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Skyhost ApS 
Årsrapport 2021 
CVR-nr. 31 89 10 43 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Skyhost ApS for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Sabro, den   februar 2022 
Direktion: 

René Amstrup 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Skyhost ApS 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Skyhost ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der om-
fatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Ac-
countants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
krav og IESBA Code. 

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

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 
på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
— identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser 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 væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

— opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

— tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

— konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 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 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
føre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. 

— tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en så-
dan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-
den opnået ved revisionen 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aarhus, den   februar 2022 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Michael E. K. Rasmussen 
statsaut. revisor 
mne41364 
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Ledelsesberetning 

Virksomhedsoplysninger 
Skyhost ApS 
Damvej 1 
8471 Sabro 

CVR-nr.: 31 89 10 43 
Stiftet: 4. december 2008
Hjemstedskommune: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Direktion 
René Amstrup 

Revision 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Frederiks Plads 42, 7. 
8000 Aarhus C 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Pengeinstitut 
Danske Bank 

Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes    februar 2022 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 
Virksomhedens formål er virksomhed med udvikling og salg af IT-serviceydelser. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets bruttofortjeneste udgør 13.587 tkr. mod 12.997 tkr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 
6.294 tkr. mod 5.269 tkr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.  

Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabet. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    
kr. Note 2021 2020     

Bruttofortjeneste  13.587.118 12.997.224 
Personaleomkostninger 2 -5.358.707 -4.274.432 
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  -6.621 -1.465.593 
Andre driftsomkostninger  -71.319 -135.535     

Resultat før finansielle poster  8.150.471 7.121.664 
Finansielle indtægter 3 476 146.357 
Finansielle omkostninger 4 -80.962 -54.435     

Resultat før skat  8.069.985 7.213.586 
Skat af årets resultat  -1.775.919 -1.944.651     

Årets resultat  6.294.066 5.268.935       
    

Forslag til resultatdisponering 
Forslag til udbytte for regnskabsåret  0 8.000.000 
Ekstraordinært udbytte  2.450.000 0 
Overføres til overført resultat  3.844.066 0 
Disponeret fra overført overskud  0 -2.731.065     

  6.294.066 5.268.935     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    
tkr. Note 2021 2020 
    

AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver    
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 9.787 1.749.874     

Finansielle anlægsaktiver    
Andre investeringsaktiver 6 0 159.936     

Anlægsaktiver i alt  9.787 1.909.810     

Omsætningsaktiver    
Lagerbeholdninger  1.335.034 0     

Tilgodehavender    
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  3.427.384 1.978.331 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0 11.936.754 
Andre tilgodehavender  94.233 54.925 
Periodeafgrænsningsposter  161.743 127.121     

  3.683.360 14.097.131     

Likvide beholdninger  11.895.953 3.154.437     

Omsætningsaktiver i alt  16.914.347 17.251.568     

AKTIVER I ALT  16.924.134 19.161.378      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    
tkr. Note 2021 2020 
    

PASSIVER     
Egenkapital    
Virksomhedskapital  125.000 125.000 
Overført resultat  5.146.419 1.302.353 
Forslag til udbytte for regnskabsåret  0 8.000.000     

Egenkapital i alt  5.271.419 9.427.353     

Hensatte forpligtelser 
 

  
Hensættelser til udskudt skat  43.189 44.646     

Hensatte forpligtelser i alt  43.189 44.646     

Gældsforpligtelser    
Langfristede gældsforpligtelser 7   
Anden gæld  0 390.516 
Modtagne forudbetalinger fra kunder  191.907 0     

Langfristede gældsforpligtelser i alt  191.907 390.516     

Kortfristede gældsforpligtelser    
Modtagne forudbetalinger fra kunder  5.520.786 5.387.000 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  360.633 365.282 
Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0 
Skyldig selskabsskat  1.777.376 1.838.650 
Anden gæld  3.758.824 1.707.931     

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  11.417.619 9.298.863     

Gældsforpligtelser i alt  11.609.526 9.689.379     

PASSIVER I ALT  16.924.134 19.161.378     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
     

tkr. 
Virksom-
hedskapital 

Overført  
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt 

     

Saldo 1. januar 2020 125.000 4.033.418 6.000.000 10.158.418 
Udloddet udbytte 0 0 -6.000.000 -6.000.000 
Overført via resultatdisponering 0 -2.731.065 8.000.000 5.268.935 
     

Saldo 1. januar 2021 125.000 1.302.353 8.000.000 9.427.353 
Udloddet udbytte 0 0 -8.000.000 -8.000.000 
Udloddet ekstraordinært udbytte 0 -2.450.000 0 -2.450.000 
Overført via resultatdisponering 0 6.294.066 0 6.294.066 
     

Saldo 31. december 2021 125.000 5.146.419 0 5.271.419 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Pengestrømsopgørelse 
   
tkr. Note 2021    

Årets resultat  6.294.066 
Af- og nedskrivninger  6.621 
Andre reguleringer af ikke-likvide driftsposter 11 1.856.405    

