KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A
Postboks 710
9100 Aalborg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

Meebox ApS

Årsrapport 2013

Til Erhvervsstyrelsen
Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling

11. april

den

20 14

Anders Christian Eiler
dirigent

CVR-nr. 33 64 72 39
019771 / CW

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk
kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

ABCD

Meebox ApS
Årsrapport 2013
CVR-nr. 33 64 72 39

Indhold
Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors erklæringer

3

Ledelsesberetning

5

Selskabsoplysninger
Beretning

5
6

Årsregnskab 1. januar - 31. december

7

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

019771 / CW

7
10
11
13

1

ABCD

Meebox ApS
Årsrapport 2013
CVR-nr. 33 64 72 39

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013 for Meebox ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 11. april 2014
Direktion:

Anders Christian Eiler
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Theander
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Meebox ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Meebox ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Forbehold
Grundlag for konklusion med forbehold
Vi blev valgt som revisorer for selskabet den 20. juni 2013. Vi har ved revisionen af primobalancen ikke været i
stand til at opnå en begrundet overbevisning om indregning og måling af selskabets debitorer, kreditorer og
periodeafgrænsningsposter (passiv) pr. 31. december 2012, hvilket kan have væsentlig indflydelse på årets
resultat for 2013.

Konklusion med forbehold
Konklusion med forbehold om det finansielle resultat
På grund af væsentligheden af det forhold, der er beskrevet ovenfor, i relation til opgørelse af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 kan vi ikke udtrykke en konklusion om
resultatet af selskabets aktiviteter for perioden og sammenligningstallene for regnskabsåret 2012.

Konklusion om den finansielle stilling
Det er vores opfattelse, at balancen giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling pr. 31. december
2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Regnskabet for Meebox ApS for regnskabsåret 2012 blev revideret af en anden revisor, som udtrykte en konklusion uden forbehold på dette regnskab den 14. marts 2013.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk.1, ydet lån til selskabets kapitalejer, hvorved ledelsen kan
ifalde ansvar. Lånet er tilbagebetalt pr. 31. december 2013.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 11. april 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Andreas H. Brandt
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Meebox ApS
Store Kongensgade 40H
1264 København K
Telefon:
E-mail:

38 41 38 41
virksomhed@meebox.net

CVR-nr.:
33 64 72 39
Stiftet:
1. maj 2011
Hjemstedskommune: København
Regnskabsår:
1. januar - 31. december

Direktion
Anders Christian Eiler
Patrick Enok Magnus Theander

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A
9000 Aalborg

Bank
Handelsbanken

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 11. april 2014 på selskabets adresse.
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at udøve virksomhed med hostingaktiviteter. Disse hostingaktiviteter henvender sig både til private og erhverv og spænder fra små løsninger til store entrepriseløsninger. Selskabet udmærker sig ved at levere løsninger af høj kvalitet og anerkendt
kundeservice.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et underskud på 463 tkr. mod et overskud på 16 tkr. ifølge årsrapporten 2012. Årets resultat er negativt påvirket af ændrede skøn vedrørende indregning af
omsætning og ikke-indregnede periodiseringer pr. 31. december 2012.
Selskabet har i 2013 fulgt de lagte vækstplaner. Endvidere har selskabet købt aktiviteten
Cloud.dk, således at selskabet nu har den rette platform til relancering af public cloud på det
danske marked. Selskabet har endvidere investeret i ansættelse af nye nøglemedarbejdere,
relancering af selskabets salgskanaler og produktpakker.
På baggrund af ovenstående anses årets resultat som acceptabelt.
Balancesummen udgør 3.158 tkr., og egenkapitalen udgør 1.161 tkr. pr. 31. december 2013.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have
indflydelse på virksomhedens finansielle stilling pr. 31. december 2013.

Virksomhedens forventede udvikling
For 2014 forventes en betydelig vækst og et positivt resultat. Væksten skal realiseres ved at
fastholde og forbedre vores anerkendte kundeservice, udvide vores eksisterende engagement
i og uden for Danmark samt introducere nye løsninger inden for hostingvirksomhed. Endvidere forventes de foretagne investeringer i 2013 at bidrage positivt i 2014.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Meebox ApS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af tjenesteydelser, hvilket omfatter salg af webhoteller, domænenavne og
management, indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering til køber har fundet sted,
og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste
Brottufortjeneste omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i
fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen.

