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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 30. juni 2020 for 
CSR-rådgivning.dk ApS.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 30. juni 2020.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Hørsholm, den 19. oktober 2020

Direktion

Lars Lykke Konggaard 
direktør
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Til den daglige ledelse i CSR-rådgivning.dk ApS
 
Vi har opstillet årsregnskabet for CSR-rådgivning.dk ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 30. juni 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.
 

Brøndby, den 19. oktober 2020

CR Statsatoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29198535

Jimmi  Christensen
Statsautoriseret revisor
mne30144
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Virksomheden CSR-rådgivning.dk ApS
Mikkelborg Park 2, 2. tv,
2970 Hørsholm

CVR-nr. 40338721
Stiftelsesdato 11. marts 2019
Regnskabsår 1. januar 2019 - 30. juni 2020

Direktion Lars Lykke Konggaard , direktør

Revisor CR Statsatoriseret Revisionsaktieselskab
Park Allé 350A, 2
2605 Brøndby

Telefon 43433843
CVR-nr. 29198535
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Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed.
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 30. juni 2020 udviser et resultat på kr. 134.279, og 
selskabets balance pr. 30. juni 2020 udviser en balancesum på kr. 618.483, og en egenkapital på kr. 288.242.
 
Årets resultat vurderes som tilfredsstillende. 
 
Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle 
stilling.
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Generelt
Årsrapporten for CSR-rådgivning.dk ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
 
Da regnskabsåret 2019/20 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet 
uden sammenligningstal for året før.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i 
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag 
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Resultatopgørelsen er opgjort efter den funktionsopdelte model.
 
Bruttofortjeneste og -tab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten 
bruttofortjeneste.
 
Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, 
produktionsomkostninger, andre driftsindtægter, lønninger samt af- og nedskrivninger.
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen, i takt med leveringen af 
ydelsen.
 
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder 
hjælpematerialer, produktionslønninger og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og af- og 
nedskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsanlæg og maskiner.
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Under produktionsomkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder 
kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Afskrivning på goodwill indgår 
tillige i det omfang, goodwill vedrører produktionsaktiviteten. Endvidere indregnes reservation til tab på 
projekterne.
 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af 
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på 
følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi
Goodwill 2 år 0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år 0%
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration, lokaler, tab på 
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under 
acontoskatteordningen mv.
 
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.
 
Balancen
 
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
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Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de 
enkelte bestanddele er forskellig.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Likvider
Likvider udgør indestående på selskabets bankkonti.
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte 
eller fastsat i vedtægterne.
 
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig 
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller 
afvikling af forpligtelsen. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved 
modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.
 
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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i 
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
 
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
2019/20

kr. 

Bruttofortjeneste 354.503

Andre eksterne omkostninger -176.818
Driftsresultat 177.684

Finansielle omkostninger -1.383
Resultat før skat 176.302

Skat af årets resultat 1 -42.022
Årets resultat 134.280

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 110.600
Overført resultat 23.680
Resultatdisponering 134.280
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Note
2020

kr. 
Aktiver

Goodwill 2 32.499
Immaterielle anlægsaktiver 32.499

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 17.080
Materielle anlægsaktiver 17.080

Anlægsaktiver 49.579

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 106.776
Tilgodehavender 106.776

Likvide beholdninger 462.128

Omsætningsaktiver 568.905

Aktiver 618.484
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Note
2020

kr. 
Passiver

Virksomhedskapital 50.000
Overført resultat 127.642
Udbytte for regnskabsåret 110.600
Egenkapital 288.242

Hensættelser til udskudt skat 7.526
Hensatte forpligtelser 7.526

Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000
Selskabsskat 63.096
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag 
til social sikring 248.244
Mellemregning med hovedaktionær 1.376
Kortfristede gældsforpligtelser 322.716

Gældsforpligtelser 322.716

Passiver 618.484

Eventualforpligtelser 4
Ejerskab 5
Antal ansatte 6
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  Udbytte for  
Virksomheds Overført regnskabs-  

kapital resultat året I alt

Egenkapital 1. januar 2019 50.000 0 0 50.000

Årets resultat 0 23.680 110.600 134.280
Overført fra overkurs ved 
emission 0 103.962 0 103.962
Egenkapital 30. juni 2020 50.000 127.642 110.600 288.242

Virksomhedskapitalen har været uændret siden stiftelsen af selskabet.

Virksomhedskapitalen består af nom. 500 anparter á 100 kr.
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1. Skat af årets resultat
Skat af årets resultat 63.096
Regulering af udskudt skat -21.074

42.022

2. Goodwill
Kostpris primo 130.000
Kostpris ultimo 130.000

Årets afskrivninger -97.501
Af- og nedskrivninger ultimo -97.501

Regnskabsmæssig værdi ultimo 32.499

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 20.496
Kostpris ultimo 20.496

Årets afskrivninger -3.416
Af- og nedskrivninger ultimo -3.416

Regnskabsmæssig værdi ultimo 17.080

4. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Ejerskab
Følgende kapitalejere ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne: 

Lars Lykke Konggaard

6. Særlige poster
Selskabet har i året modtaget kr. 92.000 i godtgørelse i forbindelse med COVID-19. Beløbet indgår i regnskabet under 
"Bruttofortjeneste"

7. Antal ansatte
Antal personer beskæftiget i gennemsnit (årsværk) 1

1


