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Mere dialog
og interaktion
Milliarder af kroner, som hidtil har været brugt på konvolutter og frimærker, 
bliver nu konverteret til velfærd. Alle danske virksomheder og tæt på 90% af 
alle danske borgere modtager nu digital post fra det offentlige.

Hos e-Boks er vi stolte af at være med på den rejse, som startede for 14 
år siden, og hvor vi har gjort visionen om digital post til alle til virkelighed. 
Vi fortsætter samarbejdet med den danske stat og glæder os over at have 
vundet udbuddet om at levere løsningen til offentlig Digital Post i Danmark og 
dermed til at bidrage til udbygningen af denne vigtige digitale infrastruktur. 

Vi er også stolte over at være med til at løse opgaven i Norge, hvor vi er 
den ene af to aktører, som skal levere en digital postkasse til nordmændene.

Vi er ydmyge over for den kolossale opgave i både Danmark og Norge, 
som langt fra er løst endnu. Vi har nu fået sat strøm til og fjernet papiret samt 
mange af de manuelle processer bag de snart historiske offentlige rudekon-
volutter.

Næste trin bliver at facilitere den nødvendige dialog, som er mellem borge-
re, virksomheder og det offentlige.

Der skal mere dialog i e-Boks, mere interaktion, de positive muligheder for 
brugeren skal øges, og vi skal tage mere hensyn til individuelle behov.

Dermed øges udfordringerne. I dag har vi én type e-Boks, som skal passe 
til alle. Men når vi skal skabe dialog og ekstra værdi for brugerne, er vi nødt 
til at tage hensyn til de forskellige behov, som brugerne har. Vi skal udvikle  
e-Boks i mange dimensioner.

Vi investerer stort i udvikling, og vi har opgraderet den motor, som driver 
e-Boks. Vi forbereder os til fremtiden, til nye ønsker om funktionalitet fra både 
brugerne og afsenderne. 

Fremtidens e-Boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlig-
hed og differentiering bliver nøgleord. Fremtidens e-Boks skal sikre en vær-
difuld dialog mellem brugerne på den ene side og det offentlige og virksom-
hederne på den anden uanset platform.

På tværs af landegrænser samler vi den viden, vi har om, hvordan bruger-
ne tænker, og hvad de ønsker. Med mere end 9 mio. brugere har vi et godt 
grundlag for at lære deres ønsker at kende og for at udvikle de rette løsninger.

Velkommen i fremtidens e-Boks.
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Det digitale ændrer relationerne 
Når dialogen med borgerne og virksomhederne bliver digi-
tal, så ændrer det også relationerne. De personlige touch-
points forsvinder, og det er svært at have en personlig re-
lation til sin digitale postkasse. Når relationerne forsvinder 
eller reduceres, så reduceres borgernes interesse også.

”Der er nok ikke mange, som savner at sidde i week-
enden og udfylde skatteblanketter eller at sidde i kø på 
kommunen. Vi sætter pris på fordelene – men vi skal også 
være opmærksomme på, at vi samtidig aflærer os man-
ge ting. Hvis ikke vi skal forholde os aktivt til eksempelvis 
skat, så holder vi også op med at interessere os for det,” 
siger han.

Han understreger, at der ikke er nogen, som kan se, 
hvordan digital post vil udvikle sig om 5-10 år – men Lars 
Frelle-Petersen er overbevist om, at den vil være fun-
damentalt anderledes end i dag. Og så er det vigtigt at 
huske på, at digital post ikke kan erstatte al kommunikati-
on, understreger han.

 ”Vi skal bevare den personlige kontakt, hvor den er vig-
tig. Eksempelvis den personlige dialog, man har som for-
ældre, med klasselæreren eller pædagogen i børnehaven. 
Den kan ikke erstattes af de mange faktuelle beskeder og 
informationer, som formidles digitalt på forældreintra. Jeg 
er også sikker på, at vi på øvrige områder vil udvikle man-
ge nye måder at gøre digital kommunikation nærværende 
på – eksempelvis ved at gøre den dialogbaseret, bruge 
videoklip eller andre metoder, som vi ikke kender i dag,” 
siger han   

Guld til Greve
Næsten halvdelen af Danmarks kommuner del-
tog, da Digitaliseringsstyrelsen og KL i efteråret 
udskrev en konkurrence om at blive Danmarks 
mest digitale kommune.

Konkurrencen løb over to måneder, hvor 
kommunerne dystede om at få flest borgere til-
meldt Digital Post.

Der blev kåret vindere i tre forskellige ka-
tegorier: ’Danmarks mest digitale kommune’ 
blev Greve kommune, der også kan bryste 
sig af at have ’Danmarks mest digitale unge’. 
Jammerbugt Kommune sikrede sig titlen som 
’Danmarks mest digitale slutspurter’, da kom-
munen på et halvt år gik fra at være den kom-
mune med færrest borgere tilmeldt Digital Post 
i Nordjylland til at være på samme niveau som 
resten af Danmark. 

Konkurrencen blev afsluttet 1. november 
2014, hvor vinderne blev hædret af finansmi-
nister Bjarne Corydon, økonomi- og inden-
rigsminister Morten Østergaard, KL og Danske 
Regioner  

To år mere
I februar 2015 blev det afgjort, at e-Boks i 
yderligere to år bliver leverandør af det offent-
lige Danmarks løsning til Digital Post. e-Boks 
er blevet tildelt kontrakten om postløsningen til 
danske borgere og virksomheder frem til 2018.

Digital Post er en helt central kommunika-
tionskanal mellem myndigheder, borgere og 
virksomheder. Den nye kontrakt indebærer, at 
løsningen bliver tilpasset og udvidet med flere 
nye funktioner, så kommunikationen også de 
kommende år kan foregå brugervenligt, enkelt 
og sikkert.  

Det er forventningen, at den nye version af 
Digital Post kan sættes i drift i starten af 2016  

Vi skal nu have
etableret en

serviceoplevelse
på digital post.

Digital post skal være
mere dialogbaseret
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Digital post vil
udvikle sig markant
Danmark har sat strøm til papiret. Danske virksomheder og borgere får
dermed ikke længere så mange rudekonvolutter fra det offentlige i
postkassen. I stedet lander posten i e-Boks eller borger.dk.

Den 1. november sidste år blev det obligatorisk at mod-
tage digital post for alle danskere over 15 år, hvis de ikke 
var blandt de ca. 500.000 borgere der er fritaget. Hermed 
har digital kommunikation i væsentlig grad erstattet brev-
posten fra det offentlige. 

Men dét er blot fundamentet for digitaliseringsproces-

sen, fastslår Lars Frelle-Petersen, direktør for Digitalise-
ringsstyrelsen.

”Vi skal nu have etableret en serviceoplevelse på digital 
post. Digital post skal være mere dialogbaseret – eksem-
pelvis skal det være muligt at booke en tid på hospitalet 
eller hos en sagsbehandler ved kommunen digitalt,” fast-
slår Lars Frelle-Petersen.

Med den dialogbaserede oplevelse skal borgerne hjæl-
pes og vejledes. Digital post skal ændres fra at være en-
vejsinformation til at være et dynamisk værktøj.

”Men vi skal samtidig være opmærksomme på, at vi 
ikke øger informationsmængden mere end nødvendigt. Vi 
skal ikke fremkalde aktiviteter, hvor der ikke er et behov 
hos modtagerne,” forklarer han.

Differentierede løsninger
Med en mere dialogbaseret digital post kan de offentli-
ge myndigheder sikre en serviceoplevelse på brugernes 
præmisser. Som når vi på nettet kan booke en tid på en 
restaurant, eller når vi skal have bilen synet.

Den tilgang medfører også differentierede løsninger – 
fordi borgerne ikke er ens og ikke har samme behov.

Digital post fra det offentlige kan derfor i fremtiden i 
højere grad blive skræddersyet til den enkeltes ønsker og 
behov.

”One size fits all er svært i den digitale virkelighed. Svaret 
er differentierede løsninger, hvor brugerne kan have indivi-
duelle præferencer. Men vi skal være opmærksomme på, 
at vi ikke er en kommerciel virksomhed. Vi betjener borger-
ne på skatteydernes regning, og vi skal vælge økonomisk 
hensigtsmæssige løsninger,” siger Lars Frelle-Petersen.

LARS FRELLE-PETERSEN
DIREKTØR , DIGITALISERINGSSTYRELSEN
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Danskerne er klar til 
mere digitalisering
Når virksomheden går fra papirpost til e-Boks, er der
fordele ved at gøre digitaliseringen obligatorisk for alle
– og langt de fleste brugere har det fint med, at
virksomheden tager beslutningen for dem.

En velfungerende teknisk løsning er et stærkt 
udgangspunkt, når virksomheder skal etable-
re digital kommunikation med deres brugere. 
I sidste ende bliver alle løsninger dog bedømt 
på, om de slår igennem hos brugerne. 

Netop derfor er implementeringsstrategi-
en vigtig i enhver beslutning om digitalisering 
- ikke mindst når det kommer til spørgsmålet 
om, hvordan brugerne skal rykkes over på den 
nye løsning. Skal de selv bestemme? Eller skal 
virksomheden gøre digitaliseringen obligato-
risk og dermed tage beslutningen på bruger-
nes vegne? 

Brugerne er klar
Det offentlige Danmark tog en klar beslutning 
på vegne af alle danskere. Fra 1. november 
2014 skulle alle danskere over 15 år kunne 
modtage digital post fra det offentlige. 

Det er obligatorisk digitalisering i meget stor 
skala. Og det er i rigtig mange tilfælde den rig-
tige vej at gå, siger kommunikationsdirektør 
Susanne Wolff fra e-Boks

”Danskerne er allerede digitale på alle mu-
lige måder. Som virksomhed kan man være 
bange for at træde sine kunder over tæerne 
ved at rykke dem over på en digital løsning, 
men erfaringerne tegner et klart billede af, at 
det er en unødig bekymring,” siger hun. 

Tre veje til digitalisering
Som virksomhed kan man vælge mellem tre 
løsninger, når man vil tage skridtet fra papir til 
digital kommunikation. 

