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En ny fortælling
om e-Boks
Vi oplever fortsat fremgang i digitaliseringen i Norden og stor efterspørgsel 
efter stærke digitale løsninger. Uden at hævde for meget kan vi slå fast, at 
e-Boks er blevet en etableret og velkendt aktør, som er synonym med sikker 
digital post i og uden for Danmark. Så vores ambition om at være Nordens 
førende digitaliseringspartner er højaktuel.

Den sikre postkasse er der også fremover. Men vi bevæger os i en ny ret-
ning, hvor vi er langt mere end kun den digitale arkivløsning, som e-Boks blev 
født som. I dag er vi et knudepunkt for virksomheders dialog med deres kun-
der. Vi er det sted, hvor du kan underskrive dit kreditforeningslån eller din næ-
ste ansættelseskontrakt. Vi er det sted, hvor du kan betale den regning, du lige 
har modtaget som digital post. Og vi er et omdrejningspunkt for din kommuni-
kation med offentlige myndigheder. 

Forståelsen for kundernes ønsker og vores indsigt i, hvor brugerne bevæger 
sig hen, vil være fundamentet for vores fremtidige succes. Og et højt ambiti-
onsniveau skal bane vej for nye værdiskabende muligheder for vores kunder 
og brugere.

Forretningsmæssigt blev 2016 et år med fornuftig udvikling for e-Boks A/S. 
Omsætningen blev på 174 mio. kr., som er lidt over niveauet i 2015. Til gen-
gæld opnåede vi en markant forbedring på bundlinjen med et resultat (EBIT) på 
14 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. I året, der er gået, har vi set 
en solid fremgang i digitale underskrifter hos både private og erhverv. I alt blev 
ca. 2,3 mio. dokumenter underskrevet via e-Boks i 2016.

Overalt i Norden sættes der lige nu en stærk digitaliseringsagenda, og sta-
dig flere sektorer får gavn af nye teknologier. e-Boks udvikling er ikke nået lige 
langt i alle lande, men vi ser bl.a. en pæn fremgang i antallet af e-Boks-brugere 
i Norge, hvor der er stor interesse for at integrere vores løsninger på eksempel-
vis bankernes platforme. 

I 2017 fortsætter vi med at investere i Norge og Sverige, og en række nye 
funktioner i vores platform skal være med til at positionere e-Boks i markeder-
ne og åbne døren for flere kunder. Vi har nået en udviklingsmæssig milepæl 
med lanceringen af betalingsløsninger i e-Boks. En ny Business Intelligence- 
løsning, som giver både brugere og afsendere øget værdi i form af en forbedret 
serviceoplevelse, er også rullet ud. Alt sammen noget, der kan bidrage til at 
styrke vores kunders forretning og øge brugernes loyalitet. 

Den udvikling fortæller vi meget mere om på de følgende sider. God læselyst!

Ulrik Falkner Thagesen 
CEO, e-Boks A/S
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Brugerne vil vælge
teknologier, der giver 
gode oplevelser
Hvad skal e-Boks stå for, hvis dokumenter forsvinder i den form, vi kender 
dem? Og hvordan skaber vi god kundekommunikation i fremtiden?  
Ulrik Falkner Thagesen tiltrådte 1. januar 2017 som ny CEO for e-Boks A/S. 
Her giver han sit syn på den forretning, han netop er blevet en del af.

Hvor ser du kernen i e-Boks forretning?
”Det oprindelige udgangspunkt for e-Boks var 
at spare porto, og det blev kombineret med en 
vision om sikker digital infrastruktur. I dag har 
vi en meget bredere løsning, som kan hjælpe 
vores kunder med at skabe effektive kommu-
nikationsflows og bedre kundeoplevelser, un-
derstøtte deres forretning ved at digitalisere 
vigtige processer – og i sidste ende: sænke 
omkostningerne og øge forretningsmulighe-
derne. Fundamentet i e-Boks er stadig ultrahøj 
sikkerhed og beskyttelse af brugernes oplys-
ninger, og omdrejningspunktet er, at det, der 
sendes via e-Boks, skal være vigtigt. Det er en 
position, som er unik for os. Brugerne har må-
ske endnu ikke så meget bevågenhed omkring 
sikkerhed, men jeg tror, at de fremover vil stille 
større krav til, hvordan data bliver opbevaret 
og sikret.”

Hvor står e-Boks i dag, når det gælder
brugeroplevelsen?
”Der er en kæmpe fordel i, at e-Boks når 
ud til næsten alle borgere, for et stort antal 
brugere betyder, at en løsning nærmest bliver 

fælles standard. Men det giver også nogle be-
grænsninger i forhold til at gå forrest med det 
allernyeste. Vi kan ikke lave løsninger, der er 
så avancerede, at de udelukker nogen. Alt skal 
være helt gennemprøvet, inden vi lancerer, og 
det påvirker naturligvis udviklingsprocessen.

Vi bevæger os i en retning, hvor de fleste 
brugere tager hurtigt imod ny teknologi. Sam-
tidig får de hele tiden nye referencer for gode 
digitale services fra virksomheder som Netflix, 
Google osv. Forventningen til os er, at vi kan 
matche den brugervenlighed, de ser andre ste-
der, så det skal vi forstå at tage til os. Det er en 
del af vores løbende udviklingsproces at lave 
e-Boks så brugervenlig som muligt.”

Hvad betyder det, at brugerne rykker over 
på mobile platforme?
”Grundlæggende skal vi afspejle de platforme, 
brugerne er på. Så når de rykker mod mere 
mobil adfærd, skal vi tilpasse vores infrastruk-
tur til det. Vi skal skabe ekstra ydelser, som 
tænker smartphonens funktioner ind:  Finger-
aftryk til login, brug af GPS, mulighed for stem-
mestyring osv. Men ellers tror jeg, at vi 

ULRIK FALKNER THAGESEN
CEO, e-Boks A/S
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kommer til at tænke mere i brugssituationer frem 
for devices. Om fem år er en stationær pc måske det 
samme som en tablet i dag, den har måske GPS osv. Og 
forbindelsen til andre netbaserede services bliver vigti-
gere. Det skal vores løsninger også tage højde for.”

Hvad kan e-Boks gøre for at hjælpe afsenderne med 
at skabe god kundekommunikation?
”Vi er på vej med en ny Business Intelligence-løsning, 
som giver indsigt i brugernes adfærd - dog ikke for en-
keltindivider, men på gruppeniveau. Det gør det nemme-
re for afsenderne at optimere deres kommunikation. De 
får et datagrundlag at planlægge ud fra, så de eksempel-
vis kan sikre en højere læserate på vigtige dokumenter, 
som brugeren skal agere på. Hvis vi hjælper vores kun-
der med at lykkes, bliver vi også bedre for slutbrugerne. 
Og dermed er e-Boks både en service for afsendere og 
brugere.”

Du har erfaringer med nordisk samarbejde.
Hvordan kan du bruge dem hos e-Boks?
”e-Boks tænker allerede nordisk, og det gør mange af 
vores kunder også. Derfor har de gavn af løsninger, som 
kan udbredes i flere lande. Vi kan lære meget af hinanden 
på tværs af landegrænser, men vi er ikke ens. Den stør-
ste fejl, vi kan begå, er at tro, at ’one size fits all’. Det, der 
var nemt i Danmark, kan være svært i Sverige.”

Hvad tror du, e-Boks skal tilbyde i fremtiden? 
”På den korte bane vil vi putte mere og mere værdi ind 
i e-Boks i form af nye tovejs-services som for eksempel 
betaling og digitale underskrifter til flere brancher end 
de nuværende, så det ikke bare er sted, hvor du tjekker 
post, men også et sted, hvor du interagerer.

På længere sigt kan jeg sagtens se, at e-Boks bliver 
et sted, der skaber et sikkert overblik over alle de aftaler, 
brugerne har indgået. e-Boks blev født som en løsning til 
at distribuere og opbevare dokumenter, men dokumen-
ter er en papirkonstruktion, som er blevet spejlet digitalt. 
Ret beset ved vi ikke engang, om der er noget, der hed-
der et dokument i fremtiden. Formaterne bliver måske 
mere dynamiske strømme af data, men der bliver stadig 
brug for opbevaring af vigtige data.”

Skal e-Boks søge nye partnerskaber?
”Jeg tror ikke, at fremtidens digitale løsninger bliver skabt 
i isolerede universer. e-Boks skal være en medspiller i et 
større digitalt økosystem. De store aktører som Google, 
Microsoft og Apple flytter de helt store milepæle og de-
finerer, hvordan vores brugerflader fungerer. e-Boks skal 
ligge i slipstrømmen og passe ind i de teknologier, som 
de store kommer med – og vi skal gøre det hurtigt. Vi skal 
spille en særlig rolle i vores niche med sikre infrastruk-
turmæssige services. Og så skal vi samarbejde tæt med 
oplagte brugere af vores teknologi, eksempelvis fintech.

Partnerskaber er i øvrigt en vigtig del af e-Boks historie. 
Det tætte privat-offentlige partnerskab har været med til 
at sikre den fælles standard for digital post i Danmark, 
og det har haft en afgørende betydning for, at det dan-
ske samfund er blevet digitaliseret på en relativt effektiv 
måde, som ingen af de øvrige nordiske lande har for-
mået.

Vi kan være stolte af de tiltag, der er taget i Danmark 
på digitaliseringsområdet, ikke mindst den brede poli-
tiske enighed om at effektivisere i den offentlige sektor 
gennem digitalisering, der har vist sig at være et effektivt 
værktøj til at gentænke processer og arbejdsgange. Til-
tag som andre lande har bemærket og er blevet inspire-
ret af.” 

 
Hvor kigger du selv hen for at orientere
dig om nye trends?
”Vi kan lære meget af de globale spillere i Silicon Valley, 
som dels har fat i nye, spændende teknologier, og dels 
er gode til at behandle data og bruge dem til at levere 
bedre kundeservice. Vores branche er kendetegnet ved 
rivende udvikling, og der kommer til at ske en masse i de 
kommende år med for eksempel kunstig intelligens. Vi 
bliver nødt til at holde øje med, hvad der sker. Være på 
kanten. Finde ud af, hvad der vinder. Brugerne vil vælge 
de teknologier, der giver gode oplevelser.”  