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 i egenkapitalen med
den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der
indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres her-
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
til, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5-10 år.

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi
efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler og inventar

5 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter
henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse
af tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
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 og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 de 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 nettoaktiver 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note 2013
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

2012

760.491
-1.130.730

586.135
-545.609

-145.039

-11.115

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-515.278
200
-82.598

29.411
787
-13.801

Ordinært resultat før skat
Skat af ordinært resultat

-597.676
135.054

16.397
-486

-462.622

15.911

-462.622

15.911

Årets resultat

1

2

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2013
AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill og rettigheder

2012

3
1.552.726

0

1.552.726

0

814.487

240.885

814.487

240.885

2.367.213

240.885

406.933
53.600
135.054
0
2.000

0
98.304
0
80.000
0

597.587

178.304

Likvide beholdninger

193.089

22.998

Omsætningsaktiver i alt

790.676

201.302

3.157.889

442.187

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Tilgodehavende selskabsskat

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note 2013
PASSIVER
Egenkapital
Anpartskapital
Overført resultat

2012

5
94.118
1.066.591

80.000
43.333

1.160.709

123.333

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

265.000

0

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

210.000
0
738.641
333.550
449.989

0
208.536
18.655
91.663
0

1.732.180

318.854

Gældsforpligtelser i alt

1.997.180

318.854

PASSIVER I ALT

3.157.889

442.187

Egenkapital i alt

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2013
1

2

3

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Skat af ordinært resultat
Specificeres således:
Regulering af udskudt skat
Regulering af udskudt skat som følge af nedsættelse af
selskabsskatteprocenten
Regulering vedrørende tidligere år

2012

1.106.551
14.040
10.139

541.267
2.090
2.252

1.130.730

545.609

-143.674

0

8.620
0

0
-486

-135.054

-486

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
og
rettigheder

I alt

Kostpris 1. januar 2013
Årets tilgang

0
1.571.930

0
1.571.930

Kostpris 31. december 2013

1.571.930

1.571.930

Afskrivninger 1. januar 2013
Årets afskrivninger

0
19.204

0
19.204

Afskrivninger 31. december 2013

19.204

19.204

1.552.726

1.552.726

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013
Afskrives over
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
4

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og
inventar
Kostpris 1. januar 2013
Årets tilgang

252.000
688.322

252.000
688.322

Kostpris 31. december 2013

940.322

940.322

Afskrivninger 1. januar 2013
Årets afgang
Årets afskrivninger

11.115
-11.115
125.835

11.115
-11.115
125.835

Afskrivninger 31. december 2013

125.835

125.835

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013

814.487

814.487

5 år

Afskrives over

5

I alt

Egenkapital
Anpartskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2013
Kapitalforhøjelse
Overført, jf. resultatdisponering

80.000
14.118
0

43.331
1.485.882
-462.622

123.331
1.500.000
-462.622

Egenkapital 31. december 2013

94.118

1.066.591

1.160.709

De seneste 3 års ændringer af anpartskapitalen specificeres således:
2013

6

2012

2011

Virksomhedskapital 1. januar
Kapitalforhøjelse

80.000
14.118

80.000
0

80.000
0

Virksomhedskapital 31. december

94.118

80.000

80.000

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser forfalder inden for 3 år med i alt 1.685 tkr. (2014: 828 tkr.).

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har udstedt virksomhedspant på i alt 1.000 tkr., der giver pant i selskabets
anlægsaktiver og tilgodehavender fra salg med en regnskabsmæssig værdi på 2.774 tkr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
8

Nærtstående parter
Meebox ApS' nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indflydelse
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af selskabskapitalen:
PT & ACE Holding ApS
Store Kongensgade 40H
1264 København K
Mediakey ApS
Store Kongensgade 40H, 2.
1264 København K
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