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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
AUDIENTES ApS

Diplomvej 381

  2800 Kongens Lyngby

CVR-nr.: 36047631

Stiftelsesdato: 15.07.2014

Hjemsted: Kongens Lyngby

Regnskabsår:  - 01.01.2019 31.12.2019

Bestyrelse
Povl André Bang Bendz, Formand

Gitte Jürgens

Elsebeth Finnick

Direktion
Steen Thygesen, Adm. direktør

Hossein Sandfeld Jelveh

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Weidekampsgade 6
 Postboks 1600
 0900 København C
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  - 
 for .

01.01.2019
31.12.2019 AUDIENTES ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

.
31.12.2019 01.01.2019

31.12.2019

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 26.06.2020

Direktion

Steen Thygesen
Adm. direktør

 

Hossein Sandfeld Jelveh

 

Bestyrelse

Povl André Bang Bendz
Formand

 

Gitte Jürgens

 

Elsebeth Finnick
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Til kapitalejerne i AUDIENTES ApS

Konklusion

Grundlag for konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for  for regnskabsåret  -   
 , der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes  efter årsregnskabsloven. 

  Det er 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.  

AUDIENTES ApS 01.01.2019
31.12.2019

31.12.2019 01.01.2019
31.12.2019

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
 der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Selskabet har med virkning for indeværende regnskabsår frivilligt valgt at lade årsrapporten revidere. Vi skal 
fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret. 

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. 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis 
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan 
fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover: 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision 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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  
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 Vores ansvar er herudover 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 26.06.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Henrik Wolff Mikkelsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33747
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive virksomhed med produktion og salg af 
elektronikartikler samt hermed beslægtet virksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets udvikling og resultat anses som forventet. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Audientes har udviklet en platform bestående af software og hardware teknologi der tilsammen skaber en 
innovativ høreapparatsløsning som kan hjælpe millioner af mennesker verden over med høretab. Høreapparatet
 bygger på en såkaldt selvjusterende (eng: ”Self-fitting”) teknologi som Audientes selv har udviklet, og produktet 
er designet af virksomheden med både lav udsalgspris og lave driftsomkostninger for øje. Desuden understøttes 
begge ører som standard, hvilket sænker omkostningerne yderligere for de mange med binauralt høretab.  

 Det selvjusterende høreapparat har hele processen med en høretest og en høreklinik indbygget, hvilket 
eliminerer både behovet for en audiolog og dyre dele af værdikæden. Resultatet er et selvjusterende 
høreapparat, der kan sælges i detailleddet ”over-the-counter” idet brugerne selv vil kunne kalibrere 
høreapparatet uden assistance fra en høreekspert eller høreklinik, hvilket gør opsætningen og vedligeholdelsen 
væsentlig nemmere end traditionelle høreapparater. Den smarte software-assisteret opsætning tager et par 
minutter og kan gøres af brugeren på selve høreapparatet eller via en smartphone app.  

 Med fokus på, at høreapparatet skal være økonomisk overkommeligt for middelklassen i udviklingslandene og 
lavindkomstgrupperne i højindkomstlandene, vil Audientes’ høreapparat koste ca. DKK 1.600 og således ned til 
1/20 for et sæt af de klassiske gode digitale høreapparater. For millioner af mennesker over hele verden, 
Audientes "over-the-counter" høreapparat vil være det første skridt mange vil tage for at løse deres høretab til en
 pris, de har råd til. 

 Audientes er i den afgørende fase i færdigudviklingen af høreapparatet og den tilhørende smartphone app. 
Således udestår den afsluttende udviklings og testfase med endelig prototype fabrikation og markedstests med 
brugere i Danmark, Tyskland og Indien før produktet vil være klart til masseproduktionsfasen. 

 Fremadrettet har Audientes en flerårig udviklingsplan for videreudvikling af hardware (næste generationer af 
høreapparatet), software, AI-baseret analyse af indsamlede brugerdata (jf. GDPR m.v.) der opsamles i en cloud-
platform til løbende at forbedre høreapparatets funktionalitet og Audientes viden om bruger præferencer. 
Audientes Cloud platform muliggør lagring af høretestdata (audiogrammer), analyser samt, information til brug 
for udvidede kunderelationer (Customer Relationship Management), salg og support. 

 Det er Selskabets forventning at have et produktionsklart høreapparat i første kvartal 2021 og herefter 
påbegynde salgsaktiver med den første omsætning fra og med 2021. Salget forventes at ville ske dels direkte til 
forbrugerne via Audientes egen onlineshop, etailers som bl.a. Amazon og Flipkart, dels via grossister og 
detailkæder.  

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten, ud  
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 over de seneste måneders udvikling i spredningen af COVID-19 og nedlukningen af store dele af samfundet. 
    
  På grund af usikkerheden omkring længden af corona-krisen, både nationalt og internationalt, er det ikke 
muligt at opgøre den økonomiske indvirkning på nuværende tidspunkt.  Udbruddet har samlet set ikke haft 
direkte indvirkning på værdiansættelsen af selskabets aktiver og forpligtelser i 2020.
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Resultatopgørelse for 2019

Note  
2019

kr.  
2018

kr.

Bruttofortjeneste/-tab (59.256) (323.155)

Personaleomkostninge r 1 (50.500) (362.836)

Driftsresultat (109.756) (685.991)

Andre finansielle  indtægter 1.540 0

Andre finansielle omkostninger (1.735) (1.122)

Resultat før skat (109.951) (687.113)

Skat af årets resultat (205.045) 240.967

Årets resultat (314.996) (446.146)

   

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat (314.996) (446.146)

Resultatdisponering (314.996) (446.146)
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Balance pr. 

Aktiver

31.12.2019

Note  
2019

kr.  
2018

kr.

Udviklingsprojekter under udførelse 3 7.548.641 6.998.316

Immaterielle aktiver 2 7.548.641 6.998.316

Deposita 21.832 21.332

Finansielle aktiver 21.832 21.332

Anlægsaktiver  7.570.473 7.019.648

Tilgodehavende selskabsskat 33.923 381.651

Tilgodehavender 33.923 381.651

Likvide beholdninger 77.976 71.374

Omsætningsaktiver 111.899 453.025

Aktiver 7.682.372 7.472.673
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Passiver

Note  
2019

kr.  
2018

kr.

Virksomhedskapital 4 368.730 368.730

Overkurs ved emission 0 3.416.761

Reserve for udviklingsomkostninger 4.592.555 2.855.017

Overført overskud eller underskud (1.030.079) (2.394.246)

Egenkapital 3.931.206 4.246.262

Udskudt skat   1.193.764 959.716

Hensatte forpligtelser 1.193.764 959.716

Leverandører af varer og tjenesteydelser 132.916 335.117

Anden gæld 75.233 82.325

Periodeafgrænsningsposter 2.349.253 1.849.253

Kortfristede gældsforpligtelser 2.557.402 2.266.695

Gældsforpligtelser 2.557.402 2.266.695

Passiver 7.682.372 7.472.673
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Egenkapitalopgørelse for 2019

Virksomheds-
kapital

 kr.

Reserve for 
udviklings-

omkostninger
 kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
 kr.

I alt
 kr.

Egenkapital primo 368.730 0 (113.812) 254.918

Ændring i regnskabspraksis 0 4.163.301 (172.017) 3.991.284

Korrigeret egenkapital primo 368.730 4.163.301 (285.829) 4.246.202

Overført til reserver 0 429.254 (429.254) 0

Årets resultat 0 0 (314.996) (314.996)

Egenkapital ultimo 368.730 4.592.555 (1.030.079) 3.931.206
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Noter

 Personaleomkostninger1

 
2019

kr.  
2018

kr.

Gager og lønninger 110.823 1.164.766

Andre omkostninger til social sikring 12.562 44.543

Andre personaleomkostninger 18.272 25.142

141.657 1.234.451

Personaleomkostninger overført til aktiver (91.157) (871.615)

50.500 362.836

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 1 1

 Immaterielle aktiver2
Udviklings-

 projekter
  under

  udførelse
 kr.

Kostpris primo 6.998.316

Tilgange 550.325

Kostpris ultimo 7.548.641

Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.548.641

 Udviklingsprojekter3
Audientes har udviklet en platform bestående af software og hardware teknologi der tilsammen skaber en 
innovativ høreapparatsløsning som kan hjælpe millioner af mennesker verden over med høretab. For yderligere 
beskrivelse henvises til ledelsesberetningen.
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 Virksomhedskapital4
Nominel

 værdi
 kr.

Selskabskapital 15.07.14 222.222

Tilgang 16.09.15, Kapitaludvidelse 63.200

Tilgang 11.05.16, Kapitaludvidelse 4.262

Tilgang 11.05.16, Kapitaludvidelse (gældskonvertering) 26.369

Tilgang 16.05.17, Kapitaludvidelse 35.819

Tilgang 27.08.18, Kapitaludvidelse 16.858

368.730

Der har ikke været ændringer til virksomhedskapitalen i året.
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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.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er blevet ændret på følgende poster, hvilket har resulteret i følgende ændringer af 
sammenligningstal: 

  - Udviklingsomkostninger er kapitaliseret som immaterielle aktiver. 
 - Modtaget tilskud er passiveret, således at indtægtsførsel sker i takt med at udviklingsprojekter afskrives. 

 Som en konsekvens af ovenstående er sammenligningstal for 2018 tilpasset i forhold det tidligere offentliggjorte 
årsregnskab som følger:   

 Årets resultat 
 2018 i henhold til senest offentliggjorte regnskab: -1.260.029 
 Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis: 813.883
 2018 sammenligningstal efter ændring af anvendt regnskabspraksis: -446.146 

 Egenkapital primo 
 2018 i henhold til senest offentliggjorte regnskab: 254.918 
 Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis: 3.991.284
 2018 sammenligningstal efter ændring af anvendt regnskabspraksis: 4.246.202

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig  eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,  og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Resultatopgørelsen

Balancen

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

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og 
risikoovergang til køber har fundet sted. 

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår 
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

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

Andre finansielle indtægter 
Andre finansielle indtægter består  af valutakursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger 
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til 
tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende 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. 

Immaterielle rettigheder mv. 
Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle 
rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle aktiver. 

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den 
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller  udviklingsmulighed i 
virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller   anvende det pågældende 
produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle  aktiver. Øvrige udviklingsomkostninger 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når  omkostningerne afholdes. Ved indregning af  
udviklingsprojekter som immaterielle aktiver bindes  et beløb svarende til de afholdte omkostninger med fradrag 
af udskudt skat på egenkapitalen under reserve for udviklingsomkostninger, der nedbringes i takt med af- og 
nedskrivninger på  udviklingsprojekterne.  
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  Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte  og 
indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. 

  Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og    afskrivninger på 
immaterielle og materielle aktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen,  indregnes i kostprisen baseret på det 
medgåede timeforbrug for det enkelte projekt. 

   Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den  
 regnskabsmæssige værdi. 

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

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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. 

 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. 

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne tilskud der indtægtføres i takt med at de udviklingsprojekter der
 har været genstand for tilskud, afskrives.


