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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 -

31.12.2015 for A/S ScanNet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets

aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.07.2015 - 31.12.2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 31.05.2016

Direktion

Stefan Rosenlund

Bestyrelse

Claus Røge Brandstrup Ole Pallesen Jensen Stefan Rosenlund
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uaf hæng ige revisors er klæringer

Til kapitalejerne i A/S ScanNet
Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S ScanNet for regnskabsåret 01.07.2015 - 31.12.2015, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som

selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-

loven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sik-

kerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af

risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et

koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og

koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.07.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-

læg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern-

regnskabet og årsregnskabet.

Kolding, den 31.05.2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Rosendahl Poulsen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetning

2015
t.kr.

2014/15
t.kr.

2013/14
t.kr.

2012/13
t.kr.

2011/12
t.kr.

Hoved- og nøgletal
Hovedtal

Nettoomsætning 36.761 73.272 72.600 72.356 55.013

Bruttoresultat 23.970 52.596 53.691 49.413 55.013

Driftsresultat (20.322) 20.688 19.469 17.504 32.549
Resultat af finansielle
poster (258) (984) (992) (691) (2.184)

Årets resultat (19.634) 15.251 14.378 12.900 23.588

Samlede aktiver 46.284 70.088 76.092 71.412 95.491
Investeringer i materiel-
le anlægsaktiver 2.103 3.076 4.345 1.842 691

Egenkapital (10.729) 8.912 5.460 4.484 3.414

Nøgletal
Egenkapitalens forrent-
ning (%) 2.160,9 212,2 289,2 326,7 714,4

Soliditetsgrad (%) (23,2) 12,7 7,2 6,3 3,6

Hoved- og nøgletals oversigten vedrørende 2015 omfatter perioden 01.07. – 31.12.2015.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedformål er at drive it-hosting-virksomhed med fokus på it-outsourcing, e-handelssystemer og

støtteydelser til e-handel.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret fortsat investeringer i it-infrastruktur, udviklingsressourcer og afsætningsinitiati-

ver for at øge selskabets konkurrencekraft og vækst.

Koncernregnskabets resultat og egenkapital er negativt påvirket af en væsentlig nedskrivning af koncernens

ejendom. På grund af en påtænkt afhændelse af ejendommen har ledelsen indhentet prisindikation, som viser,

at ejendommens realisationsværdi vil være betydeligt lavere end den oprindeligt bogførte værdi. På dette

grundlag har ledelsen valgt at foretage en skønsmæssig nedskrivning af ejendommen med 29 mio.kr. Denne

nedskrivning påvirker alene koncernens resultatopgørelse og egenkapital. Moderselskabets resultat og egenka-

pital er ikke berørt af nedskrivningen, idet der fra et andet overliggende koncernselskab er indhentet indeståel-

se vedrørende moderselskabets fordring på og investering i datterselskabet.

Som følge af ovennævnte udgør koncernens egenkapital (10.729) t.kr., mens moderselskabets egenkapital er

positiv og udgør 14.720 t.kr. Der foreligger således ikke en kapitaltabssituation for moderselskabet.

Moderselskabet påtænkes fusioneret med anden koncernvirksomhed med virkning fra 01.01.2016.

Sammenligningstallene er ikke direkte sammenlignelige med årets tal, da indeværende regnskabsår kun omfat-

ter perioden 01.07.2015 - 31.12.2015 svarende til 6 måneder, mod sidste års 12 måneder.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter og en indtjening på højere niveau end 2015. Selska-

bet fortsætter implementeringen af planlagte udviklingsprogrammer inden for økonomi, kunder, processer og

kultur.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffen begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabet

væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C-

mellem.

Sammenligningstallene er ikke direkte sammenlignelige med årets tal, da indeværende regnskabsår kun omfat-

ter perioden 01.07.2015 - 31.12.2015 svarende til 6 måneder, mod sidste års 12 måneder.

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,

der vedrører regnskabsåret.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres

af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere

end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne

og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder.

Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved kon-

solideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og

udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der

anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes netto-

aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg-

nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen

på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materi-

elle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed

valuta, omregnes til historiske kurser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dags-

værdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen

sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realise-

res, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter,

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i takt med, at de bagvedliggende ydelser præsteres. Der foretages periodisering af

alle forudfakturerede ydelser mv. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindel-

se med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris reguleret for sædvanlige lagernedskrivnin-

ger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab

på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets persona-

le.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra

henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og

af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte datter-

virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte asso-

cierede virksomheders resultat efter eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta,

amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt godtgørelser under acontoskatteordningen.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed

valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg under acontoskatteordningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat

fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling

med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer

inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 3 år.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulere-

de af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger (scrapværdi 50%) 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomheden efter den indre værdis me-

tode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhe-

dernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ

goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede

koncerninterne fortjenester og tab og med fradrag af afskrivning på goodwill.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodeha-

vende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, hvis det

vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes

det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtel-

se til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen

til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den

regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden).

Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssi-

ge indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag

eller tillæg af urealiserede, forholdsmæssige interne fortjenester og tab.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodeha-

vende hos disse virksomheder nedskrives med andelen af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholde-

ligt. Hvis den regnskabsmæssige, negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende

beløb under hensatte forpligtelser, hvis der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende

associerede virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponerin-

gen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den

regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er

lavere.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af

aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte

anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes

i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skattefor-

pligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der sva-

rer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles priori-

tetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den no-

minelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel om-

kostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og må-

les på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første

indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den no-

minelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel

omkostning.
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Anvendt regnskabspraksis

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperi-

oden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af

den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne

ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresul-

tatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-

somheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle

og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk-

somhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingafta-

ler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af

kortfristet bankgæld.
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Anvendt regnskabspraksis

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings

“Anbefalinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker

Egenkapitalens forrentning
(%)

Årets resultat ekskl. minoriteter x 100
Gns. egenkapital ekskl. minoriteter

Virksomhedens forrentning af den
kapital, som ejerne har investeret i
virksomheden.

Soliditetsgrad (%) Egenkapital ekskl. minoriteter x 100
Samlede aktiver

Virksomhedens finansielle styrke.
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Koncernens resultatopgørelse for 2015
Koncernens resultatopgørelse for 2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Nettoomsætning 36.760.691 73.272

Vareforbrug (11.015.908) (18.169)

Andre eksterne omkostninger (1.774.773) (2.507)

Bruttoresultat 23.970.010 52.596

Personaleomkostninger 1 (14.327.866) (28.069)

Af- og nedskrivninger 2 (29.964.579) (3.839)

Driftsresultat (20.322.435) 20.688

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 327.060 622

Andre finansielle indtægter 85.215 190

Andre finansielle omkostninger (669.781) (1.796)

Resultat af ordinære aktiviteter før skat (20.579.941) 19.704

Skat af ordinært resultat 3 945.474 (4.453)

Årets resultat (19.634.467) 15.251

Forslag til resultatdisponering

Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 0 12.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 771.564 0

Overført resultat (20.406.031) 3.251

(19.634.467) 15.251
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Koncernens balance pr. 31.12.2015
Koncernens ba lance pr. 31.12.2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Goodwill 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 4 0 0

Grunde og bygninger 23.771.434 52.317

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.757.824 6.074

Materielle anlægsaktiver 5 30.529.258 58.391

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.021.564 695

Andre tilgodehavender 35.800 36

Finansielle anlægsaktiver 6 1.057.364 731

Anlægsaktiver 31.586.622 59.122

Fremstillede varer og handelsvarer 119.565 120

Varebeholdninger 119.565 120

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.742.277 6.418

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 63.067 173

Tilgodehavende udbytte hos associerede virksomheder 0 250

Udskudt skat 789.590 0

Andre tilgodehavender 216.841 268

Periodeafgrænsningsposter 7 1.430.238 990

Tilgodehavender 9.242.013 8.099

Likvide beholdninger 5.336.260 2.747

Omsætningsaktiver 14.697.838 10.966

Aktiver 46.284.460 70.088
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Koncernens balance pr. 31.12.2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Virksomhedskapital 500.000 500

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 771.564 0

Overført overskud eller underskud (12.000.844) 8.412

Egenkapital (10.729.280) 8.912

Udskudt skat 0 1.795

Hensatte forpligtelser 0 1.795

Gæld til realkreditinstitutter 17.175.473 17.667

Finansielle leasingforpligtelser 2.901.414 2.670

Kreditinstitutter i øvrigt 5.272.255 6.199

Langfristede gældsforpligtelser 8 25.349.142 26.536

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 8 3.966.992 3.050

Modtagne forudbetalinger fra kunder 13.443.667 14.075

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.238.092 2.719

Skyldig selskabsskat 1.639.000 3.279

Anden gæld 9 10.376.847 9.722

Kortfristede gældsforpligtelser 31.664.598 32.845

Gældsforpligtelser 57.013.740 59.381

Passiver 46.284.460 70.088

Eventualforpligtelser 11

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12
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Koncernens egenkapitalopgørelse for 2015
Koncernens egenkapitalopgørelse for 2015

Virksom-
hedskapital

kr.

Reserve for
nettoopskriv-

ning efter
indre værdis

metode
kr.

Overført
overskud eller

underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo 500.000 0 8.412.390 8.912.390

Værdireguleringer 0 0 (7.203) (7.203)

Årets resultat 0 771.564 (20.406.031) (19.634.467)

Egenkapital ultimo 500.000 771.564 (12.000.844) (10.729.280)
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Koncernens pengestrømsopgørelse for 2015
Koncernens pe ngestrømsopgørelse for 2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Driftsresultat (21.314.914) 20.688

Af- og nedskrivninger 30.957.058 3.839

Ændringer i arbejdskapital 10 (1.023.606) (112)

Pengestrømme vedrørende primær drift 8.618.538 24.415

Modtagne finansielle indtægter 85.215 189

Betalte finansielle omkostninger (669.781) (1.795)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (3.322.034) (3.196)

Pengestrømme vedrørende drift 4.711.938 19.613

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (2.102.800) (3.077)

Modtagne udbytter fra associerede virksomheder 250.000 800

Pengestrømme vedrørende investeringer (1.852.800) (2.277)

Optagelse af lån 1.339.284 20.689

Afdrag på lån mv. (1.609.781) (22.015)

Udbetalt udbytte 0 (19.000)

Pengestrømme vedrørende finansiering (270.497) (20.326)

Ændring i likvider 2.588.641 (2.990)

Likvider primo 2.747.619 5.737

Likvider ultimo 5.336.260 2.747
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Koncernens noter
Koncernens noter

2015
kr.

2014/15
t.kr.

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger 12.870.602 24.923

Pensioner 795.843 1.924

Andre personaleomkostninger 661.421 1.222

14.327.866 28.069

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 52 56

Ledelsesve-
derlag

2015
kr.

Ledelses-
vederlag
2014/15

t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 2.646.457 2.129

2.646.457 2.129

2015
kr.

2014/15
t.kr.

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 0 133

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 663.823 3.699

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 29.300.756 0

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 7

29.964.579 3.839

2015
kr.

2014/15
t.kr.

3. Skat af ordinært resultat
Aktuel skat 1.638.955 4.145

Ændring af udskudt skat (2.584.429) 308

(945.474) 4.453
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Koncernens noter

Goodwill
kr.

4. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo 799.889

Kostpris ultimo 799.889

Af- og nedskrivninger primo (799.889)

Af- og nedskrivninger ultimo (799.889)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

Grunde og
bygninger

kr.

Andre an-
læg, drifts-
materiel og

inventar
kr.

5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 55.165.949 20.799.749

Tilgange 0 2.102.800

Kostpris ultimo 55.165.949 22.902.549

Af- og nedskrivninger primo (2.848.788) (14.725.873)

Årets nedskrivninger (29.300.756) 0

Årets afskrivninger 755.029 (1.418.852)

Af- og nedskrivninger ultimo (31.394.515) (16.144.725)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 23.771.434 6.757.824

Ikke ejede aktiver 0 4.035.064
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Koncernens noter

Kapitalandele
i associerede

virksomheder
kr.

Andre tilgo-
dehavender

kr.

6. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo 250.000 35.800

Kostpris ultimo 250.000 35.800

Opskrivninger primo 444.504 0

Andel af årets resultat 327.060 0

Opskrivninger ultimo 771.564 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.021.564 35.800

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

A/S ScanCommerce, Kolding (50%).

7. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte abonnementer mv.

Forfald inden
for 12 måne-

der
2015

kr.

Forfald inden
for 12 måne-

der
2014/15

t.kr.

Forfald efter
12 måneder

2015
kr.

Restgæld
efter 5 år

kr.

8. Langfristede gælds-
forpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter 956.100 942 17.175.473 9.819.126
Finansielle leasingforpligtel-
ser 1.510.892 608 2.901.414 0

Kreditinstitutter i øvrigt 1.500.000 1.500 5.272.255 272.255

3.966.992 3.050 25.349.142 10.091.381

2015
kr.

2014/15
t.kr.

9. Anden gæld
Moms og afgifter 1.693.279 1.721

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 3.980.938 3.400

Andre skyldige omkostninger 4.702.630 4.601

10.376.847 9.722
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Koncernens noter

2015
kr.

2014/15
t.kr.

10. Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger 0 0

Ændring i tilgodehavender (559.151) 2.075

Ændring i leverandørgæld mv. (464.455) (2.187)

(1.023.606) (112)

11. Eventualforpligtelser

Selskabet var administrationsselskab i en dansk sambeskatning frem til 11.01.2016. Selskabet hæfter derfor i

henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2012/13 for indkomstskatter mv. for de

sambeskattede selskaber.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter herudover det til ejendommene hørende drifts-

materiel.

2015 2014/15

kr. t.kr.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 22.778.955 52.317

Regnskabsmæssig værdi af pantsat driftsmateriel 2.722.760 2.973

Koncernen har indgået aftale om rentesikring af belåning på 16.372 t.kr.
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Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2015
Modervir ksomhede ns resultatopgørelse for 2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Nettoomsætning 36.760.691 73.271

Vareforbrug (11.015.908) (18.172)

Andre eksterne omkostninger (4.257.610) (7.378)

Bruttoresultat 21.487.173 47.721

Personaleomkostninger 1 (14.327.866) (28.069)

Af- og nedskrivninger 2 (1.375.346) (3.364)

Driftsresultat 5.783.961 16.288

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 926.038 1.518

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 327.060 622

Andre finansielle indtægter 3 590.606 1.196

Andre finansielle omkostninger (180.791) (352)

Resultat af ordinære aktiviteter før skat 7.446.874 19.272

Skat af ordinært resultat 4 (1.632.290) (4.021)

Årets resultat 5.814.584 15.251

Forslag til resultatdisponering

Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 0 12.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.245.894 1.227

Overført resultat 4.568.690 2.024

5.814.584 15.251
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Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2015
Modervir ksomhede ns balance pr. 31.12.2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Goodwill 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 5 0 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.366.276 5.638

Materielle anlægsaktiver 6 6.366.276 5.638

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.634.409 1.716

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.089.603 1.090

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.021.564 695

Andre tilgodehavender 35.800 36

Finansielle anlægsaktiver 7 4.781.376 3.537

Anlægsaktiver 11.147.652 9.175

Fremstillede varer og handelsvarer 119.565 120

Varebeholdninger 119.565 120

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.742.277 6.418

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 17.429.484 17.960

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 63.067 173

Tilgodehavende udbytte hos associerede virksomheder 0 250

Udskudt skat 8 789.590 1.064

Andre tilgodehavender 216.841 268

Periodeafgrænsningsposter 9 1.430.238 990

Tilgodehavender 26.671.497 27.123

Likvide beholdninger 5.336.064 2.396

Omsætningsaktiver 32.127.126 29.639

Aktiver 43.274.778 38.814



A/S ScanNet 26

Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2015

Note
2015

kr.
2014/15

t.kr.

Virksomhedskapital 10 500.000 500

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 3.278.471 2.033

Overført overskud eller underskud 10.941.300 6.380

Egenkapital 14.719.771 8.913

Finansielle leasingforpligtelser 2.901.414 2.670

Langfristede gældsforpligtelser 2.901.414 2.670

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.510.892 608

Modtagne forudbetalinger fra kunder 13.443.667 14.075

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.238.091 2.719

Skyldig selskabsskat 1.254.460 3.176

Anden gæld 11 7.206.483 6.653

Kortfristede gældsforpligtelser 25.653.593 27.231

Gældsforpligtelser 28.555.007 29.901

Passiver 43.274.778 38.814

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 12

Eventualforpligtelser 13

Transaktioner med nærtstående parter 14

Ejerforhold 15
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Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2015
Modervir ksomhede ns egenkapitalopgørelse for 2015

Virksom-
hedskapital

kr.

Reserve for
nettoopskriv-

ning efter
indre værdis

metode
kr.

Overført
overskud eller

underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo 500.000 2.032.577 6.379.813 8.912.390

Værdireguleringer 0 0 (7.203) (7.203)

Årets resultat 0 1.245.894 4.568.690 5.814.584

Egenkapital ultimo 500.000 3.278.471 10.941.300 14.719.771
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Modervirksomhedens noter
Modervir ksomhede ns noter

2015
kr.

2014/15
t.kr.

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger 12.870.602 24.924

Pensioner 795.843 1.924

Andre personaleomkostninger 661.421 1.221

14.327.866 28.069

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 52 56

Ledelsesve-
derlag

2015
kr.

Ledelses-
vederlag
2014/15

t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 2.646.457 2.129

2.646.457 2.129

2015
kr.

2014/15
t.kr.

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 0 133

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 1.375.346 3.224

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 7

1.375.346 3.364

2015
kr.

2014/15
t.kr.

3. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 505.391 1.006

Øvrige finansielle indtægter 85.215 190

590.606 1.196

2015
kr.

2014/15
t.kr.

4. Skat af ordinært resultat
Aktuel skat 1.357.492 4.104

Ændring af udskudt skat 274.798 (83)

1.632.290 4.021
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Modervirksomhedens noter

Goodwill
kr.

5. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo 799.889

Kostpris ultimo 799.889

Af- og nedskrivninger primo (799.889)

Af- og nedskrivninger ultimo (799.889)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

Andre an-
læg, drifts-
materiel og

inventar
kr.

6. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 18.608.340

Tilgange 2.102.800

Kostpris ultimo 20.711.140

Af- og nedskrivninger primo (12.969.518)

Årets afskrivninger (1.375.346)

Af- og nedskrivninger ultimo (14.344.864)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 6.366.276

Ikke ejede aktiver 4.035.064
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Modervirksomhedens noter

Kapitalandele i
tilknyttede

virksomheder
kr.

Tilgodehaven-
der hos tilknyt-

tede virksom-
heder

kr.

Kapitalandele i
associerede

virksomheder
kr.

Andre tilgode-
havender

kr.

7. Finansielle anlægsak-
tiver
Kostpris primo 127.500 1.089.603 250.000 35.800

Kostpris ultimo 127.500 1.089.603 250.000 35.800

Opskrivninger primo 1.588.074 0 444.504 0

Egenkapitalreguleringer (7.203) 0 0 0

Andel af årets resultat 916.252 0 327.060 0

Regulering interne avancer 9.786 0 0 0

Opskrivninger ultimo 2.506.909 0 771.564 0

Regnskabsmæssig værdi ul-
timo 2.634.409 1.089.603 1.021.564 35.800

Kapitalandele Kapitalandele
i tilknyttede i associerede

virksomheder virksomheder
kr. kr._____________ _____________

Forholdsmæssig andel af regnskabsmæssig værdi 4.463.906 1.021.564

Eliminering af koncerninterne avancer (1.829.497) 0_____________ _____________

2.634.409 1.021.564_____________ _____________

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

KR 1480 ApS, Kolding (100%).

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

A/S ScanCommerce, Kolding (50%).

8. Udskudt skat

Udskudt skat påhviler materielle anlægsaktiver samt periodiserede omkostninger.

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte abonnementer mv.
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Modervirksomhedens noter
2015

kr.
2014/15

kr.
2013/14

kr.
2012/13

kr.
2011/12

kr.

10. Virksomheds-
kapital
Bevægelser i virksom-
hedskapitalen
Virksomhedskapital
primo 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Virksomhedskapital
ultimo 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

2015
kr.

2014/15
t.kr.

11. Anden gæld
Moms og afgifter 1.056.965 1.179

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 3.980.938 3.399

Andre skyldige omkostninger 2.168.580 2.075

7.206.483 6.653

12. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

A/S ScanNet har med tilknyttet virksomhed indgået lejekontrakt om leje af ejendommen beliggende Birkemo-

se Allé 11, Kolding. Lejekontrakten er uopsigelig indtil den 31.01.2019. Den årlige leje udgør 5,2 mio.kr.

13. Eventualforpligtelser

Til sikkerhed for bankengagement i dattervirksomheden KR 1480 ApS har A/S ScanNet stillet solidarisk selv-

skyldnerkaution. Bankgælden udgør pr. 31.12.2015 i alt 6.772 t.kr. Desuden er der afgivet indeståelse vedrø-

rende aftale om rentesikring.

Til sikkerhed for prioritetsgæld i dattervirksomheden KR 1480 ApS har A/S ScanNet stillet solidarisk selv-

skyldnerkaution. Prioritetsgælden udgør pr. 31.12.2015 i alt 18.405 t.kr.

Selskabet var administrationsselskab i en dansk sambeskatning frem til 11.01.2016. Selskabet hæfter derfor i

henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2012/13 for indkomstskatter mv. for de

sambeskattede selskaber.
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14. Transaktioner med nærtstående parter

Selskabets moderselskab Spot Bidco ApS har i kraft af ejerskab af alle aktierne bestemmende indflydelse i A/S

ScanNet.

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2015 er der fra moderselskabet afgivet indeståelser vedrø-

rende A/S ScanNets fordring på datterselskab. Endvidere er der efter statusdagen foretaget overdragelse af

aktiepost i datterselskab til moderselskabet til bogført værdi pr. 31.12.2015. Disse transaktioner og værdian-

sættelser vurderes foretaget alene i kraft af koncernforholdet til Spot Bidco ApS.

15. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller

pålydende værdi:

Spot Bidco ApS, Danmarksvej 26, 8660 Skanderborg