Man kan vælge fuld frivillighed, hvor kunder-
ne selv skal melde sig til digital post. Man kan 
vælge en form for incitamentsstruktur, hvor 
kunderne får bestemte fordele, når de vælger 
elektronisk post - eller ulemper, hvis de ikke 
gør. Eller man kan vælge obligatorisk digita-
lisering, hvor alle kunder bliver rykket fra den 
analoge til den digitale løsning uden at blive 
spurgt. 

De to første muligheder har ifølge Susanne 
Wolff visse begrænsninger.  

Hvis virksomheden lader valget være op til 
kunden, er der mange, der ikke selv vil gå ind 
og vælge den nye, digitale model. Derfor får 
virksomheden en både-og-løsning, og går glip 
af nogle af fordelene ved en digital løsning.

Vælger virksomheden incitamentsstruktu-
ren, er der en indbygget risiko for, at løsningen 
mere fremstår som pisk end som gulerod.

”Hvis virksomheden lægger et gebyr på, når 
den udsender regninger på papir, ligner det 
en straf for at vælge papir frem for en beløn-
ning for at vælge digitalt. Det giver mere støj 
end den rene vare, hvor den elektroniske løs-
ning gøres obligatorisk for alle,” siger Susanne 
Wolff og fortsætter:

”Den afgørende læring er, at effekten af di-
gitalisering ikke slutter ved den tekniske imple-
mentering af projektet, men ved den digitale 
kunde eller borger, der har taget løsningen i 
brug”  
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Den afgørende læring er, at effekten af
digitalisering ikke slutter ved den tekniske
implementering af projektet, men ved den 
digitale kunde eller borger, der har taget
løsningen i brug

SUSANNE WOLFF
KOMMUNIKATIONSDIREKTØR, E-BOKS
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Sådan har Jyske Bank fået 
succes med digital signering
Jyske Bank er en del af Bankdata-samarbejdet og tog 
i maj 2014 signeringsløsningen fra e-Boks i brug.  
Per Thuesen er områdedirektør for Produktud-
vikling. Her fortæller han om Jyske Banks vej 
til en vellykket implementering - trin for trin.

07
EVALUERING

06
60.000 DIGITALE
SIGNERINGER
 PR. MÅNED

02
KLAR PLAN FOR

KOMMUNIKATION

03
PILOTTEST BLANDT

BANKENS EGNE
MEDARBEJDERE

05
LANCERING:

KOMMUNIKATION
TIL KUNDER VIA HJEMME-

SIDE, KUNDEPANEL,
VIDEO OG SOCIALE

MEDIER M.M.

08
TILPASNING AF
PROCESSER

01
STYR PÅ

PRODUKTET

04
KOMMUNIKATION
TIL RÅDGIVERE VIA
INTERNE KANALER
 (TV, INTRANET M.M.)

Vi lavede et tv-indslag på vores interne 
tv-kanal, og vores medarbejderbank kørte 
pilotforsøg nogle uger. Det er stærkt motive-
rende, når en leder eller medarbejder stiller sig 
op og fortæller om det nye produkt. 
Tilbagemeldingen lød, at rådgiverne rendte 
rundt med hænderne over hovedet af begej-
string.

Bankdata har samlet 
nået 600.000 signeringer fra 
maj 2014 og året ud. Heraf 
har 40% ligget hos Jyske 
Bank. Det var det forventede 
niveau for hele det første år.

Her og nu har vi ikke 
brugt mange ressourcer 
på at ændre processerne, 
for vi vil ikke gøre det 
sværere, end det er. Vi 
printer bare til e-Boks i 
stedet for til printeren. 
Senere skal forretnings-
gangene rettes til. Og så 
skal vi have erhvervsdelen 
med i 2015.

Mange kunder var 
bekendt med e-Boks og 
bankens arkivløsning i 
forvejen.  Der skulle bare en 
fortælling til om den nye 
procedure. Vi vidste godt, 
at vi ville spare tid, men der 
har været overraskende 
hurtig respons fra kunder-
ne. Mange skriver under 
samme aften, som de har 
fået dokumenterne i 
e-Boks.

Tidligere skulle 
kunden ulejliges en ekstra 
gang bare for at komme 
ind og underskrive 
papirerne. Der er ofte flere 
underskrivere på et 
dokument, og der var en 
masse praktik i at få det 
på plads i kalenderen, 
hvilket gav flere dages eks-
peditionstid. Nu kan vi få 
flere underskrifter igennem 
samme dag.  

Det kan ødelægge alt, hvis produktet 
ikke er i orden. Men vi har haft et rigtig godt og 
gennemtestet produkt. Der var gjort et 
grundigt forarbejde hos e-Boks og Bankdata, 
og der var lagt en god plan for at støtte op om 
implementeringen ude i pengeinstitutterne.

Det er blevet et forløb, hvor tingene 
mere eller mindre har solgt sig selv.
Digital signering har fordele både for kunder 
og medarbejdere, og tiden er til det, fordi 
kunderne i forvejen er meget digitale. 

Signering giver Bankdata 
et digitalt kvantespring
Med en aftale om digital signering via e-Boks har Bankdata taget et vigtigt 
skridt i udviklingen af fremtidens kundeløsninger.

En ny aftale mellem Bankdata og e-Boks har fra foråret 
2014 gjort det muligt for kunderne i blandt andet Jyske 
Bank, Sydbank og Ringkøbing Landbobank at underskri-
ve deres dokumenter digitalt i e-Boks. Aftalen er et vig-
tigt skridt i Bankdatas strategi for digitalisering. 

”De senere år har vi skabt et stort fælles sæt digitali-
serede dokumenter til alle vores kunder, så vi havde dem 
liggende elektronisk i forvejen,” indleder Bankdatas ad-
ministrerende direktør, Ove Vestergaard. ”Men med di-
gitale underskrifter kan vi gøre arbejdsprocesserne helt 
digitale. Der ligger mange millioner kroner i besparelses-
potentiale, så det har givet en klar motivation for at tage 
fat på projektet.”

Bankerne griber mulighederne
Det kan tage lang tid at implementere nye it-løsninger 
i Bankdatas systemer. Det har dog ikke været tilfældet 
med signeringsløsningen, som er kommet fra land på 
meget kort tid.

”Der har ligget et meget ambitiøst mål for projektet, 
som har handlet om at komme ud over kanten på rekord-
tid. Det er lykkedes for os, især på grund af en professi-
onel og fokuseret lancering, som Jyske Bank har været 
drivkraft på. I løbet af 2014 er vi blevet den største bruger 
af signeringer hos e-Boks. Men endnu vigtigere er det, at 
bankerne har meget store fordele i signeringerne, og at 
kunderne giver positive tilbagemeldinger,” fortæller Ove 
Vestergaard.

Effektiv hverdag
Digitaliseringen gør hverdagen lettere for bankkunderne. 
Men digitaliseringen er også med til at ændre hele den 
måde, bankerne arbejder og betjener kunder på. 

”Der er gode muligheder for at effektivisere de interne 
processer, så de passer til en digital arbejdsgang i en 
digital virkelighed. Vi ser hele tiden på det potentiale, der 
er for at bruge de digitale muligheder til at gøre både 
bankernes og deres kunders hverdag nemmere,” siger 
Ove Vestergaard.

Fokus på kunderne – også digitalt
Bankdata har i første runde lanceret e-Boks-løsningen til 
privatkunderne. Næste skridt er alle erhvervskunder. Må-
let for Bankdata er, at alle dokumenter på alle platforme 
skal kunne underskrives digitalt.

Til andre, der står på tærsklen til store digitaliserings-
projekter, har Ove Vestergaard følgende råd:

”Hav fokus på kunderne. Se på, hvad der er vigtigst i 
processen. Levér hurtigt. Og bryd projektet op i klart de-
finerede sekvenser, som giver tydelig værdi. Så er der et 
godt udgangspunkt for en succesfuld udrulning”   

e-Boks til alle
danske bankkunder 

De tre store it-bankcentraler i Danmark - Bankdata, 
BEC og SDC - samt Danske Bank og Nordea 
samarbejder alle med e-Boks. Det betyder, at alle 
danske bankkunder tilbydes en eller flere ydelser 
fra deres bank via e-Boks. 
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e-Boks er gået fra at være en frivillig
digital postboks til at være en del af
hele Danmarks digitale infrastruktur
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Ny e-Boks
til danskerne
I august 2014 blev ny e-Boks lanceret. En mere imødekommende
og servicerende brugerflade mødte danskerne, men også den
bagvedliggende arkitektur er gennemgribende fornyet.

Siden midten af august 2014 er de nu fem mio. brugere 
af e-Boks blevet mødt af en ny og mere moderne ind-
bakke, hvor det er blevet lettere at navigere rundt. Ny 
e-Boks er resultatet af lang tids udvikling, og den nye 
platform skal danne grundlag for flere nye funktioner i de 
kommende år. 

Med den nye udgave får brugerne besked om ny post 
på en mere overskuelig måde. Løsningen er responsiv, 
så skærmbilledet tilpasser sig, uanset om man logger på 
fra pc, tablet eller smartphone. Dokumenter, der kræver 
handling, bliver fremhævet. Der kan videresendes post 
fra e-Boks til åbne e-mailadresser. Og da ny e-Boks un-
derstøtter den nye udgave af NemID, kan brugerne und-
være den omdiskuterede Java-teknologi.  

”Med ny e-Boks har danskerne fået en bedre løsning, 
som er let at bruge, let at overskue og let at gå til. Der 
skal færre klik til at finde det, man skal bruge. På den 
måde sikrer vi alle brugere hurtigt overblik over deres di-
gitale post, hvad enten det er fra private virksomheder 
eller det offentlige,” siger Erik Abildgaard Knudsen, pro-
duktdirektør hos e-Boks.

Bedre sortering
Afsendervirksomhederne har samtidig fået en tydeligere 
eksponering. Dels fordi der nu er mulighed for at sætte 
et logo på den post, der udsendes, og dels fordi en ny 
funktion i indbakken gør det muligt at sortere posten ef-
ter afsendere.

Mindre synligt er det, at der bagved det nye look og 
den nye funktionalitet også ligger store tekniske forbed-

ringer. En ny kodning skal fremtidssikre e-Boks, forklarer 
Erik Abildgaard Knudsen:

”Vi har implementeret en ny lagdelt arkitektur, der gør, 
at e-Boks fremover kan videreudvikles på en moderne 
platform. Det betyder hurtigere udviklingstid og lavere 
omkostninger for kunderne,” fortæller han, og fortsætter: 
”Hele applikationen er omskrevet til ny teknologi, og un-
der overfladen ligger der en kompleks løsning med store 
krav til sikkerhed, fleksibilitet og kapacitet.”