BLÅ BOG

ULRIK FALKNER THAGESEN
45 år

Pr. 1. januar 2017 udnævnt som
CEO for e-Boks A/S. 

Kommer fra en stilling som Nordic CEO i 
MediaCom, hvor han fra 2015 ledte Media-
Com-gruppens 350 medarbejdere i Norden 
og var en del af MediaCom EMEA’s EXCO. 

Før dette CEO for MediaCom Danmark og 
tidligere adm. direktør for Universal 
McCann og McCann Interactive i Wien.

Har som iværksætter startet flere  
virksomheder.

   ARKIV    FORRETNINGSPROCES       INDSIGT

DOKUMENT DIALOG DIGITAL SIGNERING PORTAL DIREKTE BETALING BUSINESS INTELLIGENCE

I perioden fra 2001 til 2017 har e-Boks forvandlet sig fra en digital postkasse til en effektiv
platform for sikker digital dialog og understøttelse af processer. 
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Mere fleksibilitet
i de digitale
selvbetjeningsuniverser
Digitaliseringsbølgen ruller på fuld kraft. Men hvad fylder mest på den
digitale agenda i 2017? Vi har spurgt lederne i tre store, danske selskaber.

Øget kundekendskab skal
veksles til relevante løsninger
Vi vil videreudvikle vores digitale kundeunivers ”Mit PFA”, 
som giver vores kunder en hurtig og enkel digital adgang 
til f.eks. deres pension og opsparing. Det er vigtigt, at vi 
får engageret kunderne i deres pension, så de får mest 
muligt ud af deres ordning. Derfor har vi blandt andet 
fokus på, hvordan vi onboarder nye kunder. Det kunne 
eksempelvis være via en sms eller e-mail, der fortæller, 
hvordan kunden kommer i gang med at bruge ”Mit PFA” 
og giver kunden mulighed for at udveksle oplysninger 
med os, så vi kan skræddersy vores anbefalinger. Jeg 
tror, at det i fremtiden bliver helt essentielt, at vi får veks-
let øget viden om kunderne til fleksible løsninger, som 
nemt kan tilpasses individuelle behov.

JENS GAMMELMARK
Direktør for Kommerciel Udvikling i PFA Pension

Et digitalt selvbetjeningsunivers 
kræver digital viden
I 2017 sætter vi fokus på at skabe et endnu bedre selv-
betjeningsunivers for vores erhvervskunder. De vil få en 
opdateret ”Min Side”, hvor de kan tjekke deres forsik-
ringer, tilvælge, fravælge, indberette og meget mere. 
Forsikringer er jo ikke en vare, som folk bruger lige så 
ofte som eksempelvis deres netbank. Vores udfordring 
bliver derfor at få kunderne over i det nye selvbetjenings- 
univers – og få dem til at bruge det. For at det kan lade 
sig gøre, bliver det uundværligt at tilpasse vores egne di-
gitale kompetencer, så vi i endnu højere grad har evnerne 
til at hjælpe kunderne digitalt. Det kommer til at kræve 
kompetenceudvikling, men formentlig også nye folk med 
specialiserede digitale evner.

LARS BONDE
Koncerndirektør i Tryg

Robotificering
af processer
I 2017 kommer vi til at arbejde på at effektivisere vores 
forretning. Vi er i fuld gang – og godt på vej – med at få 
robotificeret en række processer, der gør, at kunderne 
bliver ekspederet hurtigere og mere korrekt. Vi har des-
uden haft succes med digitalisering i form af forskellige 
selvbetjeningsløsninger som eksempelvis vores kunde- 
mappe, hvor kunderne kan se deres policer og følge 
deres skadesforløb skridt for skridt. Jeg tror, vi kommer 
til at finde nye, relevante måder at interagere med kun-
den på – ikke kun i skadetilfælde, men også i forhold til 
andre ydelser. Vi skal have mere agilitet i vores systemer 
og på vores platforme, så vi hurtigt kan tilpasse os.

MARIANNE WIER
Koncerndirektør i Topdanmark
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Rustet til nye 
EU-regler
Distribution og opbevaring af personlige data 
er på agendaen i mange virksomheder frem 
mod maj 2018, hvor nye EU-regler skal være 
implementeret. e-Boks er en garanti for
tilstrækkelig sikkerhed. 

EU vedtog i maj 2016 at stramme kravene til håndtering af personli-
ge data med en forordning, der skal være implementeret i maj 2018. 
Det nye regelsæt erstatter alle nationale love på området, herunder 
den danske persondatalov fra 1995. Målet er at sikre bedre beskyt-
telse af personlige data og skabe ensartede regler for håndtering på 
tværs af landegrænserne. 

Et centralt punkt for mange virksomheder er konsekvensen ved at 
distribuere personlige data i ikke-sikre kanaler. Efter maj 2018 vil det 
udløse en markant større økonomisk sanktion, hvis en virksomhed 
for eksempel sender en ansættelseskontrakt til en kommende med-
arbejder via en ikke-sikret e-mailtjeneste. 

”I e-Boks er vi i den privilegerede situation, at vores 
kerneprodukt allerede overholder mange af de prin-
cipper, der er beskrevet i forordningen. Vi distribuerer 
eksempelvis data på sikker vis. Derfor kan vi garante-
re vores kunder, at de roligt kan sende lønsedler, hel-
bredsoplysninger, ansættelseskontrakter, kontoudtog el-
ler andet via e-Boks uden at komme i konflikt med EU’s 
krav. Frem mod 2018 sørger vi for at tilpasse samtlige 
e-Boks løsninger til reglerne,” siger Jacob Zwicki, Head 
of Security i e-Boks.

Høj bøderamme
Bøderammen for brud på loven ligger på helt op til fire 
procent af en virksomheds globale omsætning – dog 
med et loft på 20 millioner euro. Derfor kan det have 
kritiske konsekvenser for en organisation at overtræde 
reglerne.

“I den gamle persondatalov var konsekvenserne ved 
at overtræde reglerne relativt beskedne, så det er ikke 
alle virksomheder, der har taget reglerne lige alvorligt. 
Men alene på grund af de mulige bødestørrelser bliver 
det anderledes alvorligt nu,” siger Jacob Zwicki 

FAKTA
Virksomheder skal distribuere personlige 
data via sikre kanaler.

Personlige data defineres som enhver 
information, der kan relateres til en identi-
ficeret person, eller data, der direkte eller 
indirekte kan identificere en person. 

Der kan f.eks. være tale om navn, cpr-nr., 
adresse, online-identifikationer eller op-
lysninger angående fysisk, psykologisk, 
økonomisk, kulturel tilstand samt religiøs 
eller politisk overbevisning. 

Fuld kontrol over
brugerfladen med
åbne API’er
I 2017 begynder e-Boks at stille åbne API’er til rådighed for sine kunder. Det 
imødekommer et ønske fra mange afsendere om at kunne integrere e-Boks 
funktionalitet i egne digitale løsninger.

En hverdag med nem og ubegrænset 
adgang til mobile, digitale løsninger 
har gjort forbrugerne godt forvænte. 
Markedet rykker sig hele tiden, når 
det gælder brugernes forventninger 
til selvbetjeningsløsninger – eksem-
pelvis hos banker og forsikringssel-
skaber. Og denne tendens udfordrer 
generelt de traditionelle forretnings-
modeller hos mange af de afsendere, 
der benytter sig af e-Boks løsninger. 

”Vores kunder tvinges hele tiden 
til at tænke deres processer på en ny 
og anderledes måde. De skal være 
hurtigere, mere effektive, mere digi-
tale, individualiserede, og de syste-
mer, de tilbyder, skal designes med 
udgangspunkt i brugeroplevelsen og 
brugerens behov for convenience,” 
forklarer Per Fisker, Product Mana-
ger hos e-Boks. 

Udviklingen betyder konkret, at 
brugerne efterspørger løsninger, 
hvor de ikke skal hoppe rundt mel-
lem flere applikationer, men får mest 
mulig funktionalitet samlet i integre-
rede løsninger. Det handler om at 
være tilgængelig når som helst og 

hvor som helst, hvis kunden ønsker 
det.

Skræddersyet brugeroplevelse
”Mange kunder vil gerne imødekom-
me forventningen og præsentere 
e-Boks funktionalitet i en kontekst 
og i et univers, hvor det giver me-
ning for brugeren. Og det betyder, at 
vi fremover skal stille vores services 
til rådighed i en mere dynamisk og 
fleksibel form,” fortæller Per Fisker.

Svaret på denne udfordring er 
såkaldte åbne API’er. Et API er en 
grænseflade, som tillader et stykke 
software at tale med et andet styk-
ke software – og dermed integrere 
funktioner fra et it-system i andre 
applikationer. Det betyder eksem-
pelvis, at banken kan bygge funkti-
onalitet fra e-Boks ind i sin egen app 
eller netbank, så brugeroplevelsen 
kan skræddersys til den kontekst, 
det format og i den hastighed, som 
passer kunderne bedst.

Fleksible widgets
e-Boks har indtil nu tilbudt løsninger 

baseret på iframes, hvor kommuni-
kationsløsningen indlejres som et 
fast modul i kundens system. Men 
de åbne API’er giver afsenderen en 
langt større fleksibilitet og kontrol 
over, hvordan og hvor informationer 
skal vises. Målgruppen vil især være 
større virksomheder, som har egen 
udviklingskapacitet. 

”API-løsningen kommer til at in-
deholde forskellige byggeklodser i 
form af såkaldte widgets, der blandt 
andet kan vise ulæste dokumenter, 
køre digital signering eller afvikle 
betalinger. Afsenderen kan så byg-
ge de enkelte elementer direkte ind 
i sine websider eller apps,” siger Per 
Fisker.

Ud over at forbedre kommunika-
tionen mellem afsendere og slutbru-
gere er målet i sidste ende også at 
skabe flere rettidige signeringer og 
indbetalinger, samt at endnu flere 
læser de vigtige dokumenter.

