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Hoved- og nøgletal
Hovedtal i t.kr.

2016

2015

2013

2013

2012

Bruttofortjeneste
Resultat af primær drift
Finansielle poster, netto
Resultat før skat
Årets resultat

3.899
-451
-40
-599
-504

4.004
1.226
-17
1.234
933

1.833
68
-52
58
84

1.806
2
-61
-58
-43

1.802
543
-38
505
376

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

2.211
4.017
6.228

1.444
4.242
5.686

1.590
2.822
4.412

1.634
3.069
4.703

1.094
2.277
3.371

Selskabskapital
Egenkapital
Hensættelser
Kortfristet gæld
Passiver i alt

500
1.424
146
4.658
6.228

500
1.929
241
3.516
5.686

500
996
281
3.135
4.412

500
912
334
3.457
4.703

500
955
192
2.224
3.371

-7,2
86,2
22,9
-30,1
9

21,6
120,6
33,9
63,8
5

1,5
90,0
22,6
8,8
4

0,0
88,8
19,4
-4,6
3

16,1
102,4
28,3
49,0
2

Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapitalen
Antal medarbejdere

Forklaring af nøgletal
Afkastningsgrad:

Resultat af primær drift x 100 / Samlede aktiver

Likviditetsgrad:

Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

Soliditetsgrad:

Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver

Forrentning af egenkapitalen:

Årets resultat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været hosting af virtuelle miljøer, netværk, firewall samt backup,
dvs. bl.a.:
·
·
·
·
·

VPS (Virtual Private Server)
Virtual backup med DRS (Disaster Recovery Solution)
Sikkerhedsprodukter
MPLS- og fiberinfrastruktur
Cloud Object Storage og cognitive løsninger (COS).

Selskabet er hostet i det 3.500 m2 store InterXion Danmark i Ballerup, som er en europæisk udbyder af cloudog operatørneutrale datacentre med 45 datacentre fordelt på 13 lande og leverer professionelle ISOcertificerede cloud services til dansk erhvervsliv, og har derudover co-location hos Global Connect i Høje
Taastrup. Endvidere har selskabet via dets samarbejde med Softlayer rækkevidde over hele kloden.
Selskabet har en ISAE 3402 Type II-revisorerklæring og arbejder under ISO27002-standarden. Dette sikrer
konstant opretholdelse af den kvalitet, det kræver at tilhøre den absolutte elite inden for hostede IT-løsninger.
Selskabet opnåede i 2013 certificering af hostingmærket fra BFIH, som er branchens kvalitetsmærke for IThosting. Siden er selskabet blevet recertificeret hvert år – senest igen for 2016-17.
Som certificeret medlem og med opnåelse af hostingmærket er selskabet underlagt strenge kontrolforanstaltninger, høje sikkerhedskrav samt en forpligtelse til at skabe gennemsigtighed i forhold til indhold af kvalitet og
sikkerhed i IT-hostingydelser.
Forventninger til any.clouds vækst
Selskabet har placeret markante investeringer, ansættelser og udvikling af produktlinjen i 2016 som et led i
ambitionen om fremtidig vækst. Der er yderligere kundetilgang fra større segmenter, hvilket ses som en positiv trend i forhold til selskabets professionalisering. Det forventes at give markante positive udslag i den planlagte vækstkurve for 2017.
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Ledelsesberetning
Mål og milepæle for den kommende tid
Væsentlige ændringer/tiltag i den lovgivning, der er med til at forme rammerne for forretningsbetingelserne i
ind- og udland, medfører en forventet kommende tilpasning til de ændrede betingelser, som markedet kommer til at operere under. Det åbner muligheder for både at finpudse eksisterende services og udvikle nye services.
Vigtige skridt på vejen:
·
·
·

Persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018, og som i sin egenskab af EU-lovgivning
har en påvirkning på alle any.cloud-selskaber, åbner nye forretningsmuligheder, som selskabet
er i gang med forme produkter omkring.
Data Protection Officer-rollen udspringer af ovennævnte lovgivning og stiller nogle lovmæssige
krav og kan udvikles som kommende produktservices fra selskabet.
Ekspansion til et nyt land i løbet af 2017-2018: Selskabet har p.t. datterselskaber i Polen og
Tjekkiet og vil i løbet af indeværende år og det kommende år undersøge muligheder for at udvide til yderligere et land.

En konstant tilpasning af medarbejderstaben: På personalesiden foregår en løbende udvidelse til selskabets
behov. Vigtige elementer heri er afstemning af selskabets behov med muligheder for at dele personalemæssige ressourcer med øvrige selskaber i any-koncernen og derigennem sikre en stadig opmærksomhed på
lønsomhed.
Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december
2016 for any.cloud A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 31. marts 2017.
Direktion
Gregor Louis Frimodt-Møller
Bestyrelse
Thomas Arne Allentoft

Gregor Louis Frimodt-Møller

Adrian Frimodt-Møller
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i any.cloud A/S:
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for any.cloud A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter,
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for
vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Helsingør, den 31. marts 2017
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63
Jesper Fenger Smidt
statsautoriseret revisor
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for any.cloud A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Under henvisning til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle
afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjenesten
Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket hertil medgået vareforbrug samt fradrag af andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning omfatter salg af hosting ydelser og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug omfatter omkostninger i form af leje af fiberforbindelser og varekøb der er medgået til at opnå
årets omsætning.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, leasingomkostninger mv.
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Regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med dets moderselskab. any A/S fungerer som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen med moderselskabet fordeles på såvel overskud- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige
underskud).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært
over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år. Ledelsen har konkret vurderet at dette afspejler den reelle levetid på goodwill, idet der er tale om en strategisk investering. Det begrunder valget om, at
afskrive over en periode der overstiger 5 år.
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor
denne er lavere. Software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventet brugstider samt
forventet scrapværdier:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 - 5 år