Dialog i en forandret virkelighed
Der er blevet lagt mange udviklingsressourcer i arbejdet 
med at forny e-Boks infrastruktur. Men selvom teknikken 
har haft en afgørende betydning, er det i sidste ende ikke 
teknologi, det handler om.

”e-Boks er gået fra at være en frivillig digital postboks 
til at være en del af hele Danmarks digitale infrastruktur. 
Med ny e-Boks tilbyder vi nye muligheder for interak-
tion mellem virksomheder, myndigheder og brugere 
i en forandret virkelighed, hvor den digitale dialog 
erstatter den måde, vi hidtil har kommunikeret på. 
Virksomhederne står over for en ny udfordring, 
hvor de skal skabe og fastholde relationer til kun-
der, som de kun møder virtuelt. Her kan vi – med 
udgangspunkt i teknologien – give afsenderne et 
bud på en løsning, der understøtter dialogen og byg-
ger loyalitet,” forklarer Erik Abildgaard Knudsen.

I løbet af 2015 vil ny e-Boks løbende blive udbygget 
med flere nye funktioner 



HER HAR UDBETALING DANMARK SAT IND:

• Alle processer og al kommunikation 
prioriterer digitalisering

• Harmonisering og forenkling af sproget 
på tværs af alle kanaler 

• Udvalgte breve til borgere er blevet skrevet 
om og testet af borgere

• Flere links til selvbetjeningsløsninger på 
borger.dk

• Forbedring af selvbetjeningsløsninger, 
både teknisk og sprogligt

• Kvitteringer sendes automatisk med 
Digital Post eller kan printes 

FAKTA OM  UDBETALING DANMARK 

Udbetaling Danmark står for udbetaling af en ræk-
ke offentlige ydelser, herunder folkepension, bolig-
støtte, barselsdagpenge og familieydelser. 

Udbetaling Danmark bliver administreret af 
ATP-koncernen og udbetaler omkring 200 mia. kr. 
om året til 2 mio. borgere.

Hver måned modtager Udbetaling Danmark cirka 
170.000 telefonopkald, 80.000 skriftlige henven-
delser og 200.000 oplysninger om ændringer i bor-
gernes situation.
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PERNILLE ENGELBORG
AFDELINGSCHEF, ATP
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Feltstudier og klar
kommunikation gør
digitale brugere trygge  
Efter indførelsen af offentlig digital post skal en række danske myndigheder til 
at tage fat på digital kommunikation med borgerne. Hos Udbetaling Danmark 
er man allerede langt fremme med digitaliseringen efter flere års indsats. 
Udbetaling Danmark overtog i 2012-
2013 ansvaret for en række offentli-
ge ydelser fra kommunerne. Myndig-
heden administreres af ATP og står i 
dag for håndteringen af bl.a. pensi-
on, barselsdagpenge og boligstøtte. 
Og det stiller store krav at levere pro-
dukter, der henvender sig til næsten 
alle danskere: 

”Borgerne kan jo ikke vælge os 
fra, så vi er bevidste om, at vi har et 
ansvar for hele Danmarks grundtryg-
hed. Danskerne er meget optagede 
af at gøre tingene korrekt, når det 
handler om deres økonomi. Derfor 
skal vores løsninger give overblik og 
tiltro til, at brugeren kan gennemføre 
opgaven,” fortæller Pernille Engel-
borg, der er afdelingschef i ATP’s 
Digitaliseringsafdeling. Hun har si-
den 2011 været med til at udvikle og 
implementere de digitale løsninger, 
som understøtter Udbetaling Dan-
marks ydelser.

Forstå brugernes rejse
Når ATP skal digitalisere en proces, 
tages der udgangspunkt i det, man 
kalder ”brugerrejsen”. Brugeren 
kommer med et givet udgangspunkt 
og skal flyttes hen imod at kunne 
gennemføre en konkret handling, 
f.eks. benytte en digital selvbetje-
ningsløsning.  Rejsen starter tit læn-

ge før, brugeren sidder ved skær-
men, og den er ikke kun afhængig af 
it-kundskaber og digital parathed. 

”Personens grundlæggende for-
ståelse af det offentlige spiller meget 
ind. Hvad ved den enlige forælder 
om de forskellige myndigheders rol-
le? Hvordan er samspillet mellem vo-
res ydelser og de andre steder, hvor 
borgeren har kontakt med det offent-
lige? Alt dette skal løsningens design 
og kommunikationen med borgeren 
tage højde for,” forklarer Pernille En-
gelborg.

Klar kommunikation
ATP-koncernen forbereder i disse år 
en række store udbud af it-løsninger 
til Udbetaling Danmark. Udbudsstra-
tegien strækker sig frem mod 2018, 
hvor alle store systemer konkurrence- 
udsættes et for et.

 For at finde ud af, hvordan bor-
gerne bruger de nye digitale mulig-
heder, er man gået videnskabeligt til 
værks. Et ErhvervsPhD-projekt hos 
ATP har givet indsigt i brugernes ad-
færd, og fokusgrupper og feltstudier 
hjemme hos borgerne har kortlagt, 
hvor i processen der er brug for sær-
lig hjælp.

Undersøgelserne viser, at kom-
munikationen spiller en afgørende 
rolle fra første kontakt mellem bor-

gerne og det offentlige. 
”Et brev til en borger skal starte 

med at kommunikere klart, hvad det 
er for en handling, borgeren skal ud-
føre. Og det skal forklares i et sprog, 
som borgeren forstår. Hvis vi starter 
med jura og henvisning til paragraf-
fer, falder mange fra, inden de rigtig 
er kommet i gang,” siger Pernille En-
gelborg.

Se på sammenhængene
Pernille Engelborg er ikke i tvivl om, 
at der er et stort potentiale i den di-
gitale forandring, som det offentlige 
Danmark er i gang med. Men vi skal 
se på tværs af de forskellige syste-
mer, hvis fordelene skal udnyttes 
bedst muligt: 

”Når flere borgere modtager Digi-
tal Post fra det offentlige, vil der også 
være flere, der anvender selvbetje-
ningsløsninger på borger.dk, fordi 
det er nemt og hurtigt at komme fra 
et digitalt brev til en selvbetjenings-
løsning,” siger hun og tilføjer: 

”Det handler i sidste ende også 
om effektivisering. Hvis løsninger-
ne ikke er brugervenlige, kan vi ikke 
skabe effektivitet. Det kan vi kun, 
hvis vi arbejder systematisk og hel-
hedsorienteret med brugeroplevel-
sen”  
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Danskerne og 
e-Boks i 2014
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MÆNDENE
HOLDER MERE 

ØJE35%
af kvinderne tjekker e-Boks hver uge. Hos mændene
er det 45%.

I 2007 var 44%
af danskerne
tilmeldt e-Boks

I 2014 var 95%
af danskerne
tilmeldt e-Boks

Der er flest 30-39 årige, 
der tjekker e-Boks på 
smartphone (48 %)

44%

95%

FORDOBLING
AF BRUGERE
SIDEN 2007

JACOB ZWICKI
HEAD OF SECURITY

INE JOHNSRUD
TECHNICAL COORDINATOR

NORGE

MOGENS AXELSEN
TEAM MANAGER

SERVICE DELIVERY MANAGEMENT
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Sikkerhed er en
kerneværdi for e-Boks

Når sikkerhed er allerbedst, mærker man det 
mindst. Vi anvender risk management til at være 
skarpe på det, der truer vores kritiske forret-
ningsaktiviteter, så vi kan prioritere vores ind-
sats. 100% sikkerhed er praktisk talt umuligt, 
men vi skal være dygtige til at agere hurtigt og 
minimere konsekvenserne, hvis noget går galt.

Understøttende for den proces er ISO 27001, 
som e-Boks har valgt at gøre brug af til styring af 
sikkerheden. Der er tale om en sikkerhedsstan-
dard, der er anbefalet af den danske regering, 
og som også har en bred international anven-
delse.

Vores kunder forventer
professionel service

og support
Vores team håndterer dels den direkte tekni-
ske support til myndigheder og afsendere, dels 
enkeltbrugeres problemstillinger, hvis de ikke 
kan løses af vores almindelige telefonsupport. 
Vores kunder forventer professionel service og 
support. Derfor har vi over de seneste år op-
bygget en velstruktureret servicedesk, som føl-
ger faste processer og sagssystemer. 

I vores eksterne brugersupport har vi 25 
medarbejdere, der yder support på de nordiske 
sprog. Derudover er vores interne supportafde-
ling mere end fordoblet. Det betyder mindre sår-
barhed og bedre service til kunderne.

Det norske marked har fået stor betydning for 
e-Boks, efter at vi vandt udbuddet om offentlig 
digital post. Alle Norges statslige myndigheder 
skal i gang med digital post inden første kvartal 
2016. Vi hjælper dem med information og vej-
ledning, så de kan starte korrekt op. 

Jeg leverer blandt andet norsktalende sup-
port til kunder og brugere. De ringer ind på et 
lokalt nummer, men fordi jeg sidder i Danmark, 
kan jeg hurtigt komme til de rigtige ressourcer 
i vores organisation og hjælpe kunden videre.

En styrket 
organisation
Et e-Boks i stadig vækst betyder, at den interne organi-
sation løbende geares til nye udfordringer. I 2014 opru-
stede vi med en række nye kompetencer.

Tre nye medarbejdere fortæller her om deres funktion og 
dens betydning for e-Boks kunder. 
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Hvad skal man særligt 
overveje, når man som 
e-Boks skal levere en
løsning til alle danskere
– med forskellig alder, 
it-parathed og sociale
forudsætninger?
Det er en spændende opgave, fordi vi har fat i en af 
søjlerne i Danmarks digitalisering. Næsten alle dan-
skere bruger e-Boks, og derfor har man et ansvar 
for, at brugssituationen fungerer. Der kan vindes 
meget ved at se på de lavthængende frugter og helt 
banalt luge ud i grundlæggende irritationsmomen-
ter: Er det nemt at logge ind fra netbanken? Er det 
let at printe? osv. Her er e-Boks ikke helt i mål end-
nu. Ambitionen må være at skabe digitale løsninger, 
som mange tager til sig af egen fri vilje – både unge 
og ældre. De unge har en hverdag med sociale me-
dier, som er enormt intuitive og brugervenlige. Vi 
skal have som mål, at de offentlige løsninger bliver 
så gode, at de kan matche dette.