De første løsninger baseret på 
åbne API’er forventes at være på 
markedet ultimo 2017 

JACOB ZWICKI
Head of Security, e-Boks A/S



1514

Geir Aasen blev ansat som Country 
Manager for e-Boks i Norge i slutnin-
gen af 2016 og kom med mere end 
30 års brancheerfaring i bagagen, 
blandt andet fra Microsoft, Hewlett-
Packard, EVRY og TargetEveryOne. 

Sammen med en udvidet lokal or-
ganisation skal han fremover hjælpe 
de norske kunder med at blive mere 
digitale.  

”Vi får mange spørgsmål om de 
muligheder, der er for at spare om-
kostninger gennem digitalisering. 
Det er især brancher, som har mange 
kunder og stor volumen af udsendte 
dokumenter, som rykker på digitali-
seringen nu,” fortæller Geir Aasen og 
fortsætter: ”e-Boks har opbygget en 
bred kompetence omkring bruger- 
adfærd og digitale tendenser fra flere 
lande. Den viden skal vi udbrede til 
de norske afsendere og bruge til at 
styrke virksomhedernes konkurren-
ceevne.”

Store myndigheder er bagude
e-Boks er den ene af to leverandører 
af sikker digital post til den norske 
stat. Direktoratet for Forvaltning og 
IKT – også kendt som Difi – har til 
opgave at udvikle og forny Norges 
offentlige sektor. Difis statistik fra ja-
nuar 2017 viser, at kun 1,5 mio. ud 
af Norges 5,2 mio. indbyggere har 
oprettet en digital postkasse på nu-

værende tidspunkt. Der er registreret 
347 virksomheder, som sender di-
gital post ud. Udbredelsen af de di-
gitale postløsninger er blandt andet 
udfordret af, at flere store myndig-
hedsinstanser, herunder Skat samt 
Arbejds- og velfærdsforvaltningen 
(NAV), er forsinkede i deres imple-
mentering af digital post. 

”De norske brugere har endnu 
ikke set den store fordel ved digitale 

postkasser, så der venter fortsat en 
opgave i at synliggøre over for både 
virksomheder og brugere, hvordan 
e-Boks kan skabe værdi i hverda-
gen. Myndigheder som Skat og NAV 
når ud til rigtig mange borgere, og 
derfor er det en vigtig prioritet, at 
de kommer i gang med digitale ud-
sendelser. Det vil bidrage til, at fle-
re nordmænd tilslutter sig en digital 
postkasse,” vurderer Aasen. Strømliner og forbedrer

KLP’s kundekommunikation
KLP er Norges største udbyder af livsforsikring og leverer pen-
sion, finansiering og forsikringsydelser til kommuner, amter, 
hospitaler og virksomheder i både den offentlige og den private 
sektor. I foråret 2016 fik KLP integreret e-Boks i organisationens 
kundeportal, og der er nu udsigt til, at organisationen kan spare 
flere millioner om året – og samtidig forbedre kundeoplevelsen.

 “Ved at indføre e-Boks som en del af vores egen it-løsning 
kan vi spare omkostninger til distribution af dokumenter, og løs-
ningen trækker nye kunder til vores hjemmeside. Alt i alt giver 
det os mulighed for en mere effektiv drift og bedre brugerople-
velser for kunderne,” fortæller Fred Olav Ødegaard, projektleder 
hos KLP.

I første omgang har KLP taget e-Boks i brug inden for forret-
ningsområdet tjenestepension, men planen er, at e-Boks også 
skal bruges i KLP’s øvrige forretningsområder inden for bank, 
fond og forsikring.

 “Vi ser et stort potentiale i at indføre e-Boks løsning i hele 
koncernen, og vi vil gerne udnytte de muligheder, som e-Boks 
giver i forhold til tovejs-kommunikation, så kunden kan besvare 
henvendelser fra KLP i e-Boks,” siger Ødegaard.

Sygeplejersker får
bedre medlemsservice
Norsk Sykepleier Forbund (NSF) har taget store skridt i retning af 
mere digital kommunikation til forbundets 108.000 medlemmer. 
NSF implementerer nu e-Boks som en integreret del af forbun-
dets “Min side”-løsning. Målet er at tilbyde endnu mere bruger-
venlig kommunikation og bedre service til medlemmerne. 

”Vi mener, at e-Boks er den spiller, der har gjort størst frem-
skridt med hensyn til sikre, digitale løsninger. De har en gennem-
prøvet løsning med meget gode referencer. Derudover har de en 
moderne infrastruktur, der muliggør en problemfri integration,” 
siger Pål Christian Rønnevik, administrerende direktør for NSF.

Målet er, at al kommunikation mellem NSF og medlemmerne 
fremover skal foregå digitalt. Blandt andet vil brugerne kunne 
læse dokumenter fra NSF og få overblik over egne fakturaer, ge-
byrer og forsikringspapirer. Flere hundrede tusinde dokumenter 
skal årligt distribueres via kundeportalen.

Norske virksomheder
går efter portalløsninger
Digitalisering står højt på agendaen i Norge, og flere og flere virksomheder 
går efter integrerede portalløsninger. Men virksomhederne efterspørger mere 
viden om digitalisering af arbejdsprocesser. e-Boks står klar i en rådgivende 
rolle over for de organisationer, der skal i gang.

Efterspørgsel på portalløsninger
Hos virksomhederne er det ikke kun 
muligheden for portobesparelser, der 
trækker. Tendensen er, at de norske 
kunder ønsker at springe direkte til 
portalløsninger, der indeholder mere 
avancerede funktioner som sikker 
tovejskommunikation og digital sig-
nering. 

”Mange afsendere har blikket 
rettet mod portalerne, hvor de kan 
gøre brug af e-Boks funktionalitet i 
et kundeunivers, som er deres eget. 
Spørgsmålet om sikkerhed i kom-
munikationen er også i fokus, og 
virksomhederne ønsker rådgivning 
og løsninger i forhold til den nye per-
sondatalov, som træder i kraft i maj 
2018,” fremhæver Geir Aasen.

e-Boks Norge har i det seneste 
år arbejdet strategisk med finans- 
og forsikringssektoren, og samtidig 
har man øget aktiviteten mod part-
nere og ejere. Det har blandt andet 
betydet, at KLP, Norges største ud-
byder af livsforsikring, har valgt at 
implementere en løsning fra e-Boks. 
I 2017 vil der være øget fokus på 
medlemsorganisationer, og en ny 
lov, som gør det muligt for inkasso-
branchen at sende post digitalt, kan 
også bane vejen til nye målgrupper 

GEIR AASEN
Country Manager, e-Boks Norge
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Digitale underskrifter
stormer frem
Flere og flere brancher tager løsninger til digital underskrift via e-Boks i brug. 
Det betyder ikke kun mere effektive interne arbejdsgange, men også bedre 
oplevelser i kundernes hverdag.

Branche: Bolig
Virksomhed: DAB

Boligselskabet DAB administrerer og udlejer mere end 50.000 boliger i Dan-
mark. Hvert år ekspederer DAB 6.000-7.000 nye lejekontrakter og sender flere 
hundredetusinde breve ud. Udsigten til sparet porto og lettere interne arbejds-
gange har fået administrationsselskabet til at tage digitale underskrifter i brug.

Indtil nu har en ny lejesag typisk taget op til to uger at ekspedere, fordi leje-
kontrakt og seks til syv bilag skal printes, pakkes og sendes ud, hvorefter lejeren 
skal signere og returnere. Herefter skal DAB sende en genpart tilbage til bruge-
ren, og sagen skal scannes, journaliseres og arkiveres hos selskabet.

//   Med de digitale underskrifter kan en ekspedition principielt ske på en dag, 
og systemet samler selv de underskrevne dokumenter, så de bliver journaliseret 
og lagret. Det betyder, at den interne håndtering bliver meget mere effektiv. Vi 
forventer også højere tilfredshed hos kunderne, fordi de vil få en kortere sagsbe-
handlingstid, og de nemt kan se og genfinde kontrakten i e-Boks.

JAN JUUL LORENZEN
Udviklingschef, DAB

Branche: Finans
Virksomhed: Jyske Bank

Jyske Bank var et af de første pengeinstitut-
ter i Norden til at tilbyde digitale underskrifter 
til både privat- og erhvervskunder. Siden 2014 
har privatkunderne kunnet klare underskrifter 
på eksempelvis låneaftaler hjemme fra deres 
egen pc. Cirka 1.500 gange om dagen signeres 
et dokument digitalt i Jyske Bank. 

Elektroniske underskrifter har blandt andet 
været medvirkende til, at banken har kunnet føl-
ge med til at ekspedere et stort antal boligsager 
i de seneste år.

//   Vores kunder begyndte at efterspørge flere 
digitale løsninger i samarbejdet med banken. Vi 
så derfor en mulighed i at håndtere dokumenter 
og aftaler mere effektivt ved hjælp af elektroni-
ske underskrifter. Resultaterne har været gode, 
og kunderne har været tilfredse. I hverdagen har 
alle travlt, og det med at skulle ned i banken og 
underskrive et lånedokument – det er passé.

BJARNE NØRGAARD
Afdelingsdirektør, Jyske Bank

Branche: HR og rekruttering
Virksomhed: HR Manager 

HR Manager leverer it-baserede løsninger, 
der understøtter rekruttering, onboarding og 
HR-data med talent performance. For nylig 
har virksomheden indført muligheden for di-
gitale underskrifter, så kandidater kan under-
skrive deres ansættelseskontrakt via signering 
i e-Boks.

Løsningen udvides i 2017, så alle HR-doku-
menter i en organisation – lige fra it-papirer og 
lister over udleverede genstande til personale-
håndbøger eller advarsler – kan underskrives 
digitalt.

//   Det kommer til at betyde mere og mere 
for organisationers employer brand, at work-
flowet omkring rekruttering er strømlinet, lige 
fra ansøgningen sendes, til medarbejderen er 
på plads i virksomheden. Vi tror på, at et 100% 
digitalt workflow vil give en bedre og mere pro-
fessionel oplevelse for kandidaten. En integre-
ret HR-løsning er desuden med til at fastholde 
eksisterende medarbejdere, fordi systemerne 
understøtter, at medarbejderen bliver hørt og 
set på en anden måde.

