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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

MEEBOX ApS
Amagertorv 27
1160 København K
Telefonnummer:
e-mailadresse:

38413841
virksomhed@meebox.net

CVR-nr:
Regnskabsår:

33647239
01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse

Sparekassen Hobro

Revisor

ERLING G. JENSEN REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tofthøjvej 11B
9280 Storvorde
CVR-nr:
76647518
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Ledelsespåtegning
Det af os udarbejdede årsregnskab for 2012 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.
Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultat.
København K., den 14/03/2013
Direktion

Anders Christian Eiler

Patrick Enok Magnus Theander
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejerne i Meebox Aps

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsrapporten for Meebox Aps for regnskabsåret 1/1-2012 - 31/12-2012, omfattende
ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl,
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,
som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 –
31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
I forbindelse med stiftelse af selskabet er der ved en ekspeditionsfejl i selskabets pengeinstitut - sket den
fejl, at selskabskapitalen først blev indbetalt - men efterfølgende tilbageført
Storvorde, 14/03/2013

Erling G. Jensen
Registreret Revisor
ERLING G. JENSEN REVISIONSANPARTSSELSKAB
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Ledelsesberetning
Generelt
Selskabets aktivitetsområdeer at udøve virksomhed med hostingaktiviteter.
Økonomisk udvikling
Resultat for indeværende regnskabsperiode er tilfredsstillende - når der henses til væsenlige
engangsomkostninger i forbindelse med etableringen af virksomheden.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen
af virksomhedens forhold.
Forventet udvikling
Der forventes et noget bedre resultat i næste regnskabsperiode.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der foregår ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter ud over normal produktudvikling og rationalisering af
produktionsprocesser
Ejerforhold
Ifølge selskabets særlige aktionærfortegnelse besidder følgende selskabsdeltagere mindst 5% af
aktiekapitalens stemmerettigheder eller aktier hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen, dog
mindst kr. 40.000.Eiler Holding Aps
og
Patrick Theander
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt
Eventuel udbytte er afsat som gæld i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 48.
Indtægtskriterier
Indtægterne medtages i det år, hvor levering har fundet sted.
Skatter, herunder udskudt skat
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst samt årets forskydning i hensættelse til udskudt skat
føres i resultatopgørelsen.
Omregning af beløb i fremmedvaluta
Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurs.
Valutakursgevinster og -tab medtages i resultatopgørelsen.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af alle i årenes løb foretagne afskrivninger.
Afskrivninger foretages med lige store beløb over aktivets forventede brugstid. De forventede brugstider er i
det væsentligste:
Inventar 5-7 år
Nedskrivninger og korrektioner til tidligere års nedskrivninger føres over resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab efter
individuel vurdering.
Hensættelser
Udskudt skat hensættes med 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.
Skat
Skat af årets resultat føres i resultatopgørelsen - eventuel rentetillæg til selskabsskatten medtages i
betalingsåret.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note

2012
kr.

2011
kr.

612.155

190.135

-570.082
-11.115

-152.839
0

30.958

37.296

721
-15.283

28
-109

16.396

37.215

0

-670

16.396

36.545

-486

-9.125

15.910

27.420

Overført resultat .......................................................................................

15.910

27.420

I alt ..........................................................................................................

15.910

27.420

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

1

Resultat af ordinær primær drift .........................................................
Andre finansielle indtægter .....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger .............................................................

2
3

Ordinært resultat før skat ....................................................................
Ekstraordinære omkostninger ..................................................................

4

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................
Skat af årets resultat .................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................

5

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
240.885

2011
kr.
0

6

240.885

0

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

240.885

0

Andre tilgodehavender .............................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

88.554
89.750

35.600
80.000

Tilgodehavender i alt .............................................................................

178.304

115.600

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

22.998

69.025

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................

201.302

184.625

AKTIVER I ALT ...................................................................................

442.187

184.625

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note

2012
kr.
80.000
43.331

2011
kr.
80.000
27.420

7

123.331

107.420

8

208.536
18.655
0
91.665

665
0
9.125
67.415

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................................................

318.856

77.205

Gældsforpligtelser i alt .............................................................................

318.856

77.205

PASSIVER I ALT .....................................................................................

442.187

184.625

Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ................
Overført resultat ..........................................................................................
Egenkapital i alt ........................................................................................
Gæld til banker ...........................................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ....................................................
Skyldig selskabsskat ...................................................................................
Anden gæld .................................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Andre personaleudgifter
Andre omkostninger til social sikring

2012
kr.

2011

-539.296
-4.318
-26.468
-570.082

-143.603
-720
-8.516
-152.839

2012
kr.

2011

721
721

28
28

2012
kr.

2011

-2.578
-24
-12.681
-15.283

-109
0
0
-109

2012
kr.

2011

0
0

-670
-670

kr.

2. Andre finansielle indtægter

Renter fra bankindestående

kr.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Renteudgifter pengeinstitutter
Renter kreditorer
Renteudgifter i øvrigt

kr.

4. Ekstraordinære omkostninger

Øvrige ekstraordinære udgifter
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5. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2012
kr.

2011

0
0
-486
-486

-9.125
0
0
-9.125

kr.

6. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg og
driftsinventar
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

0
252.000
0
252.000

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

0
-11.115
0
-11.115

Regnskabsmæssig værdi ultimo

240.885

7. Egenkapital i alt
Anpartskapital: 80.000
Overført overskud eller tab, primo: 27.421
Overført af årets resultat:
15.911
Overført overskud eller tab, ultimo: 43.332
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8. Anden gæld

Skyldig moms og afgifter
Skyldig A-skat
Skyldig ATP-bidrag mv.
Skyldige feriepenge
Skyldig AM-bidrag
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2012
kr.

2011

7.482
16.780
2.116
59.850
5.437
91.665

44.975
4.586
720
15.250
1.515
67.046

kr.