Brugeroplevelsen får i sidste ende
en betydning for, om vi kan digitalisere 

Danmark i det tempo, vi ønsker

Hvad betyder brugernes
forventninger for udviklingen
af de offentlige digitale
løsninger?
Det offentlige Danmark har valgt en obligato-
risk digitalisering af en række processer, og 
der er politisk opbakning til det. Men det 
stiller også krav til løsningerne. Vi hører 
jævnligt kritik af bl.a. NemID, Rejsekort 
og SKAT for ikke at leve op til brugernes 
forventninger. 

I mange år har vi arbejdet med 
omfattende kravsspecifikationer, hvor 
omdrejningspunktet har været teknisk 
funktion, men ikke brugerens interak-
tion. Det er man nødt til at vende på 
hovedet, så vi i stedet designer ud fra 
brugerens adfærd og ønsker. Bruger- 
oplevelsen får i sidste ende en betyd-
ning for, om vi kan digitalisere Danmark 
i det tempo, vi ønsker.

Hvilke aktuelle trends har 
størst betydning, når man skal 
lave digitale løsninger i dag?
Den ene trend er skiftet fra stationære computere til det 
mobile og tablets. Adfærden på mobile enheder er markant 
anderledes. Når vi er på farten, skal det gå stærkt, og vi er 
meget handlingsorienterede. Det skal afspejles i brugerfla-
den. Samtidig skal løsningerne stadig fungere på de gamle 
platforme, som vi bruger, når vi sidder derhjemme og har 
god tid. I 2015 vil mere end 50% af brugerne kommer fra 
mobile enheder. Til trods for det har under halvdelen af virk-
somhederne optimeret deres løsninger til mobil. Det bety-
der, at hver anden kunde får en dårlig digital oplevelse. 

Den anden trend er vores evne til databehandling. Vi 
kan samle utrolige mængder værdifulde data, men kun-
sten er at undgå at drukne i dem. I stedet skal vi kon-
vertere data til brugbar information. Systemet skal bruge 
mine data til at ”nudge” mig til at blive en bedre bruger, 
f.eks. ved at sortere og prioritere min post eller fortælle 
mig om relaterede muligheder, og hvad andre gør.

3 skarpe til
Tim Frank Andersen
Brugerne har taget godt imod ny e-Boks,
hvor både det nye design og det
forbedrede overblik falder i god jord.

Ved en brugerundersøgelse i september 2014 svarede 85% 
”god” eller ”meget god”, da de blev bedt om at give deres over-
ordnede vurdering af ny e-Boks. Men hvad skal virksomheder og 
myndigheder fokusere på for at lykkes digitalt? Det har vi spurgt 
en af Danmarks førende it-eksperter, Tim Frank Andersen, om.

TIM FRANK ANDERSEN er it-ekspert, foredragsholder og forfatter og har arbejdet med interaktive medier i over 20 år. Han er en af Danmarks 
mest succesfulde iværksættere, og han har gennem årene stået bag en lang række stærke startups. I dag er han partner og bestyrelsesformand 
i det digitale bureau In2media og sidder i en række bestyrelser og advisoryboards samt regeringens IKT-råd.
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Hvor bruger
du e-Boks?

85%

13%

38%

86%

30%

48%

87%

30%

33%

94%

26%

23%

83%

21%

18%
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18 - 29 ÅR

18 - 29 ÅR
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30 - 39 ÅR

30 - 39 ÅR
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40 - 49 ÅR

40 - 49 ÅR
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60+ ÅR
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PÅ COMPUTER

PÅ TABLET

PÅ SMARTPHONE
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Næsten hveranden af 
de 30-39-årige benytter 
e-Boks på smartphone

De 50-59-årige
benytter overvejende 
computeren

e-Boks på tablet er mest 
udbredt blandt brugere 
fra 30-49 år
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Push leveringer skaber 
boom i nye tilmeldinger
Virksomheder, der sender post ud via e-Boks, har fået en ny mulighed for at 
øge antallet af digitale modtagere.

Push leveringer, også kaldet venteregister, er et redskab, 
som hjælper virksomheder med at sende målrettet infor-
mation ud til brugere, der endnu ikke har sagt ja-tak til at 
få post digitalt.

”Venteregister blev udviklet, fordi både nuværende og 
nye afsendervirksomheder ønskede en mere aktiv mulig-
hed for selv at kontakte potentielle modtagere. Normalt 
skal virksomhederne dele deres udsendelser op, så mod-
tagere, som ikke er tilmeldt e-Boks, ikke har aktiveret 
e-Boks eller ikke er tilmeldt post fra pågældende afsen-
der, kontaktes pr. brevpost. Men med venteregister har 
afsenderen mulighed for at aflevere alle dokumenter på 
én gang i e-Boks. Det sparer administrative ressourcer,” 
forklarer salgsdirektør Henrik Ohlsen.

Sådan fungerer Venteregister
I de tilfælde, hvor modtageren er e-Boks-bruger, men 
endnu ikke er tilmeldt post fra den pågældende virk-
somhed, får brugeren en pop-up-besked ved login, som 
fortæller, at der ligger et dokument og venter i e-Boks 
Venteregister. Når brugeren accepterer at modtage do-
kumentet, overføres det til e-Boks, og fremtidig korre-
spondance tilmeldes e-Boks. Modtagere, som endnu 
ikke har aktiveret deres e-Boks, vil få beskeden, når de 
på et tidspunkt logger på e-Boks første gang. 

Erfaringerne fra den første periode med Venteregi-
ster er rigtig positive. Lønmodtagernes Dyrtidsfond fik 
200.000 nye tilmeldinger til e-Boks på blot seks uger, da 
fonden tilbød sine medlemmer at modtage pensionsover-
sigten i e-Boks via en venteregister-kampagne. Andre af-
sendere har øget antallet af modtagere med 100-125% 



nordmændene for alvor oprette digitale postkasser, vur-
derer Geir Erik Lian:

”Vi vil se en ketchupeffekt, hvor nordmændenes an-
vendelse af digital post vil accelerere meget hurtigt i løbet 
af det næste 1-2 år. Den effekt er de norske virksomhe-
der i høj grad klar over. Derfor ruster de sig  nu til at sætte 
ind med digitale postløsninger på det rette tidspunkt”.

Billån samme dag 
I mange sektorer vil digital post medføre fordele for både 
kunder og virksomheder. I dag tager det eksempelvis op 
mod en uge at få en ansøgning om et billån behandlet, 
og det kan gøres langt mere effektivt digitalt:

”Tag nu f.eks. Nordea Finans, som vi samarbejder 
med. De tilbyder deres kunder digital håndtering af bil-
lån. Låneansøgningen bliver behandlet samme dag, og 
kunden slipper for at møde op personligt” siger Geir Erik 
Lian.

For bedst muligt at kunne bistå de norske virksomhe-
der med indførelse af digitale post-løsninger har e-Boks 
indtil videre to distributører i Norge: Nets og Strålfors. 
Men antallet af distributører vil blive øget i de kommende 
år, hvor efterspørgslen efter e-Boks løsninger ventes at 
stige kraftigt.

”Distributørerne kender de konkrete udfordringer hos 
de norske virksomheder og har ofte implementeret deres 
it-systemer. Derfor er det også tit lettest for dem at indfø-
re en digital post-løsning,” siger han  

I Norge er specielt
virksomhederne meget

opmærksomme på, at de
udover at opnå porto-

besparelser også kan få
forbedret kundetilfredshed

og processer

Den
norske stat
vælger frivillig
digitalisering
Hvor det i dag er obligatorisk for danskerne 
at have en digital postkasse eller at søge om 
fritagelse, har nordmændene valgt en anden 
løsning: 

”I Norge har vi valgt at lade det være frivilligt 
for indbyggerne at kommunikere digitalt med 
det offentlige. Vi tror, at det giver mere moti-
verede brugere af offentlige digitale tjenester, 
samtidig med at vi anerkender, at ikke alle ind-
byggere er klar til digital kommunikation,” siger 
Ingelin Killengreen, leder af den norske digitali-
seringsstyrelse, Difi, i en kommentar i Compu-
terworld Norge.

Hun fastslår, at det offentlige Norge skal gå 
foran, da frivilligheden kun bliver en succes, 
når der tilbydes relevant indhold, og mange 
offentlige instanser går forrest med brug af di-
gital post:

”Regeringens marchordre er klar: Statslige 
virksomheder, som udsender breve på papir, 
skal tage digital post i brug inden første kvartal 
2016. Jo hurtigere den offentlige sektor tager 
digital post i brug, jo hurtigere vil den offentlige 
forvaltning reducere omkostningerne og mind-
ske miljøbelastningen,” siger hun. 

I Norge sendes der hvert år mere end 125 
mio. breve fra offentlige myndigheder, og med 
digitaliseringen har den norske stat ambitioner 
om at spare store beløb på porto og forsen-
delse  
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Digital post i
Norge tager fart
Fremover vil der komme færre rudekonvolutter til nordmændene. Alle
offentlige myndigheder skal i løbet af det næste år tilbyde digital post
som et alternativ til papirkonvelutten.

e-Boks er en af de to leverandører af digital post på det 
norske marked, og ifølge Geir Erik Lian, landechef for 
e-Boks i Norge, vil indførelsen af digital post blive en mi-
lepæl for nordmændene.

”Norge har først lige taget hul på overgangen fra papir-
post til digital post. Men der er et klart behov og en efter-
spørgsel – både hos borgerne og hos virksomheder og 
offentlige institutioner,” siger han.

I Danmark har virksomhederne og staten for længst 
opnået milliardbesparelser på pakning og forsendelse af 
papirbreve. Den besparelse står norske myndigheder og 
virksomheder nu overfor at kunne høste.

”I Norge er specielt virksomhederne meget opmærk-
somme på, at de ud  over at opnå portobesparelser 
også kan få forbedret kundetilfredshed og processer. 
I Danmark har vi taget springet i to trin: først portobe-
sparelser, så forbedrede processer, mens norske virk-
somheder er klar til at få begge elementer på én gang,” 
siger han.