JULIE MAJA NIELSEN
Nordic Chief Business Development Officer, HR Manager

Her er tre områder, 
hvor brugerne nu 
møder muligheden 
for at underskrive 
dokumenter
digitalt i stedet
for på papir. 
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Sådan kommer du i gang
med digitale underskrifter
Overvejer din organisation at tage digitale underskrifter i 
brug til eksempelvis kontrakter eller aftaledokumenter?
– Se her, hvad du skal overveje for at komme i gang.

Teknikken
Hvis din organisation 
allerede sender digital 
post ud via e-Boks, er 

det teknisk meget enkelt 
at tage signering i brug. 
Det kan stort set gøres 

ved at sætte et flueben i 
opsætningen. 

Der skal dog etableres 
en service, hvor e-Boks 
kan levere resultatet af 

signeringen. Det kan ske 
ganske simpelt ved, at 

jeres system tager imod 
data og lægger dem 

ned i en fil – eller mere 
avanceret, hvis signerin-
gen skal indgå i et større 

workflow.
Hvis I ikke bruger 

e-Boks til udsendelse 
af dokumenter, skal I 
etablere en post- og 
arkivfunktion, inden 

signeringsløsningen kan 
sættes op.

Forretningen
Mange organisationer 
tager udgangspunkt i 

papirbaserede arbejds-
gange, når de tager digi-
tale underskrifter i brug. 

Men digitaliseringen 
giver ofte en anledning 
til at se på processerne 

omkring underskrifter: Er 
der krav til, om afsender 
eller kunde skal under-

skrive først? Skal kunden 
underskrive ni dokumen-
ter, ligesom de gjorde på 
papir? Kan vi få arkiveret 

de underskrevne do-
kumenter automatisk, 
så vi ikke skal følge 

op manuelt? Kig jeres 
arbejdsgange igennem 

og vurder, om de digitale 
underskrifter kan spare 

jer for bestemte arbejds-
gange.  

Juraen
Hvis jeres dokumenter 

skal underskrives af 
privatpersoner, f.eks. an-
sættelseskontrakter eller 
tavshedserklæringer, er 

processen ukompliceret. 
I stedet for at printe på 

papir sendes dokumentet 
digitalt til modtagerens 
e-Boks, og valideringen 
via NemID sikrer, at det 

er den rigtige person, der 
underskriver. I erhvervs-

sammenhæng er der 
brug for at kontrollere, at 
de personer, der under-

skriver, også er tegnings-
berettigede i virksom-
heden. En ny tjeneste i 

e-Boks gør det muligt at 
sende dokumenter til et 
CVR-nummer uden at 

kende de tegningsberet-
tigede på forhånd. Efter 
at der er underskrevet, 
foretager systemet en 

validering, og afsenderen 
får en bekræftelse på, 
om tegningsreglerne er 

overholdt. 

Kunderne
Du skal forberede 

dine kunder på, hvad 
overgangen til digitale 

underskrifter betyder for 
deres kontakt med din 

organisation. De skal op-
leve det som et stærkere 
og mere fleksibelt tilbud, 

og ikke et tab. e-Boks 
har stor erfaring med at 

få brugerne med ombord 
på digitale løsninger og 

formidler gerne best 
practice-erfaring, som I 

kan læne jer op ad. 

1 2 3 4
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Betal regningen
direkte i e-Boks
Ny service skal sikre, at flere regninger betales til tiden.

 
De fleste genkender situationen. Der lander et indbeta-
lingskort i e-Boks, og betalingsfristen ligger nogle uger 
forude. Du glemmer derefter alt om regningen. Og du 
kommer først i tanke om den, når fristen er overskredet.

”En af udfordringerne ved at modtage regninger digi-
talt er, at vi har større tendens til at glemme dem, hvis vi 
ikke får betalt med det samme. Indbetalingskortet ligger 
ikke længere fremme på køkkenbordet, indtil vi betaler 
det. Så brugeren skal enten printe regningen eller skri-
ve betalingsoplysningerne ned for senere at betale via 
netbank. Og så smutter det indimellem,” fortæller Jan 
Sindal, Business Development Manager hos e-Boks.

Udfordringerne med glemte regninger ses hos flere af 
de store afsendere, som oplever, at mellem 25 og 35% 
af betalingerne kommer for sent. Det bliver et irritations- 
moment for både de virksomheder, som skal bruge res-
sourcer på at rykke for betalinger, og de brugere, der 
modtager rykkerne.

Se, betal og tilmeld
Løsningen er en ny service ved navn e-Boks Betaling, 
som giver nem adgang til både at se, betale og tilmelde 
regninger til Betalingsservice eller automatisk kortbeta-
ling direkte i e-Boks.

“e-Boks Betaling indfører et nemt betalingsflow, hvor 
slutbrugerne via pc eller e-Boks-app’en kan betale deres 
regninger samme sted, som de modtager og arkiverer 
dem. Det er afsenderen af regningen, der beslutter, hvilke 
betalingsmuligheder, der stilles til rådighed for brugeren, 
og det er vores mål, at vi over tid tilbyder alle relevante 
betalingsformer, der efterspørges af afsendere og bruge-
re,” forklarer Jan Sindal.

Påmindelser undervejs
Den nye betalingsløsning indeholder desuden forskellige 
notifikationer, som via sms eller e-mail minder brugeren 
om betalingen, hvis de vælger ikke at betale regningen 
med det samme. Allerede ved modtagelsen får du en 
venlig påmindelse om, at der er tale om en regning med 
en bestemt tidsfrist på. Derudover følges der senere op 

med to yderligere notifikationer, hvor den sidste kommer 
dagen før seneste betalingsdato.

”Vi ved fra andre sektorer, f.eks. sundhedsvæsenets 
indkaldelser til operationer, at påmindelser via sms og 
e-mail har stor effekt. De fleste vil jo gerne overholde de-
res frister – det kan bare smutte i en travl hverdag, hvis 
vi ikke bliver mindet om det. Fremover vil vi se, at flere 
regninger bliver betalt rettidigt – til gavn for alle parter,” 
slutter Jan Sindal 

Kort om e-Boks Betaling
  Giver adgang til betaling med debit- og 
kreditkort samt automatisk kortbetaling via 
DIBS

 Mulighed for betaling af regninger samt 
tilmelding af regninger til automatisk betaling 
via Betalingsservice

 Notifikationsservice

 Afsender skal indgå en indløsningsaftale 
samt aftale med en Payment Service Provider 
via e-Boks

 Afsender indsender regning + XML-fil, der 
indeholder de nødvendige oplysninger om 
betaling og evt. tilmelding til Betalingsservice 
eller automatisk kortbetaling

 Der afregnes sædvanlig dokumentpris 
samt et tillæg pr. faktura.

          GUIDE
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//   Når vi digitaliserer, er det for at 
skabe bedre velfærd. Så vi er 
meget opmærksomme på kun at 
udnytte de digitale muligheder, 
når de tilfører værdi.

Digitalisering giver
bedre borgerservice
Digitalisering bliver hilst velkommen i Greve Kommune, som glæder 
sig over at kunne tilbyde bedre og mere effektiv service. Det store 
udvalg af digitale selvbetjeningsløsninger er til rådighed 24/7.

2017 bliver året, hvor grevegenserne ikke læn-
gere kan møde op i Borgerservice uden først at 
have bestilt tid online. I et forsøg på at undgå 
lange køer og få flere til at orientere sig digitalt 
har kommunen taget endnu et skridt i retningen 
af øget digitalisering. 

”Digitalisering står højt på den politiske dags-
orden. Vi mener, at det er vigtigt at udnytte de 
digitale muligheder, for på den lange bane giver 
det hurtigere arbejdsgange for vores medarbej-
dere og bedre service til borgerne,” siger Claus 
Thykjær, kommunaldirektør i Greve Kommune. 

”Digitaliseringen er dynamisk og kræver vo-
res konstante opmærksomhed. Derfor har vi 
skabt et digitaliseringsteam af beslutningstage-
re, der har både mandat og pligt til at lægge 
linjerne for den fremtidige digitalisering i kom-
munen,” fortsætter han.

Fordel for alle borgere
Et af teammedlemmerne er Tina Malling Kiær, 
der er Borgerservicechef og en varm fortaler 
for digitalisering. Hun har i de seneste år arbej-
det indædt for at rykke kommunikationen med 
borgerne online. Det har resulteret i et hav af 
selvbetjeningsløsninger, som servicerer borge-
re, der f.eks. vil giftes, have nyt pas, byggetilla-
delse eller passet deres børn.

”For langt hovedparten er det et kæmpe 
plus, at de kan indsende blanketter og under-
skrive digitalt, når det passer dem, hvilket tit er 
uden for normal åbningstid. Med muligheden 
for at ekspedere sig selv online følger dog også 
en klar forventning om, at de borgere, der kan 
selv, skal selv. Ambitionen er, at mængden af 

personlige ekspeditioner i Borgerservice fal-
der,” siger Tina Malling Kiær.

Hun understreger, at der selvfølgelig er bor-
gere, som har brug for personlig betjening. 
Nogle for at få hul på det digitale univers, og 
andre fordi de er fritaget fra Digital Post og skal 
undtages fra digitale selvbetjeningsløsninger. 
Sidstnævnte drager dog også fordel af kommu-
nens digitaliseringsindsats.

”Hvis vi ikke bruger de gode digitale løsnin-
ger, som dukker op, vil der i en tid med presse-
de budgetter og udsigt til færre kolde hænder 
ikke blive tid og råd til at ekspedere gamle Fru 
Petersen. Det vil gå ud over hendes retssikker-
hed, og det mener jeg ikke, at vi som samfund 
kan være bekendt,” siger Tina Malling Kiær. 

En fremtid med robotter
Hun forestiller sig et digitalt fremtidsscenarie, 
hvor robotter modtager ansøgninger, forbereder 
data i systemerne og til sidst samler og pakker 
oplysninger, så en medarbejder kan foretage en 
vurdering på baggrund af et individuelt skøn.

