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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for
CSR-rådgivning.dk ApS.
Årsrapport en aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og finansielle
st illing pr. 30. juni 2021 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.
Ledelsesberet ningen indeholder eft er vores opfat t else en ret visende redegørelse for de forhold, beret ningen
omhandler.
Bet ingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt .
Årsrapport en indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

This document has esignatur Agreement-ID: 39c72114QKP243481683

Hornbæk, den 7. okt ober 2021
Direkt ion

Lars Lykke Konggaard
Direkt ør
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til den daglige ledelse i CSR-rådgivning.dk ApS

Vi har opst illet årsregnskabet for CSR-rådgivning.dk ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af
selskabet s bogføring og øvrige oplysninger, som De har t ilvejebragt .
Årsregnskabet om fat t er anvendt regnskabspraksis, result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er.
Vi har udført opgaven i overensst em m else m ed ISRS 4410, Opgaver om opst illing af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspert ise t il at assist ere Dem m ed at udarbejde og præsent ere årsregnskabet i
overensst em m else m ed årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevant e best em m elser i revisorloven, de
int ernat ionale et iske regler for revisorer (IESBA's Et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danm ark.

Da en opgave om opst illing af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave m ed sikkerhed, er vi ikke
forpligt et t il at verificere nøjagt igheden eller fuldst ændigheden af de oplysninger, De har givet os t il brug for at
opst ille årsregnskabet . Vi udt rykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om , hvorvidt årsregnskabet er
udarbejdet i overensst em m else m ed årsregnskabsloven.

Brøndby, den 7. okt ober 2021
Sønderup I/ S
St at saut oriserede Revisorer

CVR-nr. 31824559

Jim m i Christ ensen
St at saut oriseret revisor
m ne30144
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Årsregnskabet sam t nøjagt igheden og fuldst ændigheden af de oplysninger, der er anvendt t il opst illing af
årsregnskabet , er Deres ansvar.
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Virksomhedsoplysninger

Virksom heden

CSR-rådgivning.dk ApS
Ledgårdsvej 25,
3100 Hornbæk

CVR-nr.

40338721

St ift elsesdat o

11. m art s 2019

Regnskabsår

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Direkt ion

Lars Lykke Konggaard, Direkt ør

Revisor

Sønderup I/ S
St at saut oriserede Revisorer
Park Allé 350A, 2
2605 Brøndby
31824559
This document has esignatur Agreement-ID: 39c72114QKP243481683

CVR-nr.
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Ledelsesberet ning
Selskabets væsentligst e aktivitet er
Selskabet s væsent ligst e akt ivit et er best år i at drive rådgivnings- og konsulent virksom hed.
Udviklingen i aktivitet er og økonom iske forhold
Selskabet s result at opgørelse for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 udviser et result at på kr. 119.008, og
selskabet s balance pr. 30. juni 2021 udviser en balancesum på kr. 688.602, og en egenkapit al på kr. 296.650.

This document has esignatur Agreement-ID: 39c72114QKP243481683

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er eft er regnskabsåret s afslut ning ikke indt ruffet begivenheder af væsent lig bet ydning for selskabet s finansielle
st illing.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapport en for CSR-rådgivning.dk ApS for 2020/ 21 er aflagt i overensst em m else m ed årsregnskabslovens
best em m elser for virksom heder i regnskabsklasse B m ed t ilvalg af enkelt e regler i klasse C.

Sam m enligningst allene fra t idligere år er ikke fuldt sam m enlignelige, eft ersom det t idligere regnskabsår gik fra 1.
januar 2019 t il 30. juni 2020, og det var derfor 6 m åneder længere end det t e års årsrapport .

Generelt

Indt ægt er indregnes i result at opgørelsen i t akt m ed, at de indt jenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle akt iver og forpligt elser, der m åles t il dagsværdi eller am ort iseret kost pris. Endvidere indregnes i
result at opgørelsen alle om kost ninger, der er afholdt for at opnå året s indt jening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensat t e forpligt elser sam t t ilbageførsler som følge af ændrede regnskabsm æssige skøn af
beløb, der t idligere har været indregnet i result at opgørelsen.
Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at frem t idige økonom iske fordele vil t ilflyde selskabet , og
akt ivet s værdi kan m åles pålideligt .
Forpligt elser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at frem t idige økonom iske fordele vil fragå selskabet , og
forpligt elsens værdi kan m åles pålideligt .
Ved først e indregning m åles akt iver og forpligt elser t il kost pris. Eft erfølgende m åles akt iver og forpligt elser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle akt iver og forpligt elser m åles t il am ort iseret kost pris, hvorved der indregnes en konst ant effekt iv
rent e over løbet iden. Am ort iseret kost pris opgøres som oprindelig kost pris m ed fradrag af afdrag og t illæg/ fradrag
af den akkum ulerede am ort isering af forskellen m ellem kost prisen og det nom inelle beløb. Herved fordeles kurst ab
og -gevinst over løbet iden.
Ved indregning og m åling t ages hensyn t il gevinst er, t ab og risici, der frem kom m er, inden årsrapport en aflægges,
og som be- eller afkræft er forhold, der eksist erede på balancedagen.