Ketchupeffekt på vej 
Flertallet af de norske virksomheder er derfor i gang 
med at ændre processerne, så de bliver mere digitale 
og understøtter digitale forsendelser og øget kundetil-
fredshed. Ofte kan investeringen tjenes hjem i løbet af et 
halvt år alene på grund af portobesparelserne.

”Vi er i dialog med de store norske virksomheder, og 
billedet er meget klart. De har stor interesse for at rykke 
nu, og om tre år vil flertallet af de store norske virksom-
heder have implementeret den type løsning,” fastslår 
Geir Erik Lian.

En vigtig driver i den digitale udvikling er det offentlige 
Norge, der er i fuld gang med den digitale omlægning. 
Først i starten af 2016 vil alle offentlige myndigheder i 
Norge være klar til at sende digital post. Og først da vil 

GEIR ERIK LIAN
E-BOKS. LANDESCHEF NORGE
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ILLOYALE
KUNDER
 
Internettet giver forbrugerne masser 
af muligheder - og skærper konkur-
rencen for firmaer. De seneste årtier 
har budt på masser af format-krige: 
VHS over for Betamax, Minidisc mod 
CD’en, Apple OS X vs. Microsoft. 
Den, som vandt krigen, vandt mar-
kedet. Den æra er ved at være forbi. 
Onlineprodukter og streamingtjene-
ster er meget billige at udskifte for 
forbrugerne. Hvis Googles søgema-
skine har problemer, kan vi uden vi-
dere skifte over til Bing. Lige nu ser 
MobilePay ud til at være foran Swipp 
i krigen om mobilbetaling, men det 
kan hurtigt ændre sig, og loyaliteten 
hos brugerne er lav på grund af de 
lave omkostninger ved at skifte.

DIGITALE FORRETNINGS-
MODELLER REDUCERER 
OMKOSTNINGER

De fleste digitale tjenester skalerer 
godt, og marginalomkostningerne 
ved at betjene en ny kunde er me-
get lille. e-conomic, som er et dansk 
online-regnskabssystem, er siden 
etableringen i 2001 vokset med 30% 
om året til i dag at have over 70.000 
kunder. Mange af processerne fra de 
digitale tjenester kan bruges i eksi-
sterende forretningsmodeller, som 
dermed bliver mere konkurrence-
dygtige.

STED ER
IRRELEVANT,
TID ER ALT

Nettet har gjort geografi mindre rele-
vant. Du kan som dansk virksomhed 
have ansatte i Mumbai, Manilla eller 
Monaco. Geografi er irrelevant. Til 
gengæld betyder tid alt, fordi infor-
mationshastigheden er eksploderet. 
Medarbejderne over hele kloden er 
bundet sammen via internettet og 
kan kommunikere i realtid.

DIGITALE
NOMADER

Internettet har gjort det lettere end 
nogensinde før at starte egen virk-
somhed og leve på egne præmisser. 
Tusindvis af it-entreprenører og free-
lancere fra kreative fag slår sig ned 
i regioner som Sydøstasien og Syd-
amerika, hvor vejret er godt og leve-
omkostningerne lave. De arbejder 
fra deres laptop og tager kun imod 
opgaver, som giver dem professionel 
glæde. Virksomheder skal tilbyde at-
traktive udviklingsmuligheder for at 
tiltrække de dygtigste unge fra Ge-
neration Y.

FREEDOM
FROM OWNING 

Vi har ikke længere brug for en græs-
slåmaskine, vi har brug for græsslå-
ning, vi har ikke brug for et køretøj, 
vi har brug for kørsel. AirBnB og 
Uber er blandt superstjernerne på 
det nye marked for deleøkonomi, 
hvor fysiske produkter pludselig ind-
går i en digital tjeneste, hvor vi kø-
ber rettigheden til at anvende dem i 
en bestemt periode. Ligesom når vi 
streamer film via Netflix eller musik 
på Spotify, kan vi også leje andre 
produkter og tjenester.

3
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54

5
BUD PÅ TENDENSER, 

SOM ÆNDRER DIN
FORRETNINGSMODEL
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Forretningsmodeller
i opbrud
Den stigende mobile adfærd får traditionelle forretningsmodeller 
til at bryde sammen. For erhvervslivet er det nødvendigt at forstå 
betydningen af de nye digitale tendenser.

”Vi vil opleve, at den stigende brug af mobilte-
lefonen vil tromle ind over traditionelle erhverv 
og efterlade dem øde,” lyder det nøgternt fra 
Jan Damsgaard, professor ved CBS og digital 
vismand udnævnt af Akademiet for de Tekni-
ske Videnskaber.

Ifølge professoren handler den mobile ad-
færd om langt mere end bekvemmelighed. Det 
fysiske kontaktpunkt, hvor detailhandlen og 
bankerne tidligere har kunnet knytte en relation 
til kunden, forsvinder mere og mere. Brugen af 
smartphones har nærmest ryddet bankernes 
filialer for kunder. I løbet af få år er mere end 
halvdelen af alle banktransaktioner flyttet fra 
bankernes filialer til mobilen.

”I dag bruger vi nærmest ikke længere kon-
tanter. Vi går ind på mobilbanken eller bruger 
Mobilepay eller Swipp. Denne mobile adfærds- 
ændring påvirker bankerne voldsomt og vil 
også ramme andre brancher,” siger Jan Dams-
gaard.

Disruption
Fremover skal relationen i stedet bygges i en 

virtuel verden, hvor kunden er mindre loyal. Det 
sætter i høj grad også dagsordenen i den vir-
kelighed, hvor e-Boks opererer. Lige nu er det 
store tema ’disruption’, dvs. det opbrud, som 
ny teknologi og nye forbrugsmønstre betyder 
for eksisterende forretningsmodeller: 

”Realiteten er, at vi ikke kender konsekven-
serne af udviklingen – ikke engang når vi kigger 
tre eller fire år frem i tiden. Derfor giver det ikke 
mening at lægge planer, der går særlig langt 
frem,” siger Henrik Andersen, adm. direktør i 
e-Boks, og fortsætter: 

”Til gengæld ved vi, at de virksomheder, 
der kommer til at klare sig bedst, er dem, der 
forstår at afkode de nye mekanismer, omstil-
le sig hurtigt og skabe værdifulde relationer til 
brugerne – også i en digital virkelighed. Hos 
e-Boks har vi en forståelse for digital bruger- 
adfærd fra vores ni millioner brugere, og den 
viden kan vi stille til rådighed for de afsendere, 
der skal tilpasse deres forretning til de ændre-
de betingelser” 
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KIRSTEN LIND

Hej, udover mig selv selvfølgelig har 
jeg hjulpet mindst 15 it pensionister i 
gang. De går til edb i Ældresagen, hvor 
jeg er frivillig edb hjælper og efter si-
gende er alle meget godt tilfreds. Det 
har grebet om sig med meget mere end 
e-boks og digital postkasse. Blandt andet et rig-
tig dejligt fællesskab og social hygge. Den måde 
kan varmt anbefales…  

MARIANNE SCHØLARTH

Hjulpet min yngste datter på 15 
Den store havde ordnet det  så er 
vi alle 4 klar 

PIA DALSGAARD PEHRSSON

Jeg har holdt it-aftener i landsby-
ens klubhus, hvor alle deltagere 
har fået digital postkasse og vi har 
set på, hvordan man giver læsead-
gang, opretter mapper mv.

HELENE VADGAARD BRARUP 

Ved ikke lige, hvad jeg har gang i, men i morgen af-
ten har jeg lovet at stå til rådighed i den boligblok, 
hvor jeg bor... Der er jo nok ikke så mange, der har 
brug for hjælp, men vi er i hvert fald nogle stykker, 
der kan hjælpe til... 

DENNIS Z LASSEN 

Jeg hjalp faktisk min 
mor i går, 48 ulæste 
beskeder. Godt du 
er kommet i gang 

mor   Maria Lassen

DORTE FOG NIELSEN

Jeg har været på e-boks siden 2007. Har siden hen 
hjulpet min familie i gang. Endvidere er jeg undervi-
ser i Ældre Sagen, hvor vi hjælper kursisterne med at 
håndtere eks. e-boks 

NINNA AUVINEN

Min datter på 19... 
Det er sgu den om-
vendte verden 
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KIRSTEN GRENDSLEV

Hjalp mine forældre og mine unger  De 
har godt fat i vigtigheden af det  Synes 
det er smart alt er samlet og man har in-
gen papir og holde styr på som skal i map-

per 

FLEMMING KIRCHNER

Jeg har hjulpet begge 
mine sønner med at 
komme på e-boks og 
vist dem hvordan det 
virker. De har styr på 
det nu.

LARS MICHAEL HOLGERSEN

Det klarede min 16-årige søn helt 
selv. Farmand har været med helt 
fra starten. Det er så dejligt nemt 
at have med at gøre. Havde min 
far levet endnu havde jeg nok 
hjulpet ham i gang - og det tror 
jeg heller ikke havde været noget 
problem.

I oktober 2014 spurgte e-Boks sine godt 26.000 følgere
på Facebook, hvem de har hjulpet i gang med digital
post. Svarene viser, at danskerne er et hjælpsomt
folkefærd – og at hjælpen går på tværs af alders-
grupper. Se nogle af de over 100 kommentarer her.

HANS-HENRIK T OHLSEN

 Jeg har hjulpet
min 91-årige far. Nu
læser han sine breve på 
sin Android tablet.
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E-BOKS I NYT TEAM DANMARK-SPONSORAT

Svendborg
Gymnastikforening
og SG-Huset vandt
Danskernes Idrætspris
Svendborg har med succes skabt attraktive
rammer for byens idræt. Det gjorde Svendborg 
Gymnastikforening og SG-Huset til årets vinder
af Danskernes Idrætspris – en ny pris sponsoreret 
af e-Boks, der hylder breddeidrætten i Danmark. 
Prisen på 100.000 kr. blev overrakt ved DR’s
gallashow SPORT 2014. 

Engagement i idrætten er ikke nyt for e-Boks, som er sponsor for Caroline 
Wozniacki og tidligere har være hovedsponsor for damelandsholdet i hånd-
bold. I 2014 indledte e-Boks et nyt samarbejde med DIF og Team Danmark. 
Et konkret resultat af det nye partnerskab er lanceringen af Danskernes 
Idrætspris – en pris, der hylder lokale initiativer, som har skabt unikke, lokale 
idrætstilbud for børn og voksne i hele Danmark. 