”Jeg vil arbejde for, at vi automatiserer så 
mange arbejdsgange som muligt og kun bru-
ger den fysiske arbejdskraft, hvor der er brug 
for den i det offentlige. Lad mig dog slå fast, at 
mennesker har brug for mennesker, så jeg fore-
stiller mig ikke, at vi afløser alle medarbejdere 
med robotter om nogle år,” siger Tina Malling 
Kiær. 

”Når vi digitaliserer, er det for at skabe bedre 
velfærd, så vi er meget opmærksomme på kun 
at udnytte de digitale muligheder, når de tilfører 
værdi.”     

CLAUS THYKJÆR
Kommunaldirektør, Greve Kommune

TINA MALLING KIÆR
Borgerservicechef, Greve Kommune
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Forstå brugerne med
Business Intelligence
Hvornår på ugen skal vi sende breve ud, for at flest kunder læser dem?
Hvilke aldersgrupper åbner dokumenterne først – og hvad betyder
dokumentets titel for åbningsraten? Den slags spørgsmål er vigtige
at få besvaret, når en afsender skal have størst effekt af sin
kommunikation via e-Boks.

Med mere end 17 millioner logins om måneden opsamler e-Boks stor viden om brugernes adfærd, og den
viden er nu til rådighed for afsendere via e-Boks Business Intelligence (BI). EKSEMPEL: Et forsikringsselskab konstaterer, 

at kunder under 30 år i Vestdanmark åbner deres 
post sjældnere end andre kundegrupper. Analyser i 
e-Boks BI viser, at en stor gruppe brugere i det nævn-
te segment mangler at indtaste deres telefonnummer 
og e-mail i e-Boks, og derfor får de ikke notifika- 
tioner om den udsendte post. De logger primært ind 
i e-Boks sidst på måneden, når de har fået tilsendt 
lønsedler. 

På baggrund af denne indsigt kan forsikringssel-
skabet starte en kampagne, der opfordrer de unge 
kunder til at tilføje deres kontaktdata og holde øje 
med forsikringsbreve.

HVAD KAN E-BOKS BI
FORTÆLLE DIG?

EKSEMPEL: En afsender evaluerer på udsendelsen 
af et bestemt elektronisk brev og konkluderer i første 
omgang, at for få brugere reagerer på dokumentet, 
når det sendes ud via e-Boks. Afsenderen overvejer 
derfor at gå tilbage til fysisk post.

Via e-Boks BI finder man frem til, at 92% af bru-
gerne faktisk har åbnet dokumentet, men antallet af 
brugere, der reagerer på dokumentet, er markant 
lavere i forhold til benchmark med tilsvarende do-
kumenter fra andre afsendere. Det giver anledning 
til at ændre på dokumentets navn og udsendelses-
tidspunktet, og kommuikationsafdelingen overvejer, 
hvordan man kan tydeliggøre budskabet i brevet.
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e-Boks Business Intelligence:

 er en ny løsning, der giver adgang til detal-
jerede data om brugeradfærd og interaktion på 
e-Boks-platformen.

 tilbyder data segmenteret på eksempelvis 
brugeres alder, køn, brug af app eller pc m.m. Af 
hensyn til fortrolighed og sikkerhed gives der ikke 
oplysninger om enkeltbrugeres adfærd.

 viser antal og frekvens på eksempelvis logins 
og andre handlinger, eksempelvis brug af doku-
menter, formularer og signeringer. 

 leverer rapporter og analyser i simple formater, 
der let integreres med eksisterende it-systemer.

 kan forbedre kommunikationen til slutbru-
gerne, så flere reagerer på vigtige dokumenter, 
herunder får læst, signeret eller betalt.

 leverer benchmark på afsenderens kommuni-
kationsprofil i forhold til resten af branchen.

 kræver ingen særlig opsætning. Data vises i 
Microsoft Power BI og kan tilgås fra både web og 
app.
 

 har været tilgængelig for alle afsendere siden 
februar 2017 som et tilvalg mod betaling.
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Svensk digitalisering
skal løftes til et nyt niveau
Efter et effektivt 2016 har e-Boks fundet sin form i Sverige. Ambitionerne
er høje, selv om der fortsat er langt mellem de digitale postkasser
sammenlignet med Danmark og Norge.

Salgsorganisationen er bemandet, og strategien er for-
muleret. Siden slutningen af 2016 har e-Boks stået klar 
som ny digital partner for virksomheder i især den sven-
ske bank-, finans-, forsikrings- og telesektor. Tilgangen 

til det svenske marked er anderledes end i Danmark, for 
Sverige har endnu ikke opbygget en udbredt platform for 
sikker digital kommunikation, på samme måde som Dan-
mark har gjort det gennem de seneste 16 år. 

Den svenske reference for digital post har været den 
statsejede postkasse Mina meddelanden, som langt fra 
har haft samme gennemslagskraft, som e-Boks og Digi-
tal Post har i Danmark. Kun 14 offentlige instanser bruger 
Mine meddelanden og det endda kun i begrænset om-
fang. Private selskaber kan ikke tilslutte sig løsningen. 

”Den digitale transformation lader vente på sig i Sve-
rige, og mange flere breve end i Danmark og Norge bliver 
fortsat sendt med frimærke eller via selskabernes indivi-
duelle kundeportaler. Derfor forventer vi primært at sælge 
løsninger, som de svenske virksomheder kan integrere 
i deres egne online-universer. Med e-Boks vil de kunne 
lancere digitale services langt hurtigere, end hvis deres it- 
leverandør skulle udvikle dem fra bunden,” siger Mattias 
Johansson, Country Manager for e-Boks i Sverige.

Manglende muligheder
Den beskedne tilslutning til Mina meddelanden skyldes 
ifølge Mattias Johansson, at den kun er skabt til envejs-
kommunikation. Den offentlige digitale postkasse giver 
mulighed for sikker kommunikation, men løsningen bi-
drager ikke til at forenkle og digitalisere arbejdsgange. 

”Når vi taler med store selskaber, som sender mange 
breve, giver de tydeligt udtryk for, at digitalisering kun er 
interessant, hvis den understøtter en dialog, hvor mod-
tagerne kan svare, underskrive og interagere.  Næsten 
alle virksomheder efterspørger tovejskommunikation og 
mulighed for digital signering, men Mina meddelanden 

er en simpel postkasse, som kun kan modtage post,” 
konstaterer han.

”Vi prøver at få de svenske myndigheder til at forbedre 
den offentlige platform, men det tager lang tid at gen-
nemføre en politisk beslutning om gennemgribende digi-
talisering. Alle skal høres i Sverige, og det kan tage flere 
år at nå til enighed.” 

Begrundet optimisme
Mattias Johansson ser gerne, at opgaven med at digi-
talisere Sverige bliver lagt i nye hænder, så der kommer 
nye tovholdere til med større drive og engagement. Det 
skyldes ikke mindst, at der også er brug for en øjenåbner 
i den svenske befolkning. 

”Svenskerne taler meget om tyveri af personfølsomme 
oplysninger, men de er ikke klar over, at det ville være et 
overstået kapitel, hvis de modtog deres breve i en sikret 
digital postkasse. De ved ikke, at det er sådan, det alle-
rede foregår i Danmark,” siger han.

Han håber, at det på sigt vil lykkes at give svenskerne 
én digital kommunikationsplatform. 

”I Sverige brander vi ikke e-Boks som en postkasse, 
men som en digitaliseringspartner. Ingen af vores konkur-
renter kan lægge lige så mange brikker i digitaliserings-
puslespillet som os, ingen kan matche vores leveringstid 
og ingen konkurrenter har samme erfaring. Derfor er jeg 
meget optimistisk, når det gælder mulighederne på det 
svenske marked,” siger Mattias Johansson 

//   Når vi taler med store selskaber, som sender 
mange breve, giver de tydeligt udtryk for, at 
digitalisering kun er interessant, hvis den un-
derstøtter en dialog, hvor modtagerne kan 
svare, underskrive og interagere.

FAKTA
  Frimærke og poststempler er fortsat 
meget udbredte i Sverige, og langt mere 
udbredte end i Danmark og Norge. 

  Selv om mængden af traditionelle breve 
falder hvert år, sker overgangen til digital 
post i Sverige væsentligt langsommere end 
i Danmark. 

  Mens stort set alle voksne danskere har 
en digital postkasse, har kun ca. 1.500.000 
svenskere tilmeldt sig den offentlige digita-
le postkasse Mine meddelanden. 

  Private virksomheder som banker og 
forsikringsselskaber har typisk en selv-
stændig postkasse på deres hjemmeside 
til kundekommunikation. MATTIAS JOHANSSON

Country Manager, e-Boks Sverige
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Danskerne heppede
i OLboksen
e-Boks gav danskerne en samlet postkasse til opmuntrende og 
positive hilsner til atleterne under OL i Rio i sensommeren 2016. 

Jublende digitale tilråb og lykønskninger med den danske medaljehøst strømmede ind i OLbok-
sen, da de danske atleter konkurrerede ved OL i Rio. Under kampagnetitlen ”Vi er alle i samme 
boks” og med hashtagget #OLboks samlede e-Boks danskernes mange, positive hilsner på én 
Facebook-side. 

OLboks var et initiativ under partnerskabet med Team Danmark, som e-Boks indgik i 2014. 
Det har blandt skabt grobund for, at Team Danmark har kunnet sætte yderligere ressourcer ind 
på at optimere den daglige træning for de Team Danmark-støttede atleter og skrue op for brug 
af teknologi i træningen. 

Partnerskabet med Team Danmark fortsætter frem til og med 2018. 

Hilsner
til atleterne

blev flittigt delt
og kommenteret

under OL.

Kampagnen var tilgængelig på 
nettet og blev bl.a. promoveret 
på plakater med opfordring til at 
støtte atleterne i Rio.
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Populært tennisevent
gentog succesen 
For andet år i træk fik 25 anbragte børn og unge
mulighed for at møde den internationale tennisstjerne
Caroline Wozniacki.

