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fortsat - Ledelsesberetning

Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at udøve virksomhed med hostingaktiviteter. Disse hostingaktiviteter har til formål at
servicere private, erhvervs- samt offentlige kunder. Hostingaktiviteterne spænder fra mindre løsninger til større
entrepriseløsninger.
Selskabet udmærker sig ved at levere løsninger af høj kvalitet, have anerkendt kundeservice og yderst konkurrencedygtige priser.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat for 2014 udviser et overskud på 3 t.kr. mod et underskud på 463 t.kr. for 2013. Balancesummen
udgør 5.249 t.kr. pr. 31. december 2014 mod 3.158 t.kr. pr. 31. december 2013. Egenkapitalen udgør 1.164 t.kr.
pr. 31. december 2014, svarende til en soliditetsgrad på 22,2 %.
Selskabet har i 2014 fokuseret på at professionalisere den nuværende forretning og etablere aktivitet på nye markeder. Denne vækststrategi har i regnskabsåret 2014 bl.a. resulteret i investering i effektivitetsfremmende infrastruktur og en forbedret indtjening i forhold til 2013.
I løbet af 2014 har selskabet udvidet sin aktivitet ved at etablere dattervirksomheden Mybox Hosting AB som en selvstændig svensk juridisk enhed, der har til formål at videreføre Meebox-konceptet til det svenske marked. Etableringen har i regnskabsåret 2014 ikke bidraget positivt til koncernens indtjening, hvilket er i lighed med ledelsens forventning.
Selskabet købte i efteråret 2013 aktiviteten i Cloud.dk med henblik på at overtage eksisterende kunder og udvide
produktporteføljen. Køb af aktiviteten har i regnskabsåret 2014 bidraget positivt til koncernens indtjening og oversteget ledelsens forventninger. På den baggrund har virksomhedens ledelse etableret cloud-aktiviteten som et særskilt forretningsområde og som resultat heraf ansat nøglemedarbejdere til drift af aktiviteten samt foretaget særskilt branding via www.cloud.dk.
Virksomhedens ledelse anser på baggrund af ovenstående årets resultat som tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have indflydelse på virksomhedens finansielle stilling pr. 31. december 2014.
Forventet udvikling
Virksomhedens ledelse forventer, at den positive udvikling fortsætter i regnskabsåret 2015. Fokus er fortsat at investere strategisk i vækst, øge indtjeningen og udvide kerneforretningen. Koncernen har allerede på tidspunkt for
regnskabsaflæggelsen i 2015 realiseret et bedre resultat end for regnskabsåret 2014.
Den positive forventning for 2015 begrundes bl.a. med ansættelse af strategiske nøglemedarbejdere, markedsintroduktion af udviklingsprojekter igangsat regnskabsåret 2014, forventet positivt indtjeningsbidrag fra Mybox
Hosting AB m.v.
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Ledelsespåtegning

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

København, den 31. maj 2015
Direktionen:

Anders Christian Eiler

Patrick Magnus 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 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 en vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en 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.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 31. maj 2015
ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Andreas H. Brandt
statsaut. revisor
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

2014
kr.

Note

2

3

4

Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

2013
kr.

3.602.677
-2.511.242
-625.840

904.993
-1.204.054
-145.039

465.595
-196.476
1.895
-190.972

-444.100
0
200
-153.776

80.042
-76.796

-597.676
135.054

Årets resultat

3.246

-462.622

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

3.246

-462.622

3.246

-462.622

Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

Aktiver
Anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Udviklingsprojekter under udførelse
5

6

2013
kr.

261.425
708.841
609.004
191.116

0
788.346
764.380
0

Immaterielle anlægsaktiver

1.770.386

1.552.726

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2.459.292

814.487

Materielle anlægsaktiver

2.459.292

814.487

Anlægsaktiver i alt

4.229.678

2.367.213

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

635.427
3.750
58.258
5.000
24.148
110.497

406.933
0
135.054
2.000
44.800
8.800

Tilgodehavender

837.080

597.587

Likvide beholdninger

182.115

193.089

Omsætningsaktiver i alt

1.019.195

790.676

Aktiver i alt

5.248.873

3.157.889
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Balance pr. 31. december

2014
kr.