219 idrætsinitiativer blev indstillet til årets pris, og over 40.000 stemte på 
deres favoritter. Det blev Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset, der 
løb med prisen 

Læs mere på www.danskernesidrætspris.dk

ANIKA LANGVAD

MADS RASMUSSEN

MAJA ALM

CARINA ROSENVINGE CHRISTIANSEN
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MICHAEL BJØRN
SVENDBORG GYMNASTIKFORENING
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Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner 
i afsnittet om regnskabspraksis.* Hoved og nøgletal for regnskabsåret 2010 vedrører kun moderselskabet som følge af koncernetableringen i 2011 
og er derfor ikke direkte sammenlignelig.

Hoved- og nøgletal for koncernen 
e-Boks A/S

Beløb i t. DKK 2014 2013 2012 2011 2010*

RESULTAT
Nettoomsætning 147.849 107.167 101.101 85.209 73.204

Resultat af ordinær primær drift 28.934 24.373 20.432 17.112 21.894

Resultat af finansielle poster - 59 - 108 519 730 220

Årets skat - 9.732 - 8.551 - 4.209 - 5.585 - 5.628

Årets resultat 19.143 15.714 16.742 12.257 16.486

BALANCE
Balancesum 82.339 66.811 83.009 89.810 96.530

Egenkapital 36.956 37.357 55.577 58.493 66.076

PENGESTRØMME
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet 8.580 23.891 16.462 18.004 28.988

- investeringsaktivitet 0 0 0 0 - 8.029

- finansieringsaktivitet - 20.144 - 29.976 - 19.647 - 19.804 - 19.942

Årets forskydning i likvider - 11.564 - 6.085 - 3.185 - 1.800 1.017

NØGLETAL I %
Overskudsgrad 19,6% 22,7% 20,2% 20,1% 29,9%

Afkastningsgrad 35,1% 36,5% 24,6% 19,1% 22,7%

Soliditetsgrad 44,9% 55,9% 67,0% 65,1% 68,5%

Forrentning af egenkapital 51,5% 33,8% 29,4% 19,7% 24,3%

MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 32 26 24 18 13

Bestyrelsen Direktion

BO EINAR 
LOHMANN NILSSON
Født 1965
 
Group CEO
Nets Holding A/S.
 
Bestyrelsesmedlem i 
e-Boks A/S siden
2013.

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesformand
Nets Denmark A/S,
Teller A/S, 
Teller Services ApS,
Nets Properties ApS,
Nets Norway AS,
Nets Oy,
Paytrail Oyj,
Paytrail Technology 
Oy,
Nets Finland OY,
Nets Sweden AB
og Nassa BidCo AB.
Bestyrelsesmedlem
Time Investment A/S
og Quartet Holdings 
A/S.

ANDREAS
FALKENMARK 
Født 1955

Chef for forretnings- 
område PostNord 
Mail & Communica-
tion.
Medlem af koncern- 
ledelsen siden 2009. 

Bestyrelsesmedlem
i e-Boks A/S siden 
2012. 

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem 
AB Vaubelåning, 
marknadsledande 
pantbank.

K.B. 
PEDERSEN
Født 1948

Bestyrelsesmedlem 
i e-Boks A/S siden 
2002.

Bestyrelsesformand 
2009-2010 og igen 
siden 2011. 

TOM
SCHARNING
Født 1959

Senior Vice President  
i Nets med ansvar for 
Mobile, Information 
og Digital services, 
herunder strategisk 
ansvar for brug af 
e-Boks i Nets’ løsnin-
ger i Norden.

Bestyrelsesmedlem 
i e-Boks A/S siden 
2014.

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem 
i Datek Wireless og 
Prima Omsorg.

HENRIK 
ANDERSEN 
Født 1956 
  
Administrerende
direktør i e-Boks A/S 
siden 2001.
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Hensatte forpligtelser
Der er for 2014 hensat DKK 10,7 mio. til dækning af de 
fremtidige omkostninger til digital lagring af dokumen-
ter, som e-Boks har forpligtet sig til at opbevare i en 
årrække.

Gæld
Koncernen har ingen langfristet gæld. Koncernens kort-
fristede gæld var ved udgangen af året DKK 29,6 mio.

Egenkapital
Ved regnskabsårets afslutning udgjorde koncernens 
egenkapital DKK 37,0 mio. e-Boks opnåede en forrent-
ning af egenkapitalen på 51,5 % og havde en soliditets-
grad på 44,9 % ved udgangen af 2014.

Væsentlige begivenheder efter 
regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet be-
givenheder, som væsentligt vil kunne påvirke koncernens 
finansielle stilling.

Forventninger til 2015
Antallet af dokumenter, der leveres via e-Boks, forven-
tes at stige fra 249 mio. til 284 mio. dokumenter. På den 
baggrund forventer koncernen en omsætning på DKK 
160 - 170 mio. og et resultat af primær drift (EBIT) i ni-
veauet DKK 3 - 5 mio. Resultatforventningen afspejler 
de planlagte store investeringer i internationaliseringen 
af e-Boks-løsningen og organisationen, samt øvrige for-
ventede investeringer i forbindelse med etablering på 
nye geografiske markeder. Koncernens omsætning og 
driftsresultat påvirkes kun lidt af de økonomiske kon-
junkturer. e-Boks har sikret cirka 70 % af sin omsætning 
ved indgåelse af længerevarende kontrakter hos nogle af 
Danmarks største virksomheder samt hos ejerkredsen. 
Den forventede etablering på nye geografiske markeder 
reducerer den resultatmæssige forudsigelighed i e-Boks. 
Endelig medfører koncernens solide kapitalstruktur og 
meget lave fremmedfinansiering, at e-Boks ikke har be-
hov for at refinansiere eller stifte gæld for at finansiere sin 
vækst og internationalisering.

NETTOOMSÆTNING
DKK mio.

25,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

33,2 52,0 59,3 73,2 85,2 101,1 107,1 147,8
Budget 
160-170

Nettoomsætning for regnskabsårene 
2006-2010 vedrører kun moderselskabet 
som følge af koncern etableringen i 2011 
og er derfor ikke direkte sammenlignelig.

Regnskabsberetning 
Hovedaktivitet
Koncernens hovedaktivitet er sikker og effektiv håndte-
ring af digitale dokumenter og tilhørende værdiskabende 
funktionalitet.

Årets resultat er negativt påvirket med TDKK 2.641, som 
følge af indregning af udskudt skat (forpligtelse) vedrø-
rende skattemæssige underskud fra datterselskabet i 
Norge, som er fradraget i den danske skattepligtige ind-
komst. Idet forholdet også eksisterede i tidligere år er 
denne del af forpligtelsen indregnet direkte på egenkapi-
talen som en korrektion til primo egenkapitalen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning
Koncernen omsatte i 2014 for DKK 147,8 mio., sva-
rende til en stigning på 38 % (2013: DKK 107,1 mio.), 
hvilket er DKK 12,8 mio. højere end forventet. Væksten 
skyldes et fortsat stigende antal håndterede dokumen-
ter: 249 mio. i 2014 mod 228 mio. i 2013. Baggrunden 
herfor er fortsat tilgang af afsendere, udviklingen af nye 
services, herunder signeringer samt yderligere tilgang 
af brugere ved implementeringen af ”Lov om obligato-
risk digital post” i november 2014. Desuden har en del 
af de eksisterende e-Boks brugere tilmeldt sig flere af-
sendere og dokumenttyper.

Omkostninger
Andre eksterne omkostninger beløb sig i 2014 til DKK 90,3 
mio., svarende til en stigning på 63,9 % (2013: DKK 55,1 
mio.). Stigningen kan primært henføres til videreudvikling 
af eksisterende platforme og fornyelse af brugerflader 
i forbindelse med ”Ny e-Boks”. Omkostningerne hertil 
udgør DKK 36,9 mio. i 2014 imod DKK 8,9 mio. i 2013. 
I takt med den øgede volumen af dokumenter reguleres 
hensættelse til dækning af fremtidige omkostninger til di-
gital lagring, som e-Boks har forpligtet sig til at lagre for 
brugerne. I 2014 blev hensættelsen reduceret med DKK 
0,3 mio. som konsekvens af faldende priser på storage.

Antallet af fuldtidsansatte i koncernen steg i 2014 til 32 
mod 26 i 2013. Personaleomkostninger beløb sig i 2014 
til DKK 28,6 mio. (2013: DKK 21,9 mio.) Stigningen i an-
tallet af medarbejdere skyldes koncernens tilpasning til 
den fortsatte ekspansion.

Resultat
Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) faldt i 2014 
med 4,0 % til DKK 28,9 mio. (2013: DKK 30,1 mio.). Resul-
tat af primær drift (EBIT) i 2014 blev DKK 28,9 mio., hvilket 
er 4,5 mio. bedre end året før (DKK 24,4 mio.). Resultatet er 
lavere end oprindeligt forventet, hvilket primært kan henfø-
res til en stigning i udviklingsomkostninger. Resultatet må 
dog anses for at være tilfredsstillende.

Udbytte
Det er bestyrelsens holdning, at e-Boks skal sikres et ka-
pitalgrundlag, så selskabet kan finansiere sin egen vækst 
både i Danmark og andre markeder nu og fremover. Ud-
lodning af udbytte bliver fastlagt under hensyntagen til 
denne målsætning. På baggrund af koncernens resultat, 
det solide kapitalgrundlag og den høje soliditetsgrad ind-
stiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der for 2014 
udloddes et udbytte på i alt DKK 20 mio. Soliditetsgra-
den ultimo 2014 var 44,9 %, og e-Boks har tilstrækkelig 
kapitalstyrke til de planlagte investeringer i at etablere sig 
på nye markeder uden for Danmark.

BALANCE

Ved regnskabsårets afslutning udgjorde koncernens ba-
lancesum DKK 82,3 mio. (2013: DKK 66,8 mio.).

Immaterielle anlægsaktiver
De immaterielle anlægsaktiver er pr. 31. december 2014 
DKK 0 (nul). Samtlige udviklings- og vedligeholdelses-
omkostninger i 2014 indgår i resultatopgøelsen, idet kri-
terierne for indregning i balancen ikke er opfyldt.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, herunder 
tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere, var ved ud-
gangen af 2014 steget til DKK 43,2 mio. (2013: DKK 18,8 
mio.) Tilgodehavendet udgør efter ledelsens opfattelse 
ingen øget debitorrisiko.

