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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. juli 2013 - 30. 
juni 2014 for Meldco ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. 
juli 2013 - 30. juni 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

, den  Hørning 11/08/2014

Direktion

Erik Leth Danielsen

 Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

 Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab
Til kapitalejerne i Meldco ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Meldco ApS for regnskabsåret 01. juli 2013 - 30. juni 2014 på
grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. 

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med International
standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen
og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt
relevante etiske krav i FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
årsregnskabet, er Deres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for
at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

,  Risskov 11/08/2014

Anders Hjortshøj
Registreret revisor

 REVISION AARHUS GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB



Side 6 af 13

CVR-nr. 34576149

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning 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 omregnes til balancedagens valutakurs.
Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat omfatter nettoomsætningen med fradrag af årets forbrug af råvarer, hjælpematerialer og
handelsvarer samt andre eksterne omkostninger til salg og administration m.v.

Nettoomsætningen omfatter salg af varer og tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
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Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det afledte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 
 
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 Finansielle indtægter og omkostninger
 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
bevægelser direkte på egenkapitalen.

Balance

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

Kostprisen for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation
på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en
objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på
individuelt niveau.
 
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets
kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på
historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller
portefølje.
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Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter m.v. 
 

 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 samt for betalte
acontoskatter. 
 

 Gældsforpligtelser
 
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.



Side 9 af 13

CVR-nr. 34576149

Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014

Note 2013/14 2012/13
kr. kr.

Bruttoresultat ......................................................................................... 196.305 211.427

Personaleomkostninger  ........................................................................... 1 -180.885 -139.222

Resultat af ordinær primær drift ......................................................... 15.420 72.205

Andre finansielle indtægter  ..................................................................... 152 99
Øvrige finansielle omkostninger  ............................................................. -188 -495

Ordinært resultat før skat  .................................................................... 15.384 71.809

Ekstraordinært resultat før skat  .......................................................... 15.384 71.809

Skat af årets resultat  ................................................................................ 2 -3.997 -18.702

Årets resultat .......................................................................................... 11.387 53.107

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat  ...................................................................................... 11.387 53.107

I alt  .......................................................................................................... 11.387 53.107
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Balance 30. juni 2014
Aktiver

Note 2013/14 2012/13
kr. kr.

Fremstillede varer og handelsvarer  ......................................................... 15.206 24.077

Varebeholdninger i alt  .......................................................................... 15.206 24.077

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  ........................................... 6.250 32.975

Tilgodehavender i alt  ............................................................................ 6.250 32.975

Likvide beholdninger  .............................................................................. 200.398 135.643

Omsætningsaktiver i alt ........................................................................ 221.854 192.695

AKTIVER I ALT  .................................................................................. 221.854 192.695
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Balance 30. juni 2014
Passiver

Note 2013/14 2012/13
kr. kr.

Registreret kapital mv.  ............................................................................ 80.000 80.000
Overført resultat  ...................................................................................... 64.494 53.107

Egenkapital i alt  .................................................................................... 3 144.494 133.107

Skyldig selskabsskat  ............................................................................... 3.997 18.702

Langfristede gældsforpligtelser i alt .................................................... 4 3.997 18.702

Leverandører af varer og tjenesteydelser  ................................................ 6.000 6.000
Skyldig selskabsskat  ............................................................................... 18.702 0
Anden gæld  ............................................................................................. 48.661 34.886

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .................................................... 73.363 40.886

Gældsforpligtelser i alt  ......................................................................... 77.360 59.588

PASSIVER I ALT  ................................................................................. 221.854 192.695
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Noter

1. Personaleomkostninger

  2013/14 2012/13

  kr. kr.

Løn og gager -169.920 -125.830
Andre omkostninger til social sikring -4.943 -4.641
Andre personaleomkostninger -6.022 -8.751

I alt -180.885 -139.222
 

2. Skat af årets resultat

  2013/14 2012/13

  kr. kr.

Aktuel skat -3.997 -18.702

I alt -3.997 -18.702
 

3. Egenkapital i alt

  Virksomhedskapital Overført
resultat

Ialt

  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 53.107 133.107
Årets resultat 0 11.387 11.387

I alt 80.000 64.494 144.494
 

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt
ultimo

Afdrag næste
år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

  kr. kr. kr. kr.
Selskabsskat 3.997 0 18.702 0

I alt 3.997 0 18.702 0
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5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er udvikling af software og hardware samt aktiviteter i tilknytning
hertil.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualposter.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.