Til hverdag bor de enten hos en plejefamilie el-
ler på en døgninstitution, så mødet med Caro-
line Wozniacki var en sportsoplevelse ud over 
det sædvanlige for de 25 børn og unge, som i 
oktober 2016 fik mulighed for at spille tennis 
med den danske stjerne. 

Det var anden gang, at e-Boks og Børne-

hjælpsdagen gik sammen om at arrangere ten-
nisdagen. Formålet er at inspirere de anbragte 
børn og unge til mere fysisk aktivitet i hverda-
gen og øge motivationen hos de børn, som al-
lerede har udvist en begyndende interesse for 
tennissporten. Halvdelen af de unge tennisspil-
lere var da også gengangere fra 2015 

Caroline delte ud af erfaringer fra sin 
imponerende tenniskarriere og fulgte 
børnenes spil på banen.

FO
TO

 KIM
 AGERSTE

N
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Danskernes Idrætspris blev uddelt 
ved SPORT 2016 af Susanne Søn-
dahl Wolff, kommunikationsdirektør 
i e-Boks, Niels Nygaard, formand 
i DIF og OL-guldvinder Pernille 
Blume.

Nyskabende fodboldprojekt rettet mod mænd med 
prostatakræft blev belønnet med prisen og 100.000 kr., 
der blev overrakt ved DR’s SPORT 2016.

Fire særlige fodboldhold for mænd 
med prostatakræft er oprettet, og et 
femte er på vej. Til sammen udgør 
de FC Prostata. Det er Universitets-
hospitalernes Center for Sundheds-
faglig Forskning (UCSF) på Rigs-
hospitalet, som står bag projektet 
i samarbejde med fodboldprofes-
sor Peter Krustrup (SDU) og Dansk 
Boldspil-Union.

”FC Prostata er et banebrydende 
samarbejde mellem forskningsinsti-
tutioner, foreningsidrætten, hospita-

ler og patientforeninger. Projektet har 
fokus på idrættens sundhedsska-
bende værdi og har haft succes med 
at fastholde mænd i foreningsidræt-
ten. På den måde kan initiativet stå 
som en bæredygtig model for udbre-
delsen af foreningsbaseret tilbud om 
fysisk aktivitet i kræftrehabilitering,” 
siger Niels Nygaard, formand i DIF 

Danskernes Idrætspris uddeles af 
e-Boks i samarbejde med DIF og 
DR P4.

FAKTA
  234 initiativer var indstillet til 
Danskernes Idrætspris i 2016. 

  Næsten 10.000 danskere 
stemte på deres favorit-
projekter i P4-distrikterne.

  FC Prostata var indstillet i 
hovedstaden. De to øvrige 
finalister var Åben Idræt i 
Hammel Idrætscenter, indstillet 
i Østjylland, og BørneBasket-
Fonden, indstillet på Fyn.

Danskernes Idrætspris
til FC Prostata

Repræsentanter for FC Prostata
var på scenen til Sport 2016 for at 
modtage Danskernes Idrætspris.
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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 koncernen 
e-Boks A/S

Beløb i t. DKK 2016 2015 2014 2013 2012

RESULTAT
Nettoomsætning 174.375 170.109 147.849 107.167 101.101

Resultat af ordinær primær drift 14.218 6.603 28.934 24.373 20.432

Resultat af finansielle poster - 203 - 697 - 59 - 108 519

Årets resultat 4.507 29 19.143 15.714 16.742

BALANCE
Balancesum 87.529 65.945 82.339 66.811 83.009

Egenkapital 21.285 16.591 36.956 37.357 55.577

PENGESTRØMME
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet 12.839 12.216 8.580 23.891 16.462

- investeringsaktivitet - 5.355 - 1.265 0 0 0

- finansieringsaktivitet - 11 -19.877 - 20.144 - 29.976 - 19.647

Årets forskydning i likvider 7.473 - 8.926 - 11.564 - 6.085 - 3.185

NØGLETAL I %
Overskudsgrad 8,2% 3,9% 19,6% 22,7% 20,2%

Afkastningsgrad 16,2% 10% 35,1% 36,5% 24,6%

Soliditetsgrad 24,3% 25,2% 44,9% 55,9% 67,0%

Forrentning af egenkapital 23,8% 0,1% 51,5% 33,8% 29,4%

MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 64 50 32 26 24

Bestyrelsen Direktion

PETER KJÆR
JENSEN
Født 1969

Bestyrelsesmedlem 
siden 2016. 

Head of PostNord 
Danmark / CEO i 
Post Danmark A/S.  
Medlem af bestyrelsen 
for Post Danmark A/S 
siden 2016.

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem 
i PostNord Logi-
stics A/S, PostNord 
Logistics GmbH, 
PostNord Logistics 
TPL A/S, eHUBnordic 
ApS, PostNord Scan-
ning A/S, PostNord 
Scanning AB og 
PostNord Scanning 
Oy.

ANDREAS
FALKENMARK 
Født 1955

Bestyrelsesmedlem
siden 2012. 

Chef for forretnings- 
område PostNord 
Communication 
Services
Medlem af koncern- 
ledelsen siden 2009. 

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem 
i AB Varubelåning 
och R2Meton AB.

FREDDY
HARALDSEN
Født 1963
 
Bestyrelsesformand  
siden 2016.
 
Tidl. Koncerndirektør 
i Nets med ansvar for 
Sector & Government 
samt CEO for Nets 
Branch Norway.
 
Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesformand 
i Nets Norge Infra-
struktur AS samt 
bestyrelsesmedlem i 
Signaturgruppen A/S.

TOM
SCHARNING
Født 1959

Bestyrelsesmedlem 
siden 2014.

Senior Vice President 
i Nets med ansvar for 
Digitalisering, herun-
der strategisk brug 
af e-Boks i Nets’ 
løsninger i Norden.

Øvrige tillidsposter:
Bestyrelsesmedlem 
i Datek Wireless AS, 
EDIgard AS og Prima 
Omsorg AS.

ULRIK FALKNER
THAGESEN 
Født 1971 
  
Administrerende
direktør siden 2017.
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2006

tiviteter, herunder investeringer i den planlagte vækst i 
udlandet.

Hensatte forpligtelser
Der er for 2016 hensat DKK 24,5 mio. til dækning af ud-
skudt skat og de fremtidige omkostninger til digital lag-
ring af dokumenter, 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 40,6 mio. 

Egenkapital
Ved regnskabsårets afslutning udgjorde koncernens 
egenkapital DKK 21,3 mio. e-Boks opnåede en forrent-
ning af egenkapitalen på 23,8% og havde en soliditets-
grad på 24,7% ved udgangen af 2016.

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

Forventninger til 2017
Antallet af dokumenter, der leveres via e-Boks, forventes 
at stige fra 368 mio. til 426 mio. dokumenter. I 2017 for-
ventes væksten i omsætningen at komme fra en fortsat 
øget dokumentvolumen fra offentlige og private kunder 
samt lancering af virksomhedens nye betalings- og ana-
lyseprodukter. For koncernen forventes en fortsat frem-
gang i omsætning og resultat. Resultatforventningen 
afspejler ledelsens fokus på yderligere fremgang i om-
sætning og resultat i Norge og en fortsættelse af etab-
leringen i det svenske marked. Der er fortsat fokus på 
gennemførelse af planlagte investeringer i at fremtidssik-
re e-Boks-løsningen, effektivisering af organisationen og 
kundebetjeningen. Koncernens omsætning og driftsre-
sultat påvirkes kun lidt af de økonomiske konjunkturer 
og i højere grad af kundernes digitale ambitioner. e-Boks 
har sikret sig 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 med-
fører koncernens kapitalstruktur og meget lave fremmed-
finansiering, at e-Boks ikke har behov for at refinansiere 
eller stifte gæld for at finansiere sin vækst og internatio-
nalisering.

NETTOOMSÆTNING
DKK mio.

25,2

2007

33,2

2008

52,0

2009

59,3

2010

73,2

2011

85,2

2012

101,1

2013

107,1

2014

147,8

2015

170,1

2016

 
174,4

2017

Budget 
202

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

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning
Koncernen omsatte i 2016 for DKK 174,4 mio., svarende 
til en stigning på 3% (2015: DKK 170,1 mio.). Koncern- 
omsætningen er på niveau med budgettet. Væksten 
skyldes et fortsat stigende antal håndterede dokumen-
ter: 368 mio. i 2016 mod 308 mio. i 2015. Væksten sker 
på trods af faldende dokumentpriser. e-Boks oplever 
fortsat tilgang af afsendere, kunders anvendelse af nye 
services, herunder signeringer. Desuden har e-Boks Nor-
ge vist fremgang.

Omkostninger
Andre eksterne omkostninger beløb sig i 2016 til DKK 
105,2 mio., svarende til et fald på 12,7% (2015: DKK 
120,5 mio.). Faldet kan primært henføres til, at flere ud-
viklingsaktiviteter kan udføres til lavere omkostninger 
samt en omprioritering af virksomhedens marketingak-
tivteter. 

I takt med den øgede volumen af dokumenter regule-
res hensættelse til dækning af fremtidige omkostninger 
til digital lagring, som e-Boks har forpligtet sig til at lag-
re for brugerne. I 2016 blev hensættelsen forøget med 
DKK 1,3 mio. som en konsekvens af den øgede doku-
mentvolume. Der er usikkerhed knyttet til hensættelsen.  
Antallet af fuldtidsansatte i koncernen steg i 2016 til 64 
mod 50 i 2015. Personaleomkottninger beløb sig i 2016 
til DKK 54,7 mio. (2015: DKK: 43 mio.). Stigningen kan 
forklares ved en tilpasning i antallet af medarbejdere til 
koncernens fortsatte ekspansion og konvertering af kon-
sulenter til fastansatte.