Likviditet
Koncernens likvide beholdning var ved udgangen 
af året DKK 35,9 mio. Det er ledelsens vurdering, at 
e-Boks råder over det fornødne likviditetsberedskab til 
gennemførelse af koncernens fortsatte drift og de plan-
lagte aktiviteter, herunder investeringer i den planlagte 
vækst i udlandet.
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PÅTEGNINGER

RISIKOFORHOLD 

Det er et mål at sikre, at koncernens risikoforhold er til-
fredsstillende belyst, og der gennem vedtagne politikker 
og procedurer sikres en effektiv styring af de identifice-
rede risici. En række forretningsmæssige, finansielle og 
sikkerhedsmæssige risici kan påvirke aktiviteter og resul-
tater negativt, og ledelsen bestræber sig derfor løbende 
på at identificere relevante risici for bedst muligt at kunne 
imødegå og begrænse disse. De væsentligste identifice-
rede risici er beskrevet nedenfor. Beskrivelsen er ikke 
nødvendigvis udtømmende, ligesom de beskrevne risici 
ikke er anført i prioriteret rækkefølge.
 
Markedsforhold
Konjunkturudvikling påvirker kun i begrænset omfang 
udviklingen i omsætning og resultat, da antallet af digitale 
forsendelser fra virksomheder og offentlige myndigheder 
ikke påvirkes væsentligt af en nedgang i den økonomiske 
udvikling. Udsving i prisen på opbevaring af data samt 
lønudgifter og omkostninger i forbindelse med software-
udvikling har indflydelse på indtjeningen, og e-Boks har 
derfor længerevarende aftaler på disse områder. På kun-
desiden samarbejder e-Boks med en række afsendere i 
mange forskellige sektorer i Danmark. Størstedelen af af-
senderne findes i finanssektoren, mens den næststørste 
afsendergruppe udgøres af den offentlige sektor.

Sikkerhedsforhold
e-boks  brugernes og -afsendernes tillid til at personføl-
somme data forvaltes og opbevares sikkert er en forud-
sætning for e-Boks eksistens. 

e-Boks har styrket sikkerheden ved etablering af 
e-Boks Security, der varetager styringen og kvalitetssik-
ringen af alle sikkerhedsrelaterede forhold. 

I december 2014 offentliggjorde regeringen sin ”Nati-
onale strategi for cyber- og informationssikkerhed” hvori 
ISO27001 blev udnævnt til den sikkerhedsstandard som 
skal være rammeværket for styrkelsen af informations-
sikkerhed. 

e-Boks har valgt at anvende ISO27001 som konse-
kvens heraf, men også i erkendelse af ISO27001’s brede 
internationale anvendelse. e-Boks primære serviceleve-
randør er ISO27001 certificeret, hvilket understøtter den-
ne strategiske beslutning. 

For løbende at bibeholde brugernes og afsendernes 
tillid vurderes trusselsbilledet kontinuerligt, som et led i 
risikohåndteringsprocessen. Risikohåndteringsproces-
sen er helt central i forhold til e-Boks til styring og kvali-
tetssikring af sikkerhedsaktiviteter.  

Håndtering af sikkerhedshændelser er ligeledes blevet 
styrket via en fokuseret indsats i samarbejdet mellem 
Drift, Service-Desk og Sikkerhed. 

e-Boks har strategisk betydning for Danmarks infra-
struktur. Derfor er det væsentligt, at den daglige drift for-
løber gnidningsløst og sikkert. Løsningerne testes løben-
de af uvildige eksperter der har til opgave at identificere, 
hvorvidt der findes sikkerhedsbrister i løsningen og der-
med udpege eventuelle forbedringsområder.

Ledelsen monitorerer løbende sikkerheden som et led 
i risikohåndteringsprocessen og er således altid bekendt 
med det aktuelle trusselsniveau og e-Boks sikkerheds-
foranstaltninger.

Produktudvikling
e-Boks servicerer brugere og kunder i stadig flere lande. 
Kravene til virksomhedens forståelse af kunde og bru-
gerbehov er derfor store, og betragtes som et væsent-
ligt indsatsområde. Det håndteres bl.a. ved struktureret 
bearbejdning af mange kunde og brugerinput fra løben-
de monitoreringer af løsningens anvendelse og bruge-
renes reaktion herpå. Med de forretningskritiske ydelser 
som virksomheden leverer på f.eks. online signering og 
tovejskommunikation, samt ofte tidskritisk information 
vedrørende aftaler og betalinger, er en stabil og sikker 
drift af stor vigtighed for at opretholde troværdighed 
overfor kunder og brugere. Dette område bliver løbende 
evalueret og skaleret til at kunne møde den forventede 
vækst i og denne udvikling vil fortsætte i 2015.
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Den uafhængige
revisors erklæringer 
Til kapitalejerne i e-Boks A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET OG 
KONCERNREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for 
e-Boks A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapi-
talopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt 
regnskabspraksis (siderne 40-53). Årsregnskabet og 
koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
og koncernregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab og et koncernregnskab, der giver et retvisende bil-
lede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab og et koncernregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet og koncernregnskabet på grundlag af vores re-
vision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi over-
holder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlin-
ger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisi-
onshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi-
sor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens ud-
arbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der 
giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektivite-
ten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-
praksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præ-
sentation af årsregnskabet og koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncern-
regnskabet giver et retvisende billede af selskabets og 
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2014 samt af resultatet af selskabets og kon-
cernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM
LEDELSESBERETNINGEN 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet 
og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores 
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregn-
skabet. 

Hellerup, den 7. april 2015

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian F. Jakobsen
statsautoriseret revisor

Jan Wright
statsautoriseret revisor

Ledelsens påtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2014 for e-Boks A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores 

opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncer-
nens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens 
aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattel-
se en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse.

Ballerup, den 7. april 2015

DIREKTION

Henrik Andersen

BESTYRELSE

 
 K. B. Pedersen Tom Scharning
 Formand

  
 Bo Einer Lohmann Nilsson Andreas Falkenmark

Godkendt på generalforsamlingen den 7. april 2015

Jørn Schmidt
Dirigent
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger 
til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige 
forsknings og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder 
kritrierne for aktivering.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger 
samt lønafhængige omkostninger.

Af og nedskrivninger
Af og nedskrivninger indeholder årets af og nedskrivnin-
ger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige 
andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af 
goodwill under posterne ”Indtægter af kapitalandele i 
dattervirksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i as-
socierede virksomheder”.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resul-
tatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat 
og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og 
direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres 
til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske 
og udenlandske dattervirksomheder. Den danske sel-
skabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske 
selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver
Licenser og udviklingsprojekter måles til kostpris med fra-
drag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindings-
værdien, hvor denne er lavere. Licenser afskrives over afta-
leperioden, dog maksimalt 5 år. 

Udviklingsprojekter indregnes i balancen til kostpris, 
såfremt de forventes færdiggjort og såfremt de forven-
tes at frembringe fremtidige økonomiske fordele. Udvik-
lingsprojekter afskrives over den økonomiske levetid, dog 
maksimalt 5 år.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsak-
tiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation 
af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved af-
skrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den 
lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles 
efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i 
dattervirksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af 
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi op-
gjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificer-
bare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet. 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dat-
tervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen 
til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode” under egenkapitalen. Reserven reduceres med 
udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med 
andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig 
indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en 
retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksom-
hedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse 
hertil.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris 
eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til 
pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegå-
else af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af 
en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt 
for tilgodehavender fra salg tillige med en generel ned-
skrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til 
salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag 
af færdiggørelsesgraden. Når det er sandsynligt, at de 
samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede 
indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i 
resultatopgørelsen.

Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår 
i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres som 
tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som for-
pligtelser, når nettoværdien er negativ.

Anvendt
regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for e-Boks A/S for 2014 er udarbejdet i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser  
for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 
sidste år. Der er i år indregnet udskudt skat (forpligtelse) 
vedrørende skattemæssige underskud fra datterselska-
bet i Norge, som er fradraget i den danske skattepligtige 
indkomst. Denne forpligtelse har ikke været indregnet 
i 2013. Forpligtelsen pr. 31. december 2013, opgjort til 
TDKK 5.042, er indregnet i egenkapitalen. Sammenlig-
ningstallene for 2013 er korrigeret.

Koncern og årsregnskab for 2014 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi 
eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resulta-
topgørelsen alle 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 sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele 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. 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre 
valutaer anses som fremmed valuta.

Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet e-Boks 
A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte el-
ler indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, 
eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller 
på anden måde har en bestemmende indflydelse. 

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet 
karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, ak-

tiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realise-
rede og urealiserede interne gevinster og tab ved transak-
tioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede 
dattervirksomheder udlignes med moderselskabets an-
del af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre 
værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet 
blev etableret.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktions-
dagens 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, som ikke er afregnet på balancedagen, 
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem 
balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgo-
dehavendets eller gældens opståen indregnes i resultat-
opgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til 
kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af ydelser i 
forbindelse med elektronisk postboks, samt salg af kon-
sulent ydelser. Indregning sker, når

• levering har fundet sted inden regnskabsårets 
udløb,

• der foreligger en forpligtende salgsaftale,
• salgsprisen er fastlagt, og
• indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan 

forventes med rimelig sikkerhed.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med 
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indreg-
nes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsæt-
ningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder 
(produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de 
samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og 
færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres på-
lideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, 
herunder betalinger, vil tilgå selskabet.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter 
afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende Licenser, 
husleje, forsikringspræmier, konsulenter og abonnementer.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som føl-
ge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen 
har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsyn-
ligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri 
forpligtelsen.

De hensatte forpligtelser vedrører omkostninger til op-
bevaring af leverede elektroniske dokumenter som måles 
og indregnes på baggrund af erfaringerne og forventnin-
gerne til disse omkostninger. Hensatte forpligtelser med 
forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen tilba-
gediskonteres med den gennemsnitlige obligationsrente. 
Der er usikkerhed knyttet til hensættelsen.

