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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AUDIENTES ApS
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

e-mailadresse: hossein.jelveh@audientes.com

CVR-nr: 36047631
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Audientes ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller
aftaler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

, den  Kongens Lyngby 24/05/2019

 Direktion

 Hossein Sandfeld Jelveh  Steen Thygesen

 Bestyrelse

 Stig Due  Hossein Sandfeld Jelveh

 Jacob Givskov Nielsen
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive virksomhed med produktion om salg af
elektronikartikler samt hermed beslægtet virksomhed.
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
 
Årets udvikling og resultat anses som forventet.

Ledelsen har positive forventninger til det kommende regnskabsår.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten
for 2018.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
Årsrapporten for Audientes ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående
regnskabsår.

 Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger
og nedskrivninger.
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser i balancen, når det er sandsynligt,
at fremtidige økonomiske ressourcer 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 nedenfor.
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen

 Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og
eksterne omkostninger.

 Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
selskabets hovedaktivitet.

 Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten
indgår envidere nedskrivninger på tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

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

 Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
 
Balancen
 

 Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi.

 Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, fx vedrørende aktier, hvor
opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
 
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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
 

 Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.

Bruttofortjeneste/Bruttotab  ........................................................ -494.978 150.493

Personaleomkostninger  .................................................................. -1.234.452 -1.861.639

Resultat af ordinær primær drift  ............................................... -1.729.430 -1.711.146

Øvrige finansielle omkostninger  ................................................... -1.122 -668

Ordinært resultat før skat  .......................................................... -1.730.552 -1.711.814

Skat af årets resultat  ....................................................................... 470.523 273.557

Årets resultat  ................................................................................ -1.260.029 -1.438.257

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ............................................................................. -1.260.029 -1.438.257

I alt  ................................................................................................ -1.260.029 -1.438.257
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Balance 31. december 2018
Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.

Deposita  ......................................................................................... 21.332 21.332

Finansielle anlægsaktiver i alt  .................................................... 21.332 21.332

Anlægsaktiver i alt  ....................................................................... 21.332 21.332

Udskudte skatteaktiver  ................................................................... 197.984 66.245
Tilgodehavende skat  ...................................................................... 381.651 648.296

Tilgodehavender i alt  ................................................................... 579.635 714.541

Likvide beholdninger  ..................................................................... 71.374 250.664

Omsætningsaktiver i alt  .............................................................. 651.029 965.205

Aktiver i alt  ................................................................................... 672.361 986.537
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Balance 31. december 2018
Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ................................................................... 1 368.730 351.872
Overført resultat  ............................................................................. -113.812 362.989

Egenkapital i alt  ........................................................................... 254.918 714.861

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ....................................... 353.618 75.246
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  .................................................................................. 

63.825 196.430

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  ........................................... 417.443 271.676

Gældsforpligtelser i alt  ................................................................ 417.443 271.676

Passiver i alt  ................................................................................. 672.361 986.537
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Noter

1. Registreret kapital mv.

 

  kr.

Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Anpartskapital 15.07.14.
Tilgang 16.09.15, kapitaludvidelse
Tilgang 11.05.16, kapitaludvidelse
Tilgang 11.05.16, kapitaludvidelse (gældskonvertering)
Tilgang 16.05.17, kapitaludvidelse

222.222
63.200
4.262

26.369
35.819

Tilgang 27.08.18, kapitaludvidelse 16.858

Anpartskapital ultimo 368.730
 
 
 

Virksomhedskapital Overkurs
ved emission

Overført overskud
eller underskud

I alt

Egenkapital primo 351.872 0 362.989 714.861
Kapitalforhøjelse 16.858 783.228 0 800.086
Overført fra overkurs 0 -783.228 783.228 0
Årets resultat 0 0 -1.260.029 -1.260.029
Egenkapital ultimo 368.730 0 -113.812 254.918
 

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte  ............................................................ 1


