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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 for 
ADVOFAIR advokatanpartsselskab.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.
 
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 05-05-2022

Direktion

Solveig Værum Nørgaard
Direktør
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Til den daglige ledelse i ADVOFAIR advokatanpartsselskab
 
Vi har opstillet årsregnskabet for ADVOFAIR advokatanpartsselskab for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 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 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 og 
International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 
(IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
 
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.
 

Århus, den 05-05-2022

APEX Statsautoriserede revisorer ApS
CVR-nr. 42936847

Dennis Veje Rasmussen
Statsautoriseret revisor
mne34520
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Virksomheden ADVOFAIR advokatanpartsselskab
Mejlbyvej 125, Fyrkilde 
Fyrkilde
9610 Nørager

Telefon 71745795
E-mail advofair@advofair.dk
Hjemmeside www.advofair.dk
CVR-nr. 39165112
Stiftelsesdato 13-12-2017
Hjemsted Rebild
Regnskabsår 01-01-2021 - 31-12-2021

Direktion Solveig Værum Nørgaard, Direktør

Revisor APEX Statsautoriserede revisorer ApS
Vesterbro Torv 10, 1.
8000 Aarhus C

E-mail info@APEXrevision.dk
Hjemmeside www.APEXrevision.dk
CVR-nr. 42936847
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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 01-01-2021 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. 155.209, og 
selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 1.471.780, og en egenkapital på kr. 307.583.
 
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været 
enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i 
ledelsesberetningen.
 
Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en 
række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. 
Selskabet er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.
 
Hvis udbruddet af COVID-19 virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme 
op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan 
selskabet også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede igangsat flere økonomiske støttetiltag, og 
må forventes at gennemføres yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde 
konsekvenserne af restriktionerne.
 
Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket årets aktiviteter og 
økonomiske udvikling.
 
Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende.
 
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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Note
2021

kr. 
2020

kr. 

Bruttofortjeneste 1.441.253 1.279.849

Personaleomkostninger 1 -1.212.079 -1.185.128
Driftsresultat 229.174 94.721

Finansielle omkostninger -29.811 -21.662
Resultat før skat 199.363 73.059

Skat af årets resultat -44.154 -16.324
Årets resultat 155.209 56.735

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 155.208 56.736
Resultatdisponering 155.208 56.736
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.239.130 958.682
Tilgodehavende selskabsskat 0 3.676
Andre tilgodehavender 1.001 0
Periodeafgrænsningsposter 25.609 40.918
Tilgodehavender 1.265.740 1.003.276

Likvide beholdninger 206.040 219.981

Omsætningsaktiver 1.471.780 1.223.257

Aktiver 1.471.780 1.223.257
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Virksomhedskapital 50.000 50.000
Overført resultat 257.583 102.375
Egenkapital 307.583 152.375

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 324.730 374.730
Langfristede gældsforpligtelser 324.730 374.730

Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af 
obligationer 46.795 94.731
Leverandører af varer og tjenesteydelser 43.221 38.649
Selskabsskat 34.154 0
Anden gæld 580.874 463.497
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 134.422 99.275
Kortfristede gældsforpligtelser 839.466 696.152

Gældsforpligtelser 1.164.196 1.070.882

Passiver 1.471.779 1.223.257

Eventualforpligtelser 2
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 3
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2021 2020
1. Personaleomkostninger
Lønninger 1.119.632 1.054.194
Pensioner 75.647 63.669
Andre omkostninger til social sikring 18.754 13.575
Andre personaleomkostninger -1.954 53.690

1.212.079 1.185.128

Gennemsnitligt antal beskæftigede 2 2

2. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser.

3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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Generelt
Årsrapporten for ADVOFAIR advokatanpartsselskab for 2021 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.
 