Udskudte skatteaktiver og forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gæld-
smetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtel-
ser, opgjort 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 aktivet forventes at kunne realiseres, 
enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved 
modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for sam-
me juridiske skatteenhed.

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 ændrin-
ger i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Som led i international sambeskatning indregnes gen-
beskatningsforpligtelsen med det mindste beløb af fuld 
genbeskatning og begrænset genbeskatning opgjort ba-
seret på den fortjeneste, som forventes at kunne opnås 
ved salg af aktiver og gæld til markedsværdier ved ophør 
af sambeskatningen.

Aktuelle skattetilgodehavender og forpligtelser
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. 
Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen ind-
regnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrøm-
me for året opdelt på drifts, investerings og finansie-
ringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncer-
nens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resul-
tat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontan-
te resultatposter som af og nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver 
minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de po-
ster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter penge-
strømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og 
finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter penge-
strømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser samt ind og udbetalinger til og fra sel-
skabsdeltagerne.

Likvider
Likvide midler består af indeståender på bankkonti.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det 
offentliggjorte regnskabsmateriale.

Forklaring af nøgletal

OVERSKUDSGRAD =
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER X 100

NETTOOMSÆTNING

AFKASTNINGSGRAD =
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER X 100

SAMLEDE AKTIER

SOLIDITETSGRAD =
EGENKAPITAL ULTIMO X 100

SAMLEDE AKTIVER

EGENKAPITALENS
FORRENTNING =

ÅRETS RESULTAT X 100

GENNEMSNITLIG EGENKAPITAL
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Resultatopgørelse

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013 2014 2013
Note 

Nettoomsætning 147.849 107.167 147.748 107.083
Andre eksterne omkostninger - 90.291 - 55.110 - 81.760 - 47.783

1 Personaleomkostninger - 28.624 - 21.954 - 26.711 - 21.164

Resultat før renter og afskrivninger 28.934 30.103 39.277 38.136

Af og nedskrivninger 0 - 5.730 0 - 5.730

Resultat før finansielle poster 28.934 24.373 39.277 32.406

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 - 10.778 - 8.400

2 Finansielle indtægter 362 348 429 319

3 Finansielle omkostninger - 421 - 456 - 53 - 60

Resultat før skat 28.875 24.265 28.875 24.265

4 Skat af årets resultat - 9.732 - 8.551 - 9.732 - 8.551

Årets resultat 19.143 15.714 19.143 15.714

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret 20.000 20.000

Overført resultat - 857 - 4.286

19.143 15.714
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Passiver

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013 2014 2013
Note

Selskabskapital 12.000 12.000 12.000 12.000

Overført resultat 4.956 5.357 4.956 5.357

Foreslået udbytte for regnskabsåret 20.000 20.000 20.000 20.000

7 Egenkapital 36.956 37.357 36.956 37.357

Hensættelse til udskudt skat 5.100 1.815 5.100 1.815

6 Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede
virksomheder 0 0 574 0

Andre hensættelser 10.700 11.000 10.700 11.000

Hensatte forpligtelser 15.800 12.815 16.374 12.815

Kreditinstitutter 0 144 0 144

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 1.935 0 1.935

Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.221 9.620 22.860 9.289

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 22 936 22 936

Selskabsskat 0 461 0 461

Anden gæld 4.340 3.543 4.072 3.483

Kortfristede gældsforpligtelser 29.583 16.639 26.954 16.248

Gældsforpligtelser i alt 29.583 16.639 26.954 16.248

Passiver i alt 82.339 66.811 80.284 66.420

8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

9 Nærtstående parter og ejerforhold 

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013 2014 2013
Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0 0 0

5 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 0

6 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 0 5.518

Finansielle anlægsaktiver 0 0 0 5.518

Anlægsaktiver 0 0 0 5.518

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 33.705 11.923 33.589 11.893

Igangværende arbejder for fremmed regning 1.585 0 1.585 0

6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 3.231

Andre tilgodehavender 128 489 128 0

Tilgodehavender fra salg hos virksomhedsdeltagere 9.453 6.844 9.453 6.844

Selskabsskat 1.537 0 1.537 0

Periodeafgrænsningsposter 50 110 50 110

Tilgodehavender i alt 46.458 19.366 46.342 22.078
Likvide beholdninger 35.881 47.445 33.942 38.824

Omsætningsaktiver i alt 82.339 66.811 80.284 60.902

Aktiver i alt 82.339 66.811 80.284 66.420

Aktiver
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Pengestrømsopgørelse for koncernen
Beløb i t. DKK 2014 2013
Note 

Årets resultat 19.143 15.714

10 Reguleringer 9.791 14.389

11 Ændring i driftskapital - 11.848 1.013

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 17.086 31.116

Renteindbetalinger og lignende 363 348

Renteudbetalinger og lignende - 424 - 455

Pengestrømme fra ordinær drift 17.025 31.009

Betalt selskabsskat - 8.445 - 7.118

Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.580 23.891

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter - 144 24

Betalt udbytte - 20.000 - 30.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet - 20.144 - 29.976

Ændring i likvider - 11.564 - 6.085

Likvider 1. januar 47.445 53.530

Likvider 31. december 35.881 47.445

Likvider specificeres således: 

Likvide beholdninger 35.881 47.445

Likvider 31. december 35.881 47.445

Beløb i t. DKK Selskabs-
kapital

Overført
resultat

Foreslået 
udbytte

Egen-
kapital i alt

KONCERN
2014
Egenkapital 1. januar 12.000 5.357 20.000 37.357

Betalt ordinært udbytte 0 0 - 20.000 - 20.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 456 0 456

Årets resultat 0 - 857 20.000 19.143

Egenkapital 31. december 12.000 4.956 20.000 36.956

2013
Egenkapital 31. december 2012 12.000 13.577 30.000 55.577

Korrektion til 2012 0 - 2.951 0 -2.951

Korrigeret egenkapital 1. januar 2013 12.000 10.626 30.000 52.626

Betalt ordinært udbytte 0 0 - 30.000 - 30.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 - 983 0 - 983

Årets resultat 0 - 4.286 20.000 15.714

Egenkapital 31. december 12.000 5.357 20.000 37.357

MODERSELSKAB
2014
Egenkapital 1. januar 12.000 5.357 20.000 37.357

Betalt ordinært udbytte 0 0 - 20.000 - 20.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 456 0 456

Årets resultat 0 - 857 20.000 19.143

Egenkapital 31. december 12.000 4.956 20.000 36.956

2013
Egenkapital 31. december 2012 12.000 13.577 30.000 55.577

Korrektion til 2012 0 - 2.951 0 -2.951

Korrigeret egenkapital 1. januar 2013 12.000 10.626 30.000 52.626

Betalt ordinært udbytte 0 0 - 30.000 - 30.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 - 983 0 - 983

Årets resultat 0 - 4.286 20.000 15.714

Egenkapital 31. december 12.000 5.357 20.000 37.357

Egenkapitalopgørelse
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Noter

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013 2014 2013
Note

5 Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris 1. januar  22.918 22.918 22.918 22.918

Kostpris 31. december 22.918 22.918 22.918 22.918

Ned og afskrivninger 1. januar 22.918 17.188 22.918 17.188

Årets afskrivninger 0 5.730 0 5.730

Ned og afskrivninger 31. december 22.918 22.918 22.918 22.918

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0 0 0

MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013
Note

6 Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar 26.294 12.421

Tilgang i årets løb 0 13.873

Kostpris 31. december 26.294 26.294

Værdireguleringer 1. januar - 20.776 - 11.393

Valutakursregulering 456 - 983

Årets resultat - 10.778 - 8.400

Værdireguleringer 31. december - 31.098 - 20.776

Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet
over tilgodehavender 4.230 0

Kapitalandele med negativ indre værdi overført til
hensatte forpligtelser 574 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 5.518

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:  
Navn: e-Boks AS  

Hjemsted: Oslo

Selskabskapital: 1.100.000 NOK
Stemme og ejerandel: 100%

 KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013 2014 2013
Note

1 Personaleomkostninger
Lønninger - 26.188 - 19.853 - 24.580 - 19.218

Pensioner - 2.040 - 1.743 - 1.967 - 1.712

Andre omkostninger til social sikring - 391 - 273 - 164 - 172

Andre personaleomkostninger - 5 - 85 0 - 62

 - 28.624 - 21.954 - 26.711 - 21.164

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 32 26 30 25

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3
er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

2 Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder 0 0 149 113

Andre finansielle indtægter 352 348 270 206

Vautakursgevinster 10 0 10 0

  362 348 429 319

3 Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger - 74 - 68 - 53 - 60

Valutakurstab - 347 - 388 0 0

  - 421 - 456 - 53 - 60

4 Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat - 6.441 - 6.661 - 6.441 - 6.661

Årets udskudte skat - 3.285 -1.897 - 3.285 -1.897

Regulering af skat vedrørende tidligere år - 6 7 - 6 7

 - 9.732 - 8.551 - 9.732 - 8.551

Noter



52 53

Noter

Note

9 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Post Danmark A/S 
Tietgensgade 37 
1566 København V

Nets Denmark A/S 
Lautrupbjerg 10 
2750 Ballerup

MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013

Note

10 Pengestrømsopgørelse  reguleringer
Finansindtægter - 362 - 348

Finansielle omkostninger 421 456

Af og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 0 5.730

Skat af årets resultat 9.732 8.551

Reguleringer i alt 9.791 14.389

11 Pengestrømsopgørelse  ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender - 24.911 1.150

Ændring i andre hensatte forpligtelser - 300 700

Ændring i leverandører m.v. 13.363 - 837

Ændring i driftskapital i alt - 11.848 1.013

Noter
Note

7 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 12.000.000 aktier à nominelt DKK 1. Ingen aktier er
tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2014 2013 2014 2013
Note

8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje og leasingkontrakter
Operationel leasing 593 570 593 570

Huslejeforpligtelser 1.139 1.531 1.100 1.452

Fremtidige forpligtelser i alt 1.732 2.101 1.693 2.022

Eventualforpligtelser
Moderselskabet har overfor datterselskabet e-Boks AS afgivet en støtte og
tilbagetrædelseserklæring for tilgodehavendet på TDKK 4.230.

Selskabet har indgået en række længerevarende aftaler om køb af serviceydelser.
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