingen af selskabets

forhold væsentligt.

{ !>GG;
5\oå$,1,"^ INDEPINOENT MEMBER



Unitas advokatanpartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Note Resultatopgtrelse

2016

DKK

2OL4lL5

1.000 DKK

7

Perloden f. ianuar - 31. december

Bruttofort¡eneste

Skat af årets resultat

Ârets resultat

Forslag tll resultatdisponering:

Overført resultat

Resultatdlsponering i alt

2 Antal beskæftigede

-3.125

0

-3

0

-3.125

-3.125

-3

-3

-3.t25 -3
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Unitas advokatanpartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Note Balance

20L6

DKK

2AL4lL5

1.000 DKK

Aktiver pr. 31. december

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

Omsætningsaktíver i alt

Aktiver i alt

s0.000 50

50.üt0 50

50.000 50

5050.000
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Unitas advokatanpartsselskab
c/o Christ¡an H. Schjerning

Note Balance

20L6

DKK

2Ot4lLs

1.000 DKK

Passlver pr. 31. december

Virksomhedskapital

Overført resultat

Egenkapital ialt

Leverandører af varer og t¡enesteydelser

Kortfrlstede gældsforpllgtelser

Gælds- og hensatte forpligtelser lalt

Passiver i alt

Eventualforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

s0.000

-6.250

50

-3

4 ¡r3.750 4t

6.250 3

6.250 3

6.250 3

50.000 50
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Unitas advokatan partsselskab

cþ Chrlstian H. Schjerning

Noter

2076

DKK

2OL4/ts

1.000 DKK

1 Skat af árets resultat

Der er ikke betalt skat i regnskabsåret.

2 Antal beskæftlgede

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede (sidste år 1)

4 Egenkapital

Saldo primo
Årets resultat

Egenkapltal ultimo

Vlrksom-
hedskapí-

tal
1,000 DKK

50

0

Overf6rt
resultat

1,OOO DKK

-3

-3

I alt

1.000 DKK

47
-3

4-650

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

5 Eventualforpllgtelser

lngen.

6 Pantsætn¡nger og sikkerhedsstlllelser

lngen
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Un itas advokatanpartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Ärsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og

aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske ressourcer 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 kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillægfradrag 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 aflæg-
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktíver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-
kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-
pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige sk¿n af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttofort¡eneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Skat af årets resultat

Ärets skat, som består afårets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direktc på cgenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
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Unitas advokate npartsselskab
c/o Christian H. Schjerning

Anvendt regnskabsprak¡s

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpr¡s svarende til nominel værdi.
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