Note

8

2013
kr.

Passiver
Egenkapital
Anpartskapital
Overført resultat

94.118
1.069.838

94.118
1.066.592

Egenkapital i alt

1.163.956

1.160.710
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Hensatte forpligtelser
Hensættelse vedr. kapitalandele i tilknyttede virksomheder

9.721

0

9

Hensatte forpligtelser i alt

9.721

0

933.200
69.293

265.000
0

1.002.493

265.000

466.800
269.916
651.065
904.654
780.268

210.000
0
738.642
449.989
333.548

Kortfristede gældsforpligtelser

3.072.703

1.732.179

Gældsforpligtelser i alt

4.075.196

1.997.179

Passiver i alt

5.248.873

3.157.889

Gældsforpligtelser
Gæld til banker
Periodeafgrænsningsposter
10

Langfristede gældsforpligtelser

10

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld
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Egenkapitalopgørelse

(kr.)

Anpartskapital

Overført
resultat

I alt

Egenkapital pr. 1/1 2014
Årets resultat, jf. resultatdisponering

94.118

1.066.592
3.246

1.160.710
3.246

Egenkapital pr. 31/12 2014

94.118

1.069.838

1.163.956
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Meebox ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Koncernregnskab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 112, stk. 1, udarbejdes ikke koncernregnskab.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Udenlandske tilknyttede virksomheder
Selvstændige udenlandske virksomheder omregnes efter følgende principper:


Balancen omregnes til valutakursen på balancedagen.



Resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs.



Den kursdifference, der opstår ved omregning af egenkapitalen ved regnskabsårets begyndelse til valutakursen
på balancedagen samt ved omregning af resultatopgørelsen fra transaktionsdagens kurs til kursen på balancedagen, indregnes direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelse i takt med, at levering til køber finder sted, og
hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter m.v.
opkrævet på vegne af tredjemand.
Bruttoresultat
Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning
til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt "Bruttoresultat".
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i
årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på
operationelle leasingkontrakter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social
sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Kostprisen for færdiggjorte udviklingsprojekter, erhvervede immaterielle rettigheder og goodwill afskrives lineært
over den forventede brugstid. Erhvervede immaterielle rettigheder omfatter patenter, rettigheder og licenser.
Den vurderede brugstid for immaterielle anlægsaktiver udgør:
Brugstid (år)

Færdige udviklingsprojekter

1-3 år

Erhvervede immaterielle rettigheder

10 år

Goodwill

5-7 år

Afskrivningsperioden for immaterielle aktiver overstiger 5 år, i det omfang det enkelte immaterielle aktivs realisation forventes at tilvejebringe økonomiske fordele i en periode overstigende 5 år.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger.
Aktivernes forventede brugstid udgør:
Brugstid (år)

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder efter eliminering af interne
avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på erhvervelsestidspunktet.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen
med den del, som kan henføres transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler
et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Andre immaterielle anlægsaktiver omfatter udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle rettigheder.
Andre immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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Noter

1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Udviklingsprojekter indregnes som aktiver, hvis de er klart definerede og identificerbare og følgende indregningskriterier kan overholdes:


den tekniske mulighed for færdiggørelse af projektet kan påvises,



det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen,



der er tilstrækkelige tekniske og økonomiske ressourcer samt evner til at gennemføre og anvende eller sælge
projektet,



det er sandsynligt, at projektet vil frembringe fremtidige økonomiske fordele, herunder at der eksisterer et potentielt fremtidigt marked eller mulighed for anvendelse internt i virksomheden,



kostprisen kan opgøres pålideligt.

Udviklingsomkostninger, som ikke opfylder kriterierne ovenfor, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i
takt med at de afholdes.
Kostprisen for udviklingsprojekter opgøres til de direkte medgåede omkostninger samt en andel af de omkostninger,
der indirekte kan henføres til de enkelte udviklingsprojekter.
Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre
driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre
driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og koncerninterne tab og fradrag af koncerninterne avancer og eventuel negativ goodwill. Kapitalandele i virksomheder med negativ indre værdi indregnes som hensat forpligtelse, i det omfang der forfindes en retslig forpligtelse til dækning af underbalancen. Virksomhedens forholdsmæssige andel af en eventuel negativ egenkapital modregnes i tilgodehavender hos kapitalandelen, i det omfang det
er uerholdeligt.
Nyerhvervede og solgte kapitalandele indregnes i årsregnskabet henholdsvis fra anskaffelsestidspunktet eller frem
til afståelsestidspunktet.
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse. Hvis der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på
goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.
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1.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end regnskabsmæssig
værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som
opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab, indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen
over lånets løbetid.
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi
baseret på de enkelte leasingkontrakters interne rente.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i
efterfølgende regnskabsår.
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2014
kr.

2. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er opgjort således:
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2.419.186
63.065
28.991

1.179.874
14.040
10.140

2.511.242

1.204.054

1.895
0

0
200

1.895

200

69.876
6.920

-126.434
-8.620

76.796

-135.054

3. Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Renteindtægter i øvrigt

4. Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
Ændring af skatteprocent

5.

2013
kr.

Immaterielle anlægsaktiver

(kr.)

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

Udviklingsprojekter under
udførelse

Goodwill

I alt

Kostpris
Saldo pr. 1/1 2014

0

795.050

776.880

0

1.571.930

Tilgang i årets løb

292.748

0

0

191.116

483.864

Kostpris pr. 31/12 2014

292.748

795.050

776.880

191.116

2.055.794

0

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2014

0

6.704

12.500

Årets afskrivninger

31.323

79.505

155.376

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2014

31.323

86.209

167.876

0

285.408

261.425

708.841

609.004

191.116

1.770.386

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2014

19.204
266.204
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6.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

(kr.)

Kostpris
Saldo pr. 1/1 2014
Tilgang i årets løb
Kostpris pr. 31/12 2014

940.322
2.004.441
2.944.763

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2014
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2014

125.835
359.636
485.471
2.459.292

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2014

7.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Hjemsted

Egenkapital
kr.

Ejerandel %

Resultat
kr.

Dattervirksomheder
Bandhagen,
Sverige

Mybox Hosting AB

8.

100,00

-156.066

-196.476

Anpartskapital
2014
kr.

2013
kr.

2012
kr.

2011
kr.

2010
kr.

Anpartskapitalen har udviklet
sig således de seneste 5 år:
Saldo primo
Kapitalforhøjelse
Saldo ultimo

94.118

80.000

80.000

80.000

0

14.118

0

0

80.000
0

94.118

94.118

80.000

80.000

80.000
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9.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter virksomhedens hæftelse for
negativ kapitalandel i dattervirksomhed i form af afgivet støtteerklæring over for dattervirksomheden.

10. Langfristede gældsforpligtelser
Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 senere end 5 år fra balancedagen.

11. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har udstedt virksomhedspant på i alt 1.000 t.kr., der giver pant i selskabets anlægsaktiver og tilgodehavender fra salg med en regnskabsmæssig værdi på 4.865 t.kr.

12. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet PT & ACE Holding ApS som administrationsselskab og hæfter
begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.
Andre økonomiske forpligtelser
Selskabet har pr. 31. december 2014 en huslejeforpligtelse svarende til 56 t.kr.
Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der med baggrund i væsentlighed ikke er indregnet i balancen.
Den samlede restforpligtelse udgør 22 t.kr. pr. 31. december 2014.
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter over 3 år, hvor den samlede restforpligtelse udgør 828 t.kr.
pr. 31. december 2014 (65 t.kr. pr. 31. december 2015).
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