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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
Jonsson Law Advokatanpartsselskab

Mathilde Bruuns Vej 3

  3070 Snekkersten

CVR-nr.: 39240408

Hjemsted: Helsingør

Regnskabsår:  - 01.01.2020 31.12.2020

Direktion
Robert Andreas Schmidt Jønsson, direktør

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Weidekampsgade 6
 2300 København S
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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  -  for 
.

01.01.2020 31.12.2020
Jonsson Law Advokatanpartsselskab

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver  og 
finansielle stilling pr.  samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret  - 

.
31.12.2020 01.01.2020

31.12.2020

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snekkersten, den 12.07.2021

Direktion

Robert Andreas Schmidt Jønsson
direktør
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Den uafhængige revisors erklæring 
om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Jonsson Law Advokatanpartsselskab

Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for  for regnskabsåret 

 - , der  omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

  Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede  af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  samt af resultatet af selskabets  aktiviteter for regnskabsåret 

 -  i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Jonsson Law Advokatanpartsselskab
01.01.2020 31.12.2020

31.12.2020
01.01.2020 31.12.2020

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for 
små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der
 er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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. 

 Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, 
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører 
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover 
udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores 
konklusion. 

 En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger 
samt vurdering af det opnåede bevis. 
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 Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker 
derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
 med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 12.07.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Søren Strandby
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24684
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at eje andele i advokatfirma og drive advokatvirksomhed. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 117 t.kr. hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

     Udbruddet og spredning af COVID-19 primo 2020 har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig indvirkning  
 på    virksomhedens finansielle stilling og udvikling.

 Selskabets anpartskapital er tabt og den negative egenkapital udgør 32 t.kr. Ledelsen forventer at kapitalen 
 reetableres i løbet af de kommende år via driftsindtjening.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2020

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Bruttofortjeneste/-tab 1.293.866 (111.947)

Personaleomkostninge r 1 (1.039.430) (1.192.181)

Af- og nedskrivninger 2 (46.462) (46.462)

Driftsresultat 207.974 (1.350.590)

Indtægter af  kapitalandele i  associerede  virksomheder (20.222) 746.211

Andre finansielle omkostninger (34.338) (18.884)

Resultat før skat 153.414 (623.263)

Skat af årets resultat 3 (36.000) 132.580

Årets resultat 117.414 (490.683)

   

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 117.414 (490.683)

Resultatdisponering 117.414 (490.683)
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Balance pr. 31.12.2020

Aktiver

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.743 54.205

Materielle aktiver 4 7.743 54.205

Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0

Andre værdipapirer og kapitalandele 100.000 0

Finansielle aktiver 5 100.000 0

Anlægsaktiver  107.743 54.205

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 249.673 249.673

Udskudt skat 93.000 129.000

Andre tilgodehavender 565.643 0

Tilgodehavende skat 42.000 0

Tilgodehavender 950.316 378.673

Omsætningsaktiver 950.316 378.673

Aktiver 1.058.059 432.878
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Passiver

Note  
2020

kr.  
2019

kr.

Virksomhedskapital 50.000 50.000

Overført overskud eller underskud (82.277) (199.691)

Egenkapital (32.277) (149.691)

Hensættelser vedrørende associerede virksomheder 25.456 0

Hensatte forpligtelser 25.456 0

Bankgæld 86.576 238.276

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 6.843 4.093

Anden gæld 6 971.461 340.200

Kortfristede gældsforpligtelser 1.064.880 582.569

Gældsforpligtelser 1.064.880 582.569

Passiver 1.058.059 432.878

Eventualforpligtelser 7
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Egenkapitalopgørelse for 2020

Virksomheds-
kapital

 kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
 kr.

I alt
 kr.

Egenkapital primo 50.000 (199.691) (149.691)

Årets resultat 0 117.414 117.414

Egenkapital ultimo 50.000 (82.277) (32.277)
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Noter

 Personaleomkostninger1

 
2020

kr.  
2019

kr.

Gager og lønninger 988.864 1.186.439

Pensioner 45.100 0

Andre omkostninger til social sikring 5.466 5.742

1.039.430 1.192.181

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 1 1

 Af- og nedskrivninger2

 
2020

kr.
2019

kr.

Afskrivninger på materielle aktiver 46.462 46.462

46.462 46.462

 Skat af årets resultat3

 
2020

kr.
2019

kr.

Ændring af udskudt skat 36.000 (135.000)

Regulering vedrørende tidligere år 0 2.420

36.000 (132.580)

 Materielle aktiver4

Andre anlæg,
  driftsmateriel

 og inventar
 kr.

Kostpris primo 139.385

Kostpris ultimo 139.385

Af- og nedskrivninger primo (85.180)

Årets afskrivninger (46.462)

Af- og nedskrivninger ultimo (131.642)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.743
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 Finansielle aktiver5

Kapitalandele i
 associerede

  virksomheder
 kr.

Andre
  værdipapirer

 og kapital-
 andele

kr.

Tilgange 0 100.000

Kostpris ultimo 0 100.000

Overførsler (5.234) 0

Andel af årets resultat (20.222) 0

Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser 25.456 0

Opskrivninger ultimo 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 100.000

Andre værdipapirer og kapitalandele kan henføres til investering i CO:Play Advokatpartnerselskab og 
Komplementarselskabet CO:Play  ApS

 Anden gæld6

 
2020

kr.
2019

kr.

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 200.340 16.933

Anden gæld i øvrigt 771.121 323.267

971.461 340.200

 Eventualforpligtelser7
Selskabet er interessent i Integra Advice I/S, og hæfter for gælden i I/S´et, der pr. 31.12.2020 udgør 1.500 t.kr. 
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med 
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller –tab 
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning,, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter resultatandel ved deltagelse i partnerselskab og indregnes i resultatopgørelsen, når 
der er erhvervet ret til resultatandelen.  

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 
 herunder, kontorholdsomkostninger mv. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
 virksomhedens medarbejdere. 

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af 
 gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte 
 associerede virksomheders resultat efter forholdsmæssig eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle omkostninger 
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til 
tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte på egenkapitalen. 

Balancen
Materielle aktiver 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 
 klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
 lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.  

 Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). 
 Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
regnskabsmæssige  indre værdi. 

 Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Eventuelle tilgodehavender 
 hos disse virksomheder nedskrives til nettorealisationsværdi ud fra en konkret vurdering. Såfremt 
 modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende associerede 
virksomheds  forpligtelser, og det er sandsynligt, at denne forpligtelse vil medføre tab, indregnes en hensat 
 forpligtelse målt til nutidsværdien af de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle 
 forpligtelserne.

 Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen 
 til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. 

 Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den 
 regnskabsmæssige værdi. 

Andre værdipapirer og kapitalandele 
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede kapitalandele, der måles til kostpris eller 
nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Udskudt skat 
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv. Der indregnes dog ikke udskudt skat af ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget
 goodwill og midlertidige forskelle opstået på anskaffelsestidspunktet, som ikke er opstået ved en 
virksomhedssammenslutning, og som ikke har effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige 
indkomst. 

 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, 
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Tilgodehavende og skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Andre hensatte forpligtelser 
Andre hensatte forpligtelser omfatter negativt kapitalindestående i associerede virksomhed. 

 Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige 
for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra 
balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi.    

Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.