Result at opgørelsen
Result at opgørelsen er opgjort eft er den funkt ionsopdelt e m odel.
Brut tofortjeneste og -tab
M ed henvisning t il årsregnskabslovens § 32 er visse indt ægt er og om kost ninger sam m endraget i regnskabspost en
brut t ofort jenest e.

Brut t ofort jenest en best år af en sam m ent rækning af regnskabspost erne net t oom sæt ning,
produkt ionsom kost ninger, andre drift sindt ægt er, lønninger sam t af- og nedskrivninger.
Net toom sætning
Net t oom sæt ning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i net t oom sæt ningen, i t akt m ed leveringen af
ydelsen.
Produktionsom kost ninger
Produkt ionsom kost ninger om fat t er de om kost ninger, der er m edgået t il at opnå året s net t oom sæt ning, herunder
råvarer, hjælpem at erialer, produkt ionslønninger og indirekt e produkt ionsom kost ninger såsom vedligeholdelse og
af- og nedskrivninger sam t drift , adm inist rat ion og st yring af produkt ionsanlæg og m askiner.
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Generelt om indregning og m åling
Regnskabet er udarbejdet m ed udgangspunkt i det hist oriske kost prisprincip.

CSR-rådgivning.dk ApS

Anvendt regnskabspraksis

Under produkt ionsomkost ninger indregnes t illige forsknings- og udviklingsomkost ninger, der ikke opfylder
krit erierne for akt ivering, samt afskrivning på akt iverede udviklingsomkost ninger. Afskrivning på goodwill indgår
t illige i det omfang, goodwill vedrører produkt ionsakt ivit et en. Endvidere indregnes reservat ion t il t ab på
projekt erne.
Af- og nedskrivninger på im m at erielle og m aterielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immat erielle og mat erielle anlægsakt iver er foret aget ud fra en løbende vurdering af

Brugstid

Restværdi

Goodwill

2 år

0%

Andre anlæg, drift smat eriel og invent ar

4 år

0%

Fort jenest e eller t ab ved afhændelse af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkost ninger og den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et , og indregnes i
result at opgørelsen under andre drift sindt ægt er eller -omkost ninger.
Andre ekst erne om kostninger

Andre ekst erne omkost ninger omfat t er omkost ninger t il produkt ion, dist ribut ion, salg, reklame, administ rat ion,
lokaler, t ab på debit orer, operat ionelle leasingomkost ninger mv.
Finansielle indt ægt er og om kostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret .
Finansielle post er omfat t er rent eindt ægt er og -omkost ninger samt t illæg og godt gørelser under
acont oskat t eordningen mv.
Skat af årets resultat
Skat af året s result at omfat t er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af

udskudt skat med fradrag af den del af året s skat , der vedrører egenkapit albevægelser. Akt uel og udskudt skat
vedrørende egenkapit albevægelser indregnes direkt e i egenkapit alen.

Balancen
Im m at erielle anlægsakt iver
Erhvervet goodwill måles ved først e indregning t il kost pris og eft erfølgende t il kost pris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger.
M aterielle anlægsaktiver
M at erielle anlægsakt iver måles ved først e indregning t il kost pris og eft erfølgende t il kost pris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensynt agen t il akt ivet s rest værdi eft er afslut t et brugst id og reduceres med
event uelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og rest værdien fast sæt t es på anskaffelsest idspunkt et . Overst iger
rest værdien akt ivet s regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest værdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret t et som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kost pris omfat t er anskaffelsesprisen og omkost ninger direkt e t ilknyt t et anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor
akt ivet er klart t il at blive t aget i brug. For egenfremst illede akt iver omfat t er kost prisen omkost ninger t il mat erialer,
komponent er, underleverandører, direkt e lønforbrug samt indirekt e produkt ionsomkost ninger.
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akt ivernes brugst id i virksomheden. Anlægsakt iverne afskrives lineært på grundlag af kost prisen, baseret på
følgende vurdering af brugst ider og rest værdier:

CSR-rådgivning.dk ApS

Anvendt regnskabspraksis
Kost prisen på et samlet akt iv opdeles i separat e best anddele, der afskrives hver for sig, hvis brugst iden på de
enkelt e best anddele er forskellig.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, hvilket sædvanligvis svarer t il nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning t il imødegåelse af forvent ede t ab.
Likvider

Likvider udgør indest ående på selskabet s bankkont i.
Egenkapital
Egenkapit alen omfat t er virksomhedskapit alen og en række øvrige egenkapit alpost er, der kan være lovbest emt e

eller fast sat i vedt ægt erne.

