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Om Radius
Kommunikation der giver værdi for forretningen

