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Side 1

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 - 30.
september 2017 for Greenspeak ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden
1. oktober 2016 - 30. september 2017.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København Ø, den 28. februar 2018

Direktion

Anders Bøgelev Jensen

Side 2

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Greenspeak ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Greenspeak ApS for perioden 1. oktober 2016 - 30. september
2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem 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
principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen 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.
Aarhus N, den 28. februar 2018

ECO Revision ApS
CVR-nr.: 35891986
Kurt Hundebøll
Registreret revisor
mne418
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Greenspeak ApS
Vermundsgade 13
2100 København Ø
CVR-nr.:
Stiftet:
Regnskabsår:

35 85 10 11
13. maj 2014
1. oktober - 30. september

Direktion

Anders Bøgelev Jensen

Revisor

ECO Revision ApS
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N

Hovedaktivitet

Selskabets formål er service og handel, herunder salg af
mobiltelefonabonnementer samt dermed beslægtet virksomhed.
Selskabets formål er at støtte bæredygtige formål ved at give så meget
af overskuddet som muligt til sådanne gode formål, eventuelt ved at
Greenspeak ApS selv starter bæredygtige projekter op.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Greenspeak ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler
for klasse C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
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.
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.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i
lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger
til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen er indregnet med produktionsprincippet som
Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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indtægtsgrundlag.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger, herunder feriepenge, pensioner samt andre
omkostninger til sociale sikring mv. I personaleomkostning er der fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.
BALANCEN
Udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger,
der direkte og indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter og som opfylder
kriterierne for indregning.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet
over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat 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.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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. For
indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

1

2

2016/17

2015/16

BRUTTOFORTJENESTE ..........................................

178.337

785

Personaleomkostninger ...................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ..................................................................

-66.000

0

-30.000

-10.000

DRIFTSRESULTAT ....................................................

82.337

-9.215

Andre finansielle omkostninger ......................................

-3.600

0

RESULTAT FØR SKAT .............................................

78.737

-9.215

Skat af årets resultat ........................................................

-17.321

2.027

ÅRETS RESULTAT ....................................................

61.416

-7.188

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat ..............................................................

61.416

-7.188

DISPONERET I ALT ..................................................

61.416

-7.188
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017
AKTIVER

2017

2016

Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter
og lignende rettigheder, der stammer fra
udviklingsprojekter .........................................................

0

30.000

Immaterielle anlægsaktiver .........................................

0

30.000

ANLÆGSAKTIVER ....................................................

0

30.000

Andre tilgodehavender ...................................................
Udskudt skatteaktiv ........................................................

30.000
0

25.000
12.745

Tilgodehavender ...........................................................

30.000

37.745

Likvide beholdninger ...................................................

548.917

238.945

OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................

578.917

276.690

AKTIVER......................................................................

578.917

306.690
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BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017
PASSIVER

3

2017

2016

Virksomhedskapital ........................................................
Overført resultat ..............................................................

50.000
15.830

50.000
-45.586

EGENKAPITAL ...........................................................

65.830

4.414

Modtagne forudbetalinger fra kunder .............................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ........................
Selskabsskat ....................................................................
Anden gæld .....................................................................

218.684
214.612
4.576
75.215

142.973
124.487
0
34.816

Kortfristede gældsforpligtelser ...................................

513.087

302.276

GÆLDSFORPLIGTELSER .......................................

513.087

302.276

PASSIVER ....................................................................

578.917

306.690

Side 10

NOTER

1

2

3

2016/17

2015/16

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget .............................................

1

0

Lønninger........................................................................

66.000

0

66.000

0

4.576
12.745

0
-2.027

17.321

-2.027

Primo

Forslag til resultatdisponering

Ultimo

50.000
-45.586

0
61.416

50.000
15.830

4.414

61.416

65.830

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat ........................................................
Årets ændring udskudt skat ............................................

Egenkapital

Virksomhedskapital ..........................
Overført resultat ................................
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