og skat t emæssig værdi af akt iver og forpligt elser opgjort på grundlag af den planlagt e anvendelse af akt ivet eller
afvikling af forpligt elsen.
Udskudt e skat t eakt iver, herunder skat t eværdien af fremførselsberet t igede skat t emæssige underskud, indregnes
med den værdi, hvort il de forvent es at blive anvendt , ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved
modregning i udskudt e skat t eforpligt elser i virksomheder inden for samme juridiske skat t eenhed og jurisdikt ion.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat t esat ser, der med balancedagens lovgivning vil være
gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i
skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.
Aktuelle skat teforpligt elser

Akt uelle skat t eforpligt elser og t ilgodehavende akt uel skat indregnes i balancen som beregnet skat af året s
forvent ede skat t epligt ige indkomst , reguleret for skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt for bet alt e
acont oskat t er.
Anden gæld
Andre gældsforpligt elser måles t il amort iseret kost pris, hvilket sædvanligvis svarer t il nominel værdi.
Eventualaktiver og -forpligtelser

Event ualakt iver og -forpligt elser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i not erne.
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Udskudt skat
Udskudt skat og året s regulering heraf opgøres som skat t en af alle midlert idige forskelle mellem regnskabsmæssig
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Result at opgørelse

Note

2019/ 20
(18 m dr)

kr.

kr.

Brut tofortjeneste

231.630

354.503

Administ rat ionsomkost ninger

-76.265

-176.818

Drift sresultat

155.365

177.684

-2.649

-1.383

152.716

176.302

Finansielle omkost ninger
Result at før skat

Skat af året s result at

1

Året s result at

-33.708

-42.022

119.008

134.280

113.000

110.600

Forslag til result at disponering

Foreslået udbyt t e indregnet under egenkapit alen
Overført result at
Result at disponering
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6.008

23.680

119.008

134.280
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2020/ 21
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Balance 30. juni 2021

Note

2021
kr.

2020
kr.

2

0

32.499

0

32.499

11.956

17.080

M aterielle anlægsaktiver

11.956

17.080

Anlægsaktiver

11.956

49.579

328.083

106.776

17.778

0

Tilgodehavender

345.861

106.776

Likvide beholdninger

330.785

462.128

Om sæt ningsakt iver

676.646

568.905

Aktiver

688.602

618.484

Goodwill
Im m at erielle anlægsakt iver

Andre anlæg, drift smat eriel og invent ar

3

Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Periodeafgrænsningspost er
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Aktiver
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Balance 30. juni 2021

Note

2021
kr.

2020
kr.

50.000

50.000

Virksomhedskapit al
Overført result at

133.650

127.642

Udbyt t e for regnskabsåret

113.000

110.600

Egenkapital

296.650

288.242

Hensæt t elser t il udskudt skat

94

7.526

Hensat te forpligtelser

94

7.526

Leverandører af varer og t jenest eydelser

10.000

10.000

Selskabsskat

49.236

63.096

327.348

248.244

Anden gæld, herunder skyldige skat t er og skyldige bidrag
t il social sikring
Gæld t il virksomhedsdelt agere og ledelse

5.274

1.376

Kort fristede gældsforpligtelser

391.858

322.716

Gældsforpligt elser

391.858

322.716

Passiver

688.602

618.484

Event ualforpligt elser

4

Ejerskab

5

Ant al ansat t e

6
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Passiver
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Egenkapitalopgørelsen

Udbytte for
Virksomheds

Overført

regnskabs-

kapital

resultat

året

50.000

127.642

110.600

288.242

0

0

-110.600

-110.600

Egenkapit al 1. juli 2020
Bet alt udbyt t e
Året s result at
Egenkapital 30. juni 2021

I alt

0

6.008

113.000

119.008

50.000

133.650

113.000

296.650

Virksomhedskapit alen har været uændret siden st ift elsen af selskabet .

This document has esignatur Agreement-ID: 39c72114QKP243481683

Virksomhedskapit alen best år af nom. 500 anpart er á 100 kr.
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Noter

2020/ 21

2019/ 20
(18 mdr)

1. Skat af årets resultat
Skat af året s result at

41.140

63.096

Regulering af udskudt skat

-7.432

-21.074

33.708

42.022

Kost pris primo

130.000

130.000

Kostpris ultimo

130.000

130.000

Af- og nedskrivninger primo

-97.501

0

Året s afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

-32.499

-97.501

-130.000

-97.501

0

32.499

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kost pris primo
Tilgang i året s løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo

20.496

0

0

20.496

20.496

20.496

Af- og nedskrivninger primo

-3.416

0

Året s afskrivninger

-5.124

-3.416

Af- og nedskrivninger ultimo

-8.540

-3.416

Regnskabsmæssig værdi ultimo

11.956

17.080

4. Eventualforpligtelser
Der er ingen event ualforpligt elser pr. st at usdagen.

5. Ejerskab
Følgende kapit alejere ejer minimum 5% af kapit alen eller repræsent erer minimum 5% af st emmerne:
Lars Lykke Konggaard

6. Antal ansatte
Ant al personer beskæft iget i gennemsnit (årsværk)
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