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital  8.157.092 
Ændring i driftskapital 12 11.060.158    

Pengestrøm fra primær drift  19.217.250 
Modtagne renteindtægter  476 
Betalte renteudgifter  -80.962 
Betalt selskabsskat  -1.838.650    

Pengestrøm fra driftsaktivitet  17.298.114    

Salg af materielle  anlægsaktiver  1.893.402    

Pengestrøm fra investeringsaktivitet  1.893.402    

Kapitalejerne: 
Udbetalt udbytte  -8.000.000 
Udbetalt ekstraordinært udbytte  -2.450.000    

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  -10.450.000    

Årets pengestrøm  8.741.516 
Likvider, primo  3.154.437    

Likvider ultimo  11.895.953     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Skyhost ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel-
ser for klasse B-virksomheder med tilvalg af egenkapitalsopgørelse, pengestrømsopgørelse samt anlægs-
note fra højere regnskabsklasse. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige 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 sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selska-
bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

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 be-
løb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.  

Resultatopgørelse 

Bruttofortjeneste 
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger. 

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18. 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted 
inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen 
indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler 
samt tab på debitorer. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til 
social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgø-
relser fra offentlige myndigheder 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under 
acontoskatteordningen mv. 

Skat af årets resultat 
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres 
til posteringer direkte i egenkapitalen.  

Balance 

Materielle anlægsaktiver 
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskriv-
ninger. 

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

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellig. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Indretgning af lejede lokaler 3-10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-12 år 
  

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatop-
gørelsen. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Nedskrivning af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforrin-
gelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis 
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkost-
ninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra 
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller aktiv-
gruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.  

Finansielle anlægsaktiver 
Andre investeringsaktiver 
Andre investeringsaktiver måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalinger for omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

Egenkapital 

Udbytte 
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskat-
ter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse 
af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne 
avancer og -tab. 

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 

Gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, 
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende 
år. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsak-
tivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffel-
sestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.  

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som virksomhedens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante 
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.  

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og 
aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhe-
dens virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende 
gæld og betaling af udbytte til virksomhedsdeltagere. 

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
tkr. 2021 2020    

2 Personaleomkostninger 
Gager og lønninger 4.880.333 3.820.591 
Pensioner 385.860 391.249 
Andre omkostninger til social sikring 40.901 31.145 
Personaleomkostninger i øvrigt 51.613 31.447 
 

  

 5.358.707 4.274.432 
   
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 12 9 
   
   

3 Finansielle omkostninger 
Finansielle indtægter, tilknyttede virksomheder 0 146.083 
Andre finansielle indtægter 476 274 
 

  

 476 146.357 
   
   

4 Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder 0 1.189 
Andre finansielle omkostninger 80.962 53.246 
 

  

 80.962 54.435 
   
   

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Kostpris 1. januar 3.895.049 5.820.083 
Afgang i årets løb -3.328.260 -1.925.034 
 

  

Kostpris 31. december 566.789 3.895.049 
 

  

Af- og nedskrivninger 1. januar -2.145.175 -2.604.616 
Årets afskrivninger -6.621 -433.086 
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 1.594.794 892.527 
 

  

Af- og nedskrivninger 31. december -557.002 -2.145.175 
 

  

Regnskabsmæssig værdi 31. december 9.787 1.749.874 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
tkr. 2021 2020    

6 Andre investeringsaktiver 
Kostpris 1. januar 159.936 159.936 
Afgang i årets løb -159.936 0 
 

  

Kostpris 31. december 0 159.936 
 

  

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 159.936 
   
   

7 Anden gæld 
Anden gæld 0 390.516 
Modtagne forudbetalinger fra kunder 191.907 0 
   

 191.907 390.516 
   
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 0 0 
   
Anden langfristet gæld består af indfrosne feriepenge, som er skyldige til Feriefonden efter indtrædelsen af 
den nye ferielov. 

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Virksomheden har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 
Virksomheden har indgået huslejekontrakter med en gennemsnitlig årlig husleje ekskl. forbrug på 384 tkr. 
Huslejekontrakterne har en uopsigelighedsperiode på 2 måneder og en samlet resthuslejeforpligtelse i uop-
sigelighedsperioden på 64 tkr. 

10 Nærtstående parter 

Bestemmende indflydelse 
Skyhost ApS er en del af koncernregnskabet for Duett AS, Elvegata 3, 2500 Tynset, Norge, som er den 
mindste henholdsvis største koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
  
tkr. 2021   

11 Andre reguleringer 
Finansielle indtægter -476 
Finansielle omkostninger 80.962 
Skat af årets resultat 1.775.919 
 

 

 1.856.405 
  
  

12 Ændring i driftskapital 
Ændring i lagerbeholdninger -1.335.034 
Ændring i tilgodehavender 10.413.771 
Ændring i leverandører og anden gæld 1.981.421 
 

 

 11.060.158 
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