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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for 
Advofair.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Fyrkilde, den 23-06-2021

Direktion

Solveig Værum Nørgaard
Direktør
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Til den daglige ledelse i Advofair
 
Vi har opstillet årsregnskabet for Advofair for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 på grundlag af selskabets 
bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, de 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.
 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.
 

Hinnerup, den 23-06-2021

TJEK Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36563877

Dennis Veje Rasmussen
Statsautoriseret revisor
mne34520
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Virksomheden Advofair
Mejlbyvej 125, Fyrkilde 
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9610 Norager

Telefon 71745795
E-mail advofair@advofair.dk
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Hjemsted Rebild
Regnskabsår 01-01-2020 - 31-12-2020

Direktion Solveig Værum Nørgaard, Direktør

Revisor TJEK Revision & Rådgivning
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Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af advokatvirksomhed.
 
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.
 
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 udviser et resultat på kr. 56.735, og 
selskabets balance pr. 31-12-2020 udviser en balancesum på kr. 1.223.257, og en egenkapital på kr. 152.375.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle 
stilling.
 
Forventninger til fremtiden
Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.
 
Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.
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Generelt
Årsrapporten for Advofair for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Resultatopgørelsen
 
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
 
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.
 
Nettoomsætning
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. Nettoomsætningen indregnes 
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
 
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter direkte omkostninger samt omkostninger til salg, administration og lokaler.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring og andre 
personaleomkostninger.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser
under acontoskatteordningen.
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af 
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat 
vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
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Balancen
 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
 
Likvider
Likvider omfatter selskabets egne indeståender i pengeinstitutter samt klientmidler.
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte 
eller fastsat i vedtægterne.
 
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter.
 
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 

Nettoomsætning 1.675.898 1.224.690
Andre eksterne omkostninger -396.049 -259.174
Bruttoresultat 1.279.849 965.516

Personaleomkostninger 1 -1.185.127 -918.139
Driftsresultat 94.722 47.378

Finansielle omkostninger -21.662 -21.612
Resultat før skat 73.060 25.766

Skat af årets resultat 16.324 5.698
Årets resultat 56.736 20.068

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 56.736 20.068
Resultatdisponering 56.736 20.068
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 958.682 706.598
Tilgodehavende selskabsskat 3.676 4.302
Periodeafgrænsningsposter 40.918 43.618
Tilgodehavender 1.003.277 754.518

Likvide beholdninger 219.981 27.317

Omsætningsaktiver 1.223.258 781.835

Aktiver 1.223.258 781.835
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Virksomhedskapital 50.000 50.000
Overført resultat 102.375 45.639
Egenkapital 152.375 95.639

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 474.005 448.195
Langfristede gældsforpligtelser 474.005 448.195

Leverandører af varer og tjenesteydelser 38.649 60.029
Anden gæld 558.229 177.972
Kortfristede gældsforpligtelser 596.878 238.001

Gældsforpligtelser 1.070.883 686.196

Passiver 1.223.258 781.835

Eventualforpligtelser 2
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 3
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Virksomheds

kapital

Egenkapital 01-01-2020 -95.639

Årets resultat -56.736
Egenkapital 31-12-2020 -152.375

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.
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2020 2019
1. Personaleomkostninger
Lønninger 1.054.194 783.501
Pensioner 63.669 52.500
Andre omkostninger til social sikring 13.575 12.326
Andre personaleomkostninger 53.690 69.812

1.185.128 918.139

Gennemsnitligt antal beskæftigede 2 2

2. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser.

3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.


