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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

GreenSpeak ApS
Njalsgade 76 3
2300 København S
e-mailadresse:

vip@GreenSpeak.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

35851011
01/10/2020 - 30/09/2021

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2020 - 30.
september 2021 for GreenSpeak ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling samt af resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
København, den 18/11/2021
Direktion

Mads Tofthøj Rasmussen

Mark Mellembakken Rasmussen

Anders Bøgeløv Jensen

Ledelsesberetning
Formål
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.
(Støtten skal gives i en sådan grad, at selskabets eksistens ikke bliver truet).
Ledelsen oplyser at der i regnskabsåret er doneret kr. 560.500 til dette formål.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
årets resultat er negativ. Ledelsen anser årets resultat
som mindre acceptabelt. Ledelsen forventer et positivt resultat
næste år.
Begivenheder efter regnskabets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke truffet
begivenheder, der vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B,
mikrovirksomhed.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,
herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og
forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger.
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 regnskabspost 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 er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af hjælpematerialer og andre eksterne
omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution,
salg, reklame, administration og lokaler.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og
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
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi.
Skyldig skat
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.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende
til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2020 - 30. sep. 2021
Note

2020/21
kr.
10.971.167
-7.969.353
-277.440
-784.741

2019/20
kr.
9.041.790
-6.607.324
-134.559
-878.502

1.939.633

1.421.405

-1.656.759

-1.472.850

282.874

-51.445

-249.572
-25.442

-9.593

7.860

-61.038

Skat af årets resultat

-58.546

12.324

Årets resultat

-50.686

-48.714

Overført resultat

-50.686

-48.714

I alt

-50.686

-48.714

Nettoomsætning
Vareforbrug
Eksterne omkostninger
Administrationsomkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Resultat af ordinær primær drift
Dagsværdiregulering af gæld
Øvrige finansielle omkostninger
Ordinært resultat før skat

Forslag til resultatdisponering

Balance 30. september 2021
Aktiver
Note

2020/21
kr.
31.566

2019/20
kr.
14.916

Finansielle anlægsaktiver i alt

31.566

14.916

Anlægsaktiver i alt

31.566

14.916

Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender

0
9.000
0

12.324
1.000
76.288

Tilgodehavender i alt

9.000

89.612

Likvide beholdninger

2.107.164

1.489.263

Omsætningsaktiver i alt

2.116.164

1.578.875

AKTIVER I ALT

2.147.730

1.593.791

Deposita

Balance 30. september 2021
Passiver
Note
Registreret kapital mv.
Overført resultat

2020/21
kr.
50.000
205.116

2019/20
kr.
50.000
255.802

Egenkapital i alt

255.116

305.802

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Skyldig moms og afgifter
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social
sikring
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

571.473
869.610
46.222
156.479

802.089
75.746
112.509

245.258

294.072

3.572

3.573

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.892.614

1.287.989

Gældsforpligtelser i alt

1.892.614

1.287.989

PASSIVER I ALT

2.147.730

1.593.791

Noter
1. Information om gennemsnitligt antal ansatte
Gennemsnitligt antal ansatte

2020/21
4

