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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CARSTEN HAUCH ApS
Toftebæksvej 2
2800 Kgs.Lyngby

Telefonnummer: 45880555
Fax: 33140282

CVR-nr: 16221031
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S
Charlottenlund Afd. Jægersborg Alle 22
2920 Charlottenlund

Revisor PETER MADSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Slotsgade 61, 2 tv
3400 Hillerød
DK Danmark
CVR-nr: 25362403
P-enhed: 1007642217
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 inklusive
ledelsesberetningen for Carsten Hauch ApS.
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den
finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni
2017.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.
 
Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at selskabet opfylder betingelserne herfor.
 
Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Lyngby-Taarbæk 16/10/2017

 Direktion

 Carsten Hauch
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Revisors erklæring om opstilling af finansielle
oplysninger

 Til ledelsen i Carsten Hauch ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Carsten Hauch ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabets ledelse 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 selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i
revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder prin-cipper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til op-stillingen af
årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt

 årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-loven.

,  Hillerød 16/10/2017

 Peter Madsen
Registreret revisor
PETER MADSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 25362403
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Ledelsesberetning
Navneændring
Selskabet har 4. januar 2017 ændret navn fra Advokat Carsten Hauch ApS til Carsten Hauch ApS.
 
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er samtidigt ændret fra at udøve advokatvirksomhed til at udføre juridisk
rådgivning.
 
Udvikling i regnskabsåret 2016/2017
Resultat af selskabets hovedaktivitet har indfriet de forventninger, der var stillet til året.
Værdipapirbeholdningen i børsnoterede aktier har udviklet sig utilfredsstillende, hvilket har medført en
negativ kursregulering på kr. 198.439.
 
Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtrådt væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2017.
 
Resultatfordeling
Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.
 
Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017/2018
Der forventes et rimeligt tilfredsstillende resultat i næste regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
REGNSKABSGRUNDLAG
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og
er aflagt i danske kroner.
Regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste år.
 
RESULTATOPGØRELSEN
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.
 
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen og ”andre eksterne omkostninger” er ikke oplyst.
Andre eksterne omkostninger omfatter salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.
 
Indregningskriterium
Nettoomsætning, der omfatter salg af tjenesteydelser indtægtsføres i takt med at fakturering finder sted.
Omkostninger er periodiseret, så de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
 
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursfortjenester
og -tab på værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat udgør 22,0 % af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke
indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.
Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst regule-ret
for årets forskydning i udskudt skat.
Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22,0 % af alle midlertidige forskelle mellem
skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.
Selskabet anvender acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er opført under
finansielle indtægter og finansielle omkostninger.
 
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar, der består af automobil, maskiner og inventar måles til kostpris med fra-drag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger. Aktiverne afskrives over den
forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper
og satser:
 
Driftsmateriel, inventar og automobil 20 % lineært
Andre anlægsaktiver (udsmykning) Ingen afskrivning
 
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 13.200 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på
under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til pålydende værdi med fradrag af eventuel hensættelse
til imødegåelse af tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte til-godehavender.
 
Værdipapirer
Værdipapirer, omfattende børsnoterede aktier indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi på
balancedagen.
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Hensættelser til udskudt skat
Der er hensat til udskudt skat med 22,0 % af forskellen mellem regnskabsmæssigt og skattemæssigt
foretagne afskrivninger på anlægsaktiver samt urealiserede kursgevinster og -tab på værdipa-pirer.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er optaget til nominel værdi.
 
Forslag til udbytte
Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes under egenkapitalen
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Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.

Bruttoresultat  ............................................................................... 37.929 131.657

Personaleomkostninger  .................................................................. 1 -48.577 -103.410
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
 ......................................................................................................... 

0 0

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -10.648 28.247

Andre finansielle indtægter  ............................................................ 25.711 24.342
Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... -199.388 -58.697

Ordinært resultat før skat  ........................................................... -184.325 -6.108

Skat af årets resultat  ....................................................................... 2 0 0

Årets resultat  ................................................................................ -184.325 -6.108

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  .......................... 103.400 0
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen  ................. 0
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser  .................... 0
Overført resultat  ............................................................................. -287.725 -6.108

I alt  ................................................................................................ -184.325 -6.108
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Balance 30. juni 2017
Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  ........................................ 18.000 18.000

Materielle anlægsaktiver i alt  ..................................................... 3 18.000 18.000

Anlægsaktiver i alt  ...................................................................... 18.000 18.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  ................................. 0 3.775
Andre tilgodehavender  .................................................................. 12.490 5.087
Periodeafgrænsningsposter  ............................................................ 0 3.125

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 12.490 11.987

Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................ 1.017.072 1.215.511

Værdipapirer og kapitalandele i alt  .......................................... 1.017.072 1.215.511

Likvide beholdninger  .................................................................... 293.710 249.484

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 1.323.272 1.476.982

Aktiver i alt  .................................................................................. 1.341.272 1.494.982
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Balance 30. juni 2017
Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 125.000 125.000
Overført resultat  ............................................................................ 1.011.004 1.298.729
Forslag til udbytte  ......................................................................... 103.400 0

Egenkapital i alt  .......................................................................... 1.239.404 1.423.729

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ...................................... 25.600 24.675
Skyldig selskabsskat  ..................................................................... 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

76.268 46.578

Forslag til udbytte for regnskabsåret  ............................................ 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 101.868 71.253

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 101.868 71.253

Passiver i alt  ................................................................................. 1.341.272 1.494.982
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Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Registreret
kapital

mv.

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

indregnet
under

egenkapitalen

I alt

kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo  ...................................................... 125.000 1.298.729 0 1.423.729
Betalt udbytte  .............................................................. -103.400 103.400 0
Årets resultat  ............................................................... -184.325 -184.325
Egenkapital, ultimo  ..................................................... 125.000 1.011.004 103.400 1.239.404



Side 13 af 13

CVR-nr. 16221031

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16

  kr. kr.

Lønninger inkl. ledelsesvederlag 40.177 91.140
Pensionsordninger 0 0
Andre omkostninger til social sikring m.v. 8.400 12.27
I alt 48.577 103.410
 

2. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16

  kr. kr.

Selskabsskat af årets resultat 0 0
Selskabsskat tidligere år 0 0
Udskudt skat 0 0
I alt 0 0
 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmateriel
og inventar

Andre aktiver

  kr. kr.

Saldo pr. 1. juli 2016 0 18.000
Tilgang 0 0
Afgang 0 0

Anskaffelsessum pr. 30. juni 2017 0 18.000
     
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. juli 2016 0 0
Årets afskrivninger 0 0
Afgang i året 0 0

Akkumulerede afskrivninger pr. 30. juni 2017 0 0
     
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2017 0 18.000
 
 