Resultat
Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) steg i 2016 
med 118,2% til DKK 14,4 mio. (2015: DKK 6,6 mio.). Re-
sultat af primær drift (EBIT) i 2016 blev DKK 14,2 mio., 
hvilket er 7,6 mio. højere end året før (DKK 6,6 mio.). Re-
sultatet er bedre end forventet i 2015, dette skyldes årets 

tilpasning af kapacitetsomkostninger og øgede produk-
tionsomkostninger som følge af en øget dokumentvolu-
men og en opgraderet IT-platform. Resultatet 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 på andre markeder nu og fremover. 
Udlodning af udbytte bliver fastlagt under hensyntagen til 
denne målsætning. På baggrund af koncernens resultat, 
et fortsat kapitalbehov til finansieringen af koncernens 
datterselskaber i Norge og Sverige og en soliditetsgrad 
på niveau med sidste år indstiller bestyrelsen til gene-
ralforsamlingen, at der for 2016 ikke udloddes udbytte. 
Soliditetsgraden ultimo 2016 var 24,7% (2015: 25,2%), 
og e-Boks har således fortsat kapitalstyrke til de plan-
lagte investeringer i at etablere sig på nye markeder uden 
for Danmark.

BALANCE

Ved regnskabsårets afslutning udgjorde koncernens ba-
lancesum DKK 87,5 mio. (2015: DKK 65,9 mio.).

Immaterielle anlægsaktiver
De immaterielle anlægsaktiver er pr. 31. december 2016 
DKK 5,2 mio. Beløbet vedrører kostprisen af igangværen-
de arbejder på e-Boks nye betalings- og analyseprodukter. 
Koncernen foretager løbende udvikling og vedligeholdel-
se af centrale IT systemer. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, herunder 
tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere, var ved ud-
gangen af 2016 steget til DKK 43,6 mio. (2015: DKK 34,7 
mio.). Tilgodehavendet udgør efter ledelsens opfattelse 
ingen øget debitorrisiko.

Likviditet
Koncernens likvide beholdning var ved udgangen af året 
DKK 34,4 mio. Det er ledelsens vurdering, at e-Boks rå-
der over det fornødne likviditetsberedskab til gennem-
førelse af koncernens fortsatte drift og de planlagte ak-

Ledelsesberetning
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2016 for e-Boks A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver ef-
ter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets 
og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets 

og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrøm-
me for 2016

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse. 

København, den 28. april 2017

DIREKTION

Ulrik Falkner Thagesen

BESTYRELSE

 
 Freddy Haraldsen Tom Scharning
 Formand

  
 Peter Jensen Andreas Falkenmark

Ledelsens påtegning

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.

Markedsforhold 
Konjunkturudviklingen 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. På kundesiden 
samarbejder e-Boks med afsendere i mange forskellige 
sektorer i Danmark. Størstedelen af afsenderne findes i 
finanssektoren, mens den næststørste afsendergruppe 
udgøres af den offentlige sektor. 
 
Sikkerhedsforhold 
Det er afgørende for brugernes og afsendernes tillid, at 
personfølsomme data forvaltes og opbevares sikkert. 
e-Boks-løsningen leverer og vedligeholder et højt sikker-
hedsniveau for at kunne leve op til den tillid. Løsningen 
Digital Post, som e-Boks har udviklet og driver for det 
offentlige, har stor strategisk betydning for e-Boks. Det 
er et væsentligt parameter, at den daglige drift forløber 
gnidningsløst og sikkert. e-Boks-løsningen testes lø-
bende af uvildige eksperter fra førende konsulenthuse. 
Der er tale om performancetest og penetrationstest m.v. 
Sikkerheden i e-Boks styres af et 27001:2013 compliant 
ISMS, som hvert år vurderes af ekstern revisor. Ydermere 
vurderes løsningens sikkerhedsniveau af ekstern revisor 
for at sikre, at resultatet lever op til forventningerne. 

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 væsentligt 
indsatsområde. Det håndteres bl.a. ved struktureret be-
arbejdning af mange kunder og brugerinput fra løbende 
monitoreringer af løsningens anvendelse og brugernes 
reaktion herpå samt en øget allokering af ressourcer til 
området. Med de forretningskritiske ydelser, som virk-
somheden leverer inden for f.eks. online signering og to-
vejskommunikation samt ofte tidskritisk information ved-
rørende aftaler og betalinger, er en stabil og sikker drift 
af stor vigtighed for at opretholde troværdighed over for 
kunder og brugere. Dette område bliver løbende monito-
reret, evalueret og skaleret til at kunne møde den forven-
tede vækst. Denne udvikling vil fortsætte i 2017.

Moderselskabsforhold
Forholdene er identiske mellem koncernen og modersel-
skabet, bortset fra at datterselskaberne er i en opstarts-
fase.
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vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:     
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlin-
formation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, 
der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsent-
lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol.     
 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke for 
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af sel-
skabets og koncernens interne kontrol.   
   

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 
er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som le-
delsen har udarbejdet, er rimelige.   
   

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det op-
nåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om selskabets og koncernens evne til at fortsæt-
te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores re-
visionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at selskabet og koncernen ikke læn-
gere kan fortsætte driften.    
  

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 
og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om regnskabet afspejler de underliggende transak-

tioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf.

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de 
finansielle oplysninger for virksomhederne eller forret-
ningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en 
konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at 
lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er 
eneansvarlige for vores revisionskonklusion.  
    
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt an-
det det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige obser-
vationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 28. april 2017

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR 33 77 12 31

Jan Wright
statsautoriseret revisor

TIL KAPITALEJERNE I E-BOKS A/S

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 2016 samt af resultatet af selskabets og kon-
cernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet 
for e-Boks A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapi-
talopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, 
for såvel selskabet som koncernen samt pengestrømsop-
gørelse for koncernen (”regnskabet”).   
   
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for revi-
sorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledel-
sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsi-
stent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisi-
onen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-

beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattel-
se, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og koncernregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetnin-
gen.      

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et regn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvar-
lig for at vurdere selskabets og koncernens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat 
drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere sel-
skabet eller koncernen, indstille driften eller ikke har an-
det realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at 
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser el-
ler fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet 
har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
brugerne træffer på grundlag af regnskabet.  
    
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til 
lokaler, salg og distribution samt kontorhold m.v. 
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 nedskriv-
ninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 
     
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige an-
del af resultat for året under posten ”Indtægter af kapi-
talandele i datterselskaber”.

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

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 selskabs-
skat fordeles mellem de sambeskattede danske selska-
ber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN    
 
Immaterielle anlægsaktiver    
  
Udviklingsprojekter, patenter og licenser 
Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter gager, af-
skrivninger og andre omkostninger, der direkte og indi-
rekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identifi-
cerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrække-
lige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller 
udviklingsmulighed i koncernen kan påvises, og hvor 
det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anven-
de projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, 
såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdi-
en af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, 
salgs- og administrationsomkostninger samt selve ud-
viklingsomkostningerne.

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for 
indregning i balancen, indregnes som omkostninger i re-
sultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller 
genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Et beløb 
svarende til de indregnede udviklingsomkostninger re-
serveres i posten “Reserve for udviklingsomkostninger“ 
under egenkapitalen. Reserven omfatter udelukkende 
udviklingsomkostninger, som er indregnet i regnskabsår, 
der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Reserven 
reduceres løbende med af- og nedskrivninger på udvik-
lingsprojekterne.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tids-
punktet for færdiggørelsen lineært over den periode, 
hvori udviklingsarbejdet forventes at frembringe økono-
miske fordele. Afskrivningsperioden udgør 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 

Regnskabsgrundlag     
Årsrapporten for e-Boks A/S for 2016 er udarbejdet i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-
ser  for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til sidste år.

Koncern- og årsregnskab for 2016 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 dagsvær-
di eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i re-
sultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at 
opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskriv-
ninger 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 
eller indirekte besidder flertallet af stemmerettigheder-
ne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse 
eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. 
Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 
50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men 
ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associe-
rede virksomheder.

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 dat-
tervirksomheder udlignes med moderselskabets andel 
af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre vær-
di opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev 
etableret.

Omregning af fremmed valuta
Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle 
andre valutaer anses som fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transakti-
onsdagens 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
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele 
og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, 
nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sand-
synligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå kon-
cernen.

Igangværende arbejder for fremmed regning (entrepri-
sekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen ud-
føres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien 
af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne 
metode anvendes, når de samlede indtægter og omkost-
ninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden 
på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sand-
synligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, 
vil tilgå koncernen. Som færdiggørelsesgrad anvendes 
afholdte omkostninger i forhold til de forventede samle-
de omkostninger på entreprisekontrakten.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag 
og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabat-
ter i forbindelse med salget.    

Anvendt regnskabspraksis
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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 
fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de 
poster, 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 
selskabsdeltagerne.     
Likvider
Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.

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

i dattervirksomheder henlægges via overskudsdis-
poneringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den 
indre værdis metode” under egenkapitalen. Reserven re-
duceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og 
reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirk-
somhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig in-
dre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en rets-
lig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens 
underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

     
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kost-
pris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her 
svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning 
til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på 
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgode-
havender samt for tilgodehavender fra salg tillige med 
en generel nedskrivning baseret på selskabets erfarin-
ger 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.

Modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De 
enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender, når 
nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når netto-
værdien er negativ.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter 
afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende Licen-
ser, husleje, forsikringspræmier, konsulenter og abonne-
menter. 

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge 
af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en 

retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, 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 et 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 skatte-
pligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skatte-
pligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg 
og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i 
resultatopgørelsen under finansielle poster.

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

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015 2016 2015
Note 

Nettoomsætning 174.375 170.109 171.842 170.105
Andre eksterne omkostninger - 105.229 - 120.464 - 97.623 - 107.977

Bruttoresultat     69.146 49.645 74.219 62.128
1 Personaleomkostninger - 54.741 - 43.042 - 45.959 - 37.475

Resultat før renter og afskrivninger 14.405 6.603 28.260 24.653

Af- og nedskrivninger - 187 0 - 187 0

Resultat før finansielle poster 14.218 6.603 28.073 24.653

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 - 14.541 - 19.007

2 Finansielle indtægter 106 228 603 505

3 Finansielle omkostninger - 309 - 925 - 120 - 245

Resultat før skat 14.015 5.906 14.015 5.906

4 Skat af årets resultat - 9.508 - 5.877 - 9.508 - 5.877

Årets resultat 4.507 29 4.507 29

5 Forslag til resultatdisponering
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Passiver

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015 2016 2015
Note

Selskabskapital 12.000 12.000 12.000 12.000

Reserve for udviklingsomkostninger 5.171 0 5.171 0

Overført resultat 4.114 4.591 4.114 4.591

10 Egenkapital 21.285 16.591 21.285 16.591

11 Hensættelse til udskudt skat 13.058 10.031 13.058 10.031

12 Andre hensættelser 11.400 10.100 11.400 10.100

Hensatte forpligtelser 24.458 20.131 24.458 20.131

Kreditinstitutter 112 123 112 123

Modtagne forudbetalinger fra kunder 5.055 0 5.042 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.562 22.893 19.090 22.685

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 10.507 8.934

Selskabsskat 3.225 0 3.225 0

Anden gæld 13.832 6.207 12.470 5.255

Kortfristede gældsforpligtelser 41.786 29.223 50.446 36.997

Gældsforpligtelser i alt 41.786 29.223 50.446 36.997

Passiver i alt 87.529 65.945 96.189 73.719

15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

16 Nærtstående parter og ejerforhold 

Aktiver

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015 2016 2015
Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter 347 0 347 0

Udviklingsprojekter under udførelse 4.824 0 4.824 0

6 Immaterielle anlægsaktiver 5.171 0 5.171 0

7 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 4.874 8.722

8 Deposita 1.262 1.265 1.184 1.184

Finansielle anlægsaktiver 1.262 1.265 6.058 9.906

Anlægsaktiver i alt 6.433 1.265 11.229 9.906

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 27.965 23.656 26.840 23.579

Igangværende arbejder for fremmed regning 276 0 276 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 16.845 11.030 33.679 24.858
Andre tilgodehavender 187 496 0 396

Selskabsskat 0 1.166 0 1.166

9 Periodeafgrænsningsposter 1.395 1.377 1.248 1.295

Tilgodehavender i alt 46.668 37.725 62.043 51.294
Likvide beholdninger 34.428 26.955 22.917 12.519

Omsætningsaktiver i alt 81.096 64.680 84.960 63.813

Aktiver i alt 87.529 65.945 96.189 73.719



48 49

Pengestrømsopgørelse for koncernen
Beløb i t. DKK 2016 2015
Note 

Årets resultat 4.507 29

13 Reguleringer 9.898 6.574

14 Ændring i driftskapital 727 8.421

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 15.132 15.024

Renteindbetalinger og lignende 106 228

Renteudbetalinger og lignende - 309 - 924

Pengestrømme fra ordinær drift 14.929 14.328

Betalt selskabsskat - 2.090 - 2.112

Pengestrømme fra driftsaktivitet 12.839 12.216

Køb af immaterielle anlægsaktiver - 5.358 0

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. 3 - 1.265

Pengestrømme fra investeringsaktivitet - 5.355 - 1.265

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter - 11 0

Optagelse af gæld til kreditinstitutter 0 123

Betalt udbytte 0 - 20.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet - 11 - 19.877

Ændring i likvider 7.473 - 8.926

Likvider 1. januar 26.955 35.881

Likvider 31. december 34.428 26.955

Likvider specificeres således: 

Likvide beholdninger 34.428 26.955

Likvider 31. december 34.428 26.955

Egenkapitalopgørelse

Beløb i t. DKK Selskabs- 
kapital

Reserve for 
udviklings-

omkost-
ninger

Overført 
resultat

Foreslået 
udbytte for 
regnskabs-

året
I alt

KONCERN
2016
Egenkapital 1. januar 12.000 0 4.591 0 16.591

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 0 187 0 187

Årets udviklingsomkostninger 0 5.171 - 5.171 0 0

Årets resultat 0 0 4.507 0 4.507

Egenkapital 31. december 12.000 5.171 4.114 0 21.285

2015
Egenkapital 1. januar 12.000 0 6.507 20.000 38.507

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 - 20.000 - 20.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 0 - 1.945 0 - 1.945

Årets resultat 0 0 29 0 29

Egenkapital 31. december 12.000 0 4.591 0 16.591

MODERSELSKAB
2016
Egenkapital 1. januar 12.000 0 4.591 0 16.591

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 0 187 0 187

Årets udviklingsomkostninger 0 5.171 - 5.171 0 0

Årets resultat 0 0 4.507 0 4.507

Egenkapital 31. december 12.000 5.171 4.114 0 21.285

2015
Egenkapital 1. januar 12.000 0 4.956 20.000 36.956

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 - 20.000 -20.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 0 - 394 0 - 394

Årets resultat 0 0 29 0 29

Egenkapital 31. december 12.000 0 4.591 0 16.591
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Noter

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter

Udviklings-
projekter 

under
udførelse

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter

Udviklings-
projekter 

under
udførelse

Note

6 Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar  22.918 0 22.918 0

Tilgang i årets løb 534 4.824 534 4.824

Kostpris 31. december 23.452 4.824 23.452 4.824

Ned og afskrivninger 1. januar 22.918 0 22.918 0

Årets afskrivninger 187 0 187 0

Ned og afskrivninger 31. december 23.105 0 23.105 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 347 4.824 347 4.824

Udviklingsprojekter
De indregnede udviklingsprojekter vedrører udvikling af virksomhedens eksisteren-
de software produkter, samt helt nye produkter til e-Boks platformen. Udviklings-
projekterne forventes at blive færdiggjort i det kommende år, således at markeds-
føringen kan påbegyndes sommeren 2017. Projekterne forløber som planlagt ved 
anvendelse af de ressourcer, som ledelsen har afsat til udviklingen. Det forventes, at 
softwaren og de tilknyttede services skal sælges på nuværende markeder til både 
virksomhedens eksisterende og nye kunder.  
  
Forud for igangsætningen af projekterne har virksomheden undersøgt kundernes 
behov for en opdateret løsning, og gennemført pilottest med udvalgte kunder. Virk-
somhedens produktidéer og markedstest er blevet vel modtaget.

Noter

 KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015 2016 2015
Note
1 Personaleomkostninger

Lønninger 48.852 38.982 41.917 34.208

Pensioner 3.846 3.073 3.676 2.895

Andre omkostninger til social sikring 2.029 978 366 372

Andre personaleomkostninger 14 9 0 0

54.741 43.042 45.959 37.475

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 64 50 55 45

Bestyrelsen modtager ikke vederlag og dermed henvises til 
årsregnskabslovens § 98 B stk. 3. Vederlaget til direktionen 
oplyses ikke.

2 Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder 0 0 584 307

Andre finansielle indtægter 106 228 15 136

Vautakursgevinster 0 0 4 62

  106 228 603 505

3 Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 271 339 120 245

Valutakurstab 38 586 0 0

  309 925 120 245

4 Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat 6.475 946 6.475 946

Årets udskudte skat 3.027 4.931 3.027 4.931

Regulering af skat vedrørende tidligere år 6 0 6 0

9.508 5.877 9.508 5.877

5 Resultatdisponering
Årets udviklingsomkostninger 5.171 0 5.171 0

Overført resultat - 664 29 - 664 29

4.507 29 4.507 29
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Noter

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015 2016 2015

Note

10 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.

11 Hensættelse af udskudt skat
Hensættele af udskudt skat 1. januar 10.031 5.100 10.031 5.100

Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen 3.027 4.931 3.027 4.931

Hensættelse af udskudt skat 31. december 13.058 10.031 13.058 10.031

12 Andre hensætteser
Andre hensættelser 11.400 10.100 11.400 10.100

11.400 10.100 11.400 10.100

e-Boks A/S er forpligtet til at opbevare de leverede
dokumenter, således at modtageren kan hente
dokumentet fremover.

13 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansindtægter - 106 - 228

Finansielle omkostninger 309 925

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 187 0

Skat af årets resultat 9.508 5.877

Reguleringer i alt 9.898 6.574

14 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender - 9.922 9.504

Ændring i andre hensatte forpligtelser 1.300 - 600

Ændring i leverandører m.v. 9.349 - 483

Ændring i driftskapital i alt 727 8.421

Noter

KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK Deposita Deposita
Note

8 Øvrige finansielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 1.259 1.184
Tilgang i årets løb 3 0

Kostpris 31. december 1.262 1.184

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.262 1.184

9 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte
omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, 
abonnementer og renter.

MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015
Note

7 Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar 59.221 26.294

Tilgang i årets løb 10.507 32.927

Kostpris 31. december 69.728 59.221

Værdireguleringer 1. januar - 50.500 - 31.098

Valutakursregulering 187 - 394

Årets resultat - 14.541 - 19.007
Årets opskrivninger, netto   0 0
Værdireguleringer 31. december - 64.854 - 50.499

Regnskabsmæssig værdi 31. december 4.874 8.722

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:  

Navn: Hjemsted: Selskabskapital: Stemme- og ejerandel: Egenkapital: Årets resultat:

e-Boks AS Oslo  1.300.000 NOK  100%  306  - 6.021

e-Boks Sverige AB Stockholm  50.000 SEK  100%  4.568  - 8.520
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KONCERN MODERSELSKAB

Beløb i t. DKK 2016 2015 2016 2015
Note

15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje og leasingkontrakter

Leasingforpligtelser fra operationel leasing.
Samlede fremtidige leasingydelser:

Operationel leasing 1.042 574 1.042 574

Huslejeforpligtelser 7.645 8.940 7.500 8.591
Fremtidige forpligtelser i alt 8.687 9.514 8.542 9.165

Andre eventualforpligtelser
Moderselskabet og koncernen har indgået en række længerevarende aftaler
om levering og køb af serviceydelser.

16 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 
Hedegaardsvej 88
2300 København S

Nets Denmark A/S 
Lautrupbjerg 10 
2750 Ballerup



e-Boks A/S  .  Dampfærgevej 28, 1. sal  .  DK-2100 København Ø
Telefon 70 21 24 00  .  www.e-boks.com
Cvr.nr.: 25 67 41 54  .  Hjemstedskommune: København




