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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet

Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen
c/o Advokatfirmaet.dk I/S
Algade 31
9000 Aalborg
Hjemsted: Aalborg
CVR-nr.: 33 15 07 33
Stiftet: 7. september 2010

Direktion

Tommy Christian Olesen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 for

Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-

siver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 24. april 2016

Direktionen

Tommy Christian Olesen
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen for

regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regn-

skabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for 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 på grundlag af vores revision.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er

uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er

relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-

målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revi-

sion omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnska-

bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.15 - 31.12.15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne bag-

grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet.

Hobro, den 24. april 2016

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Thomas Andersen

Statsaut. revisor
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive advokatvirksomhed.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.15 - 31.12.15 udviser et resultat på DKK 433.301 mod DKK

551.759 for tiden 01.01.14 - 31.12.14. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.702.968.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke

selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Resultatopgørelse

2015 2014

Note DKK DKK

Bruttotab -15.738 -16.092

1 Personaleomkostninger -823.181 -673.171

Resultat før finansielle poster -838.919 -689.263

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.392.625 1.414.883
Andre finansielle indtægter 33.303 8.850
Andre finansielle omkostninger -5.645 0

Finansielle poster i alt 1.420.283 1.423.733

Resultat før skat 581.364 734.470

2 Skat af årets resultat -148.063 -182.711

Årets resultat 433.301 551.759

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -38.234 27.025
Forslag til udbytte for regnskabsåret 101.200 99.800
Overført resultat 370.335 424.934

I alt 433.301 551.759
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Balance

AKTIVER

31.12.15 31.12.14

Note DKK DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89.999 89.999

Materielle anlægsaktiver i alt 89.999 89.999

3 Kapitalandele i associerede virksomheder 187.314 215.548
4 Andre værdipapirer og kapitalandele 720.259 724.258

Finansielle anlægsaktiver i alt 907.573 939.806

Anlægsaktiver i alt 997.572 1.029.805

Andre tilgodehavender 0 69.491

Tilgodehavender i alt 0 69.491

Andre værdipapirer og kapitalandele 824.621 408.727

Værdipapirer og kapitalandele i alt 824.621 408.727

Likvide beholdninger 97.167 154.676

Omsætningsaktiver i alt 921.788 632.894

Aktiver i alt 1.919.360 1.662.699
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Balance

PASSIVER

31.12.15 31.12.14

Note DKK DKK

Selskabskapital 80.000 80.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 92.314 130.548
Overført resultat 1.530.654 1.160.319

5 Egenkapital i alt 1.702.968 1.370.867

Hensættelser til udskudt skat 60.999 34.149

Hensatte forpligtelser i alt 60.999 34.149

Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.875 12.500
Selskabsskat 21.461 122.743
Anden gæld 19.857 22.640
Forslag til udbytte for regnskabsåret 101.200 99.800

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 155.393 257.683

Gældsforpligtelser i alt 155.393 257.683

Passiver i alt 1.919.360 1.662.699

6 Eventualforpligtelser
7 Sikkerhedsstillelser
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-

ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-

gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til

dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admini-

stration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den

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

henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-

ninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-

lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-

tidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode,

hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhe-

dernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ

goodwill samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering

af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Kapitalandele i associerede virksomheder, der indregnes til den forholdsmæssigt ejede andel

af virksomhederne, med regnskabsmæssig negativ værdi måles til DKK 0. Et eventuelt til-

godehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uer-

holdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække

en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hen-

satte forpligtelser.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Anvendt regnskabspraksis

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra erhvervelsestids-

punktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Erhvervelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor der

opnås kontrol over virksomheden. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til

afståelses- henholdsvis afviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor

kontrollen over virksomheden overgår til tredjemand.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-

dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.

Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-

delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-

kelte tilgodehavender. 

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til

dagsværdi i balancen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder indregnes under egenkapi-

talen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabs-

mæssige værdi overstiger kostprisen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der

indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-af-

skrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virk-

somhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat

eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter

forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening.

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

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Noter

2015 2014
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 699.579 557.977
Pensioner 119.280 110.880
Andre omkostninger til social sikring 4.322 4.314

I alt 823.181 673.171

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 1 1

2. Skatter

Årets aktuelle skat 121.213 176.743
Årets udskudte skat 26.850 5.968

I alt 148.063 182.711

15



 

  

 

 

Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Noter

31.12.15 31.12.14
DKK DKK

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris pr. 31.12.14 75.000 75.000

Kostpris pr. 31.12.15 75.000 75.000

Opskrivninger pr. 31.12.14 140.548 113.523
Årets resultat -8.234 37.025
Udbytte -20.000 -10.000

Opskrivninger pr. 31.12.15 112.314 140.548

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.15 187.314 215.548

Associerede virksomheder

Navn Ejerandel Egenkapital Årets resultat

Boulevarden 1 Invest ApS, Aalborg %20 936.571 -41.173
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Noter

4. Andre værdipapirer og kapitalandele

Beløb i DKK

Andre værdipa-
pirer og kapital-

andele

Kostpris pr. 31.12.14 250.000

Kostpris pr. 31.12.15 250.000

Opskrivninger pr. 31.12.14 474.258
Opskrivninger i året -3.999

Opskrivninger pr. 31.12.15 470.259

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.15 720.259

Navn

Advokatfirmaet.dk I/S, Aalborg

I henhold til årsregnskabsloven § 72, stk. 4 afgives der ikke oplysninger om navn, hjemsted
og retsform for interessentskabet/kommanditselskabet, hvori selskabet ejer kapitalandele,
idet oplysningerne kan volde betydelig skade for interessentskabet/kommanditselskabet
eller virksomheden selv.
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Advokatanpartsselskabet Tommy Christian Olesen

Noter

5. Egenkapital

Beløb i DKK
Selskabs-

kapital

Reserve for net-
toopskrivning

efter indre
værdi

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14

Saldo pr. 01.01.14 80.000 103.523 735.385
Forslag til resultatdisponering 0 27.025 424.934

Saldo pr. 31.12.14 80.000 130.548 1.160.319

Egenkapitalopgørelse 01.01.15 - 31.12.15

Saldo pr. 01.01.15 80.000 130.548 1.160.319
Forslag til resultatdisponering 0 -38.234 370.335

Saldo pr. 31.12.15 80.000 92.314 1.530.654

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.

6. Eventualforpligtelser

Selskabet er interessent i et interessentskab og hæfter dermed ubegrænset for dette selskabs
forpligtelser. De samlede aktiver i interessentskabet udgør på balancedagen t.DKK 6.302,
mens de samlede forpligtelser udgør t.DKK 3.581.

7. Sikkerhedsstillelser

Ingen.
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