
martinsen
II ivi i I 1vi lui

Volilbjsrgvej 16, 2. sal
1)K-8240 Risskov

Tlf. 87 43 96 00
Fax 16 11 44 01

www.mai hilsen dk

CVR•nr. 16 17 04 45

Meldco ApS

Skovsgårdsparken 6, 8362 Hørning

Årsrapport for

1. juli 2014 - 30. juni 2015

CVR-nr. 34 57 61 49

Årsrapporten er fremlagt og godkendt p selskabets ordinære generalforsamling den (i

-

Dirigent

M’ciIçxn ‘I d,’ arjs—xk,-ie salrlsrbe1de ex,sorG’. uvn lu-nark en ntnnaniclx PrineGinbal



Martinsen Aarhus • Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Indhoidsfortegnelse

_________________________

Side

Påtegninger

i Ledelsesptegning

2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Selskabsoplysninger

3 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. juli 2014 - 30. juni 2015

4 Anvendt regnskabspraksis

7 Resultatopgørelse

8 Balance

10 Noter

700209 Meldco ApS Årsrapport for 2014/15



Martinsen Aarhus • Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ledelsespåtegn ing

_____________________

Direktionen har dags dato aflagt rsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. jLini 2015 for

Meldco ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver rsregnska

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samtaf

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af rsregnskabet for 20 14/15 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørning, den 14. august 2015

Direktion

Erik Leth Danielsen
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

_____________________

Til anpartshaveren i Meldco ApS

Vi har opstillet rsregnskabet for Meldco ApS for regnskahsret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 p grund

lag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplys

ninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere rsregn

skabet i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revi

sorloven og FSR — danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende inte

gritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden at de oplysninger, der er anvendt til opstillin

gen af rsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling at finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er

vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden at de oplysninger, De har givet

os til brug for at opstille rsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion

om, hvorvidt rsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med rsregnskabsIoven.

Risskov, den 14. august 2015

Martinsen AarI.s
syta •seret Re ions tieselskab

KajKtomann Laschewski
stataut riseret revisor
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Selska bsoplysninger

________________________

Selskabet Meldco ApS

Skovsgrdsparken 6

8362 Hørning

CVR-nr.: 34 57 61 49

Regnskabsr: 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Direktion Erik Leth Danielsen

Revisor Martinsen Aarhus, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Voldbjergvej 16, 2. sal

8240 Risskov
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Meldco ApS er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabsIovens bestemmelser for

en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste r og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregu

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin

ger, 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, nr det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel

skabet, og aktivets værdi kan males plideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nr det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil frag

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles plideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag

af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kost-

pris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbe

tid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden rsrappor

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede p balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der op

står mellem transaktionsdagens kurs og kursen p betalingsdagen, ndregnes i resultatopgørelsen

som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet p balance

dagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen p

tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opsten indregnes i resultatopgørelsen under finansiel

le indtægter og omkostninger.
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Anvendt_regnskabspraksis

_____ _________________________

Resultatopgørelsen

B ruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstil

ing, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne om

kostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fun

det sted inden rets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres plideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse

med salget.

L.ejeindtægter vedrørende investeringsejendomme

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger

og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varme-

regnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter

samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte p egenkapitalen.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdnin

ger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regskabspraksis

____

Kostpris for handeisvarer samt rvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjæl

pematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger

indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning p maskiner, fabriksbyg

ninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen. Desuden indeholder posten omkostninger til

fabriksadministration og fabriksledelse samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende produk

terne.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af såvel færdiggø

relsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien

fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender mles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik p at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

p grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere rs skattepligti

ge indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres

modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller

samtidig.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser mIes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resuitatopgorelse 1. juli - 30. juni

Note 2014/15 2013/14

Bruttofortjeneste 124.697 196.305

2 Personaleomkostninger -150.923 -180.885

Driftsresultat -26.226 15.420

Andre finansielle indtægter 163 152

3 øvrige finansielle omkostninger -835 -188

Resultat før skat -26.898 15.384

4 Skat af årets resultat 0 -3.997

Årets resultat -26.898 11.387

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 11.387

Disponeret fra overført resultat -26.898 0

Disponeret i alt -26.898 11.387
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Balance 3O juni

____ ____ ________________ _____________

Aktiver

Note 2015 2014

Omsætningsaktiver

Fremstillede varer og handelsvarer 22.569 15.206

Vareheholdninger i alt 22569 15.206

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.250 6.250

Tilgodehavende selskabsskat 3 0

Tilgodehavender i alt 11.253 6.250

Likvide beholdninger 128.611 200.398

Omsætningsaktiver i alt 162.433 221.854

Aktiver i alt 162.433 221.854
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Balance 30. juni

Passiver

2015 2014

Egenkapital

5 Virksomhedskapital 80.000 80.000

6 Overført resultat 37.596 64.494

Egenkapital i alt 117.596 144.494

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.000 6.000

Selskabsskat 0 22.699

Anden gæld 38.837 48.661

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 44.837 77.360

Gældsforpligtelser i alt 44.837 77.360

Passiver i alt 162.433 221.854

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8 Eventualposter
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Noter

_______________________________________

2014/15 2013/14

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

hertil.

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 140.390 169.920

Andre omkostninger til social sikring 5.350 4.943

Personaleomkostninger i øvrigt 5.183 6.022

150.923 180.885

3. øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 835 188

835 188

4. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 0 3.997

0 3.997

5. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 80.000 80.000

80.000 80.000

6. Overført resultat

Overført resultat primo 64.494 53.107

Årets overførte overskud eller underskud -26.898 11.387

37.596 64.494

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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Noter

________________

8. Eventualposter

Eventualaktiver

Der er et ikke ndregnet skatteaktiv p Ca. 6 t.kr.

Eventua Iforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.
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