
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde
Advokatpartnerselskab

Københavnsvej 69, 4000 Roskilde

 CVR-nr. 34 62 11 01

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. marts 2016.

Rune Tarnø
Dirigent

København:
Nørre Farimagsgade 11
1364 København K
Tel: +45 70 15 78 11x

Aarhus:
Olof Palmes Allé 25 A, 1.
8200 Aarhus N
+45 72 41 08 00

Mail info@ap.dk
www.ap.dk
CVR.nr. 34 88 49 35
AP | Statsautoriserede Revisorer P/S



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse           8

Balance                           9

Noter 11

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab · Årsrapport for 2015



Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

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.

Roskilde, den 23. februar 2016

Direktion

Anders Rynkebjerg

Bestyrelse

Rune Tarnø Anders Rynkebjerg Torben Bagge
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab

Vi har revideret årsregnskabet for Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde

Advokatpartnerselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 risiko-

vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab,

der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledel-

sens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 23. februar 2016

AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

CVR-nr. 34 88 49 35

Jesper Birn
statsautoriseret revisor

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab · Årsrapport for 2015 3



Selskabsoplysninger

Selskabet Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde

Advokatpartnerselskab

Københavnsvej 69

4000 Roskilde

CVR-nr.: 34 62 11 01

Hjemsted: Roskilde

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Rune Tarnø

Anders Rynkebjerg

Torben Bagge

Direktion Anders Rynkebjerg

Revision AP | Statsautoriserede Revisorer P/S

Olof Palmes Allé 25 A, 1.

8200 Aarhus N

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab · Årsrapport for 2015 4



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab er aflagt i over-

ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. 

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, an-

dre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i takt med, at tjenesteydelsen udføres, hvorved

nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Indregningen

forudsætter, at de samlede indtægter og omkostninger samt færdiggørelsesgraden på balancedagen kan

opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen vil blive modtaget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til

virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle an-

lægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

cer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skatteobjekt hvorfor der ikke indtægts- eller udgiftsføres skat i

årsregnskabet. 
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. 

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5  år

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

opgørelsen.

Tilgodehavender

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

ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende tjenesteydelser måles efter produktionsmetoden til salgsværdien af det udførte arbejde

med tillæg af udlæg og fradrag af acontofaktureringer. De igangværende tjenesteydelser indregnes i

balancen under tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

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 udbyt-

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

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende ar-

bejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidli-

gere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil

medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Roskilde Advokatpartnerselskab · Årsrapport for 2015 6



Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen

forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Gældsforpligtelser

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

Note 2015 2014

Bruttofortjeneste 16.955.276 12.882.483

2 Personaleomkostninger -14.546.989 -12.496.756

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -67.004 -98.408

Driftsresultat 2.341.283 287.319

Andre finansielle indtægter 7.812 27.454

Øvrige finansielle omkostninger -257.966 -314.773

Årets resultat 2.091.129 0

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 2.091.129 0

Disponeret i alt 2.091.129 0
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 205.109 164.675

Materielle anlægsaktiver i alt 205.109 164.675

Andre tilgodehavender 170.288 170.288

Finansielle anlægsaktiver i alt 170.288 170.288

Anlægsaktiver i alt 375.397 334.963

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.489.279 2.747.200

Igangværende arbejder for fremmed regning 11.214.872 7.358.976

Andre tilgodehavender 4.197 24.980

Periodeafgrænsningsposter 375.689 356.532

Tilgodehavender i alt 14.084.037 10.487.688

Likvide beholdninger 50.514 607.100

Omsætningsaktiver i alt 14.134.551 11.094.788

Aktiver i alt 14.509.948 11.429.751
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Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014

Egenkapital

4 Virksomhedskapital 500.000 500.000

5 Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.091.129 0

Egenkapital i alt 2.591.129 500.000

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser 69.992 0

Hensatte forpligtelser i alt 69.992 0

Gældsforpligtelser

6 Anden gæld 500.000 500.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 500.000 500.000

Gæld til pengeinstitutter 2.450.994 2.748.388

Leverandører af varer og tjenesteydelser 212.342 117.410

Anden gæld 8.685.491 7.563.953

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.348.827 10.429.751

Gældsforpligtelser i alt 11.848.827 10.929.751

Passiver i alt 14.509.948 11.429.751

7 Eventualposter
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Noter

2015 2014

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed og dermed tilknyttet virksomhed. 

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 12.805.438 10.819.931

Pensioner 867.816 744.899

Andre omkostninger til social sikring 103.335 94.717

Personaleomkostninger i øvrigt 770.400 837.209

14.546.989 12.496.756

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo 565.808 437.754

Tilgang i årets løb 107.438 128.054

Kostpris ultimo 673.246 565.808

Af- og nedskrivninger primo -401.133 -302.725

Årets af-/nedskrivninger -67.004 -98.408

Af- og nedskrivninger ultimo -468.137 -401.133

Regnskabsmæssig værdi ultimo 205.109 164.675

4. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 500.000 500.000

500.000 500.000

5. Foreslået udbytte for regnskabsåret

Udbytte for regnskabsåret 2.091.129 0

2.091.129 0
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Noter

31/12 2015 31/12 2014

6. Anden gæld

Langfristet gæld, virksomhedsdeltagere og ledelse 500.000 500.000

500.000 500.000

Heraf forfalder inden for 1 år 0 0

500.000 500.000

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 500.000 500.000

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Lejekontrakter vedrørende lokaler kan opsiges med 3-9 måneders varsel. Husleje i

opsigelsesperioden udgør i alt t.kr. 653.

Der verserer enkelte sager, hvor der er rejst krav mod selskabet. Sagerne er forsikringsdækkede,

og eventuelle risici er derfor maksimeret til selvrisikoen. Selskabet har afvist de rejste krav, men har

i sager med betydelige procesrisici valgt at afsætte selvrisikoen i årsregnskabet. Sagerne forventes

derfor ikke at medføre yderligere omkostninger udover hvad der allerede er indarbejdet i

årsregnskabet. 

Af selskabets likvide beholdninger på t.kr. 51 er t.kr. 21 deponeret til sikkerhed for klienttilsvar.
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