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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015 for Megasound ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 7. juni 2016
Direktion

Søren Hansen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Megasound ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Megasound ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 7. juni 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Simon Høgenhav
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Megasound ApS
Forchammersvej 11
1920 Frederiksberg C
Telefon: 33 25 89 09
Hjemmeside: www.megasound.dk
CVR-nr.: 31 74 61 83
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Frederiksberg C

Direktion

Søren Hansen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er detail- og erhvervssalg, samt installation af musik og lydanlæg, samt service og
udlejning af musikanlæg indenfor musikbranchen.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 1.054.832, og selskabets balance pr. 31.
december 2015 udviser en egenkapital på DKK 1.696.548.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste

2015

2014

DKK

DKK

2.603.611

1.370.172

Personaleomkostninger

1

-1.204.246

-975.751

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-136.378

-119.457

1.262.987

274.964

13.260

3.308

-16.908

-35.107

1.259.339

243.165

-204.507

-56.558

1.054.832

186.607

50.600

0

1.004.232

186.607

1.054.832

186.607

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
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Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2015

2014

DKK

DKK

1.077.279

402.858

1.077.279

402.858

Deposita

40.895

50.137

Finansielle anlægsaktiver

40.895

50.137

1.118.174

452.995

787.330

1.243.254

1.714.711

1.186.861

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

4

0

50.000

43.662

10.701

1.758.373

1.247.562

444.300

670.312

Omsætningsaktiver

2.990.003

3.161.128

Aktiver

4.108.177

3.614.123

Udskudt skatteaktiv
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

DKK

DKK

Selskabskapital

963.166

963.166

Overført resultat

682.782

-321.450

50.600

0

1.696.548

641.716

44.000

164.000

0

171.600

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

5

Gæld til selskabsdeltager
Gæld til realkreditinstitutter
Langfristede gældsforpligtelser

6

44.000

335.600

Gæld til selskabsdeltager

6

120.000

120.000

Gæld til realkreditinstitutter

6

0

98.400

Kreditinstitutter

0

247.211

Modtagne forudbetalinger fra kunder

0

739.586

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.590.535

1.182.373

Selskabsskat

237.468

0

Anden gæld

419.626

249.237

Kortfristede gældsforpligtelser

2.367.629

2.636.807

Gældsforpligtelser

2.411.629

2.972.407

Passiver

4.108.177

3.614.123

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Noter til årsregnskabet
1

DKK

Lønninger

1.016.071

734.033

Pensioner

84.384

115.488

Andre omkostninger til social sikring

34.409

29.521

Andre personaleomkostninger

69.382

96.709

1.204.246

975.751

5

4

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

3

2014

DKK

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

2015

0

27.564

136.378

91.893

136.378

119.457

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

237.468

0

Årets udskudte skat

-32.961

56.558

204.507

56.558
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Noter til årsregnskabet
4

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. januar

1.241.539

Tilgang i årets løb

810.799

Afgang i årets løb

-71.910

Kostpris 31. december

1.980.428

Ned- og afskrivninger 1. januar

838.681

Årets afskrivninger

136.378

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

-71.910

Ned- og afskrivninger 31. december

903.149

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.077.279
5-10 år

Afskrives over

5

Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

963.166

-321.450

0

641.716

0

1.004.232

50.600

1.054.832

963.166

682.782

50.600

1.696.548

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Noter til årsregnskabet
6

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2015

2014

DKK

DKK

Gæld til selskabsdeltager
Mellem 1 og 5 år

44.000

164.000

Langfristet del

44.000

164.000

Inden for 1 år

120.000

120.000

164.000

284.000

Mellem 1 og 5 år

0

171.600

Langfristet del

0

171.600

Inden for 1 år

0

98.400

0

270.000

Gæld til realkreditinstitutter
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Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter
Selskabet har indgået huslejekontrakter, hvorpå der påhviler en samlet huslejeforpligtelse på DKK 150.000 pr.
31. december 2015.
Selskabet har indgået en operationel leasingsaftale, hvorpå der hviler en samlet forpligtelse på DKK 639.180 pr.
31. december 2015.
Sikkerhedsstillelser
Virksomhedspant i simple fordringer/varedebitorer, driftsmidler mv., lagerbeholdning, immaterielle rettigheder og
driftsinventar/-materiel.
Sikkerheden er limiteret til i alt DKK 600.000.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Megasound ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der
er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler,
salg og distribution samt kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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.
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Regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5-10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien
opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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Regnskabspraksis
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort 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.
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.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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