Forventet scrapværdi

0%
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Regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver, fortsat
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter.
Finansielle anlægsaktiver
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat
efter skat og fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller
tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv
eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssige indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i
det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger
tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.
Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.
Deposita måles til amortiseret kostpris.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
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Regnskabspraksis
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat og udskudt skat
Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab any A/S. Selskabsskat indregnes i balancen under ”Skyldig
selskabsskat” eller ”Tilgodehavende selskabsskat”.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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
ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på
22%.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

1
3+4

2

2016

2015

Bruttofortjeneste

3.898.748

4.003.746

Personaleomkostninger
Afskrivninger

3.750.042
599.874

2.178.457
599.443

Resultat af primær drift

-451.168

1.225.846

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-107.781
1.080
40.784

25.670
595
17.888

Resultat før skat

-598.653

1.234.223

-94.336

301.223

-504.317

933.000

Udbytte for regnskabsåret
Overført til overført resultat

0
-504.317

0
933.000

Disponeret

-504.317

933.000

Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2016

2015

Goodwill
Software

10.000
1.680.667

20.000
1.045.667

Immaterielle anlægsaktiver

1.690.667

1.065.667

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

417.624

275.925

4

Materielle anlægsaktiver

417.624

275.925

5

Kapitalandele i associerede virksomheder
Deposita

103.105
0

71.894
30.817

Finansielle anlægsaktiver

103.105

102.711

2.211.396

1.444.303

Handelsvarer

7.000

7.283

Varebeholdninger

7.000

7.283

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

2.195.046
1.412.805
14.676
386.720

1.345.830
1.367.312
400
817.871

Tilgodehavender

4.009.247

3.531.413

1.134

702.578

Omsætningsaktiver

4.017.381

4.241.274

Aktiver i alt

6.228.777

5.685.577

3

Anlægsaktiver

Likvide beholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

2016

Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte
6

2015

500.000
924.368
0

500.000
1.428.685
0

1.424.368

1.928.685

Hensættelse til udskudt skat

146.454

240.790

Hensatte forpligtelser

146.454

240.790

Kreditinstitutter i øvrigt
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Kortfristet del af periodeafgrænsningsposter

794.930
701.140
144.896
1.123.821
1.893.168

0
693.539
293.503
973.310
1.555.750

Kortfristet gæld

4.657.955

3.516.102

Gæld i alt

4.657.955

3.516.102

Passiver i alt

6.228.777

5.685.577

Egenkapital

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Leasing- og lejeforpligtelser

9

Eventualforpligtelser
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Noter til årsrapporten
2016

1

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

3.624.942
96.783
28.317

2.116.698
44.323
17.436

3.750.042

2.178.457

9

5

0
-94.336

341.065
-39.842

-94.336

301.223

Gennemsnitligt antal medarbejdere

2

Skat af årets resultat
Aktuel skat af årets resultat
Ændring i hensættelse til udskudt skat

3

2015

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

Software

Anskaffelsessum 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang

100.000
0
0

2.215.000
1.000.000
350.000

Anskaffelsessum 31. december

100.000

2.865.000

Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

80.000
10.000
0

1.169.333
365.000
350.000

Afskrivninger 31. december

90.000

1.184.333

Regnskabsmæssig værdi 31. december

10.000

1.680.667
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Noter til årsrapporten

4

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

5

Anskaffelsessum 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang

1.213.651
226.448
301.483

Anskaffelsessum 31. december

1.138.616

Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

937.726
224.874
441.608

Afskrivninger 31. december

720.992

Regnskabsmæssig værdi 31. december

417.624

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i
associerede
virksomheder
Anskaffelsessum 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang

4.463
138.992
0

Anskaffelsessum 31. december

143.455

Værdireguleringer 1. januar
Årets resultat
Udloddet udbytte

67.431
-107.781
0

Værdireguleringer 31. december

-40.350

Regnskabsmæssig værdi 31. december

103.105

Kapitalandele kan specificeres således:
50% af selskabskapitalen på PLN 5.000 i any.cloud, Polen
50% af selskabskapitalen på CZ 1.000.000 i any.cloud, Tjekkiet
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Noter til årsrapporten

6

Egenkapital
Selskabskapital

7

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Egenkapital 1. januar
Udbetalt udbytte
Årets resultat

500.000
0
0

1.428.685
0
-504.317

0
0
0

Egenkapital 31. december

500.000

924.368

0

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution på t.kr. 800 overfor dets bankforbindelse for mellemværende
tilknyttede selskaber, måtte have til bankforbindelsen.
Til sikkerhed for alt mellemværende med bankforbindelsen er pantsat skadeløsbrev for t.kr. 500.
Pantet omfatter simple fordringer, varelagre, driftsmateriel, goodwill mv.

8

Leasing- og lejeforpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Huslejeforpligtelse udgør t.kr. 93 i tiden indtil 30. juni 2017.
Leasingforpligtelser udgør i alt t.kr. 3.482 med udløb 31. december 2020. Forfald indenfor 1 år udgør
t.kr. 932.

9

Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet any A/S som administrationsselskab samt med
øvrige danske tilknyttede virksomheder. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede
selskaber i koncernen for betaling af kildeskatter og selskabsskatter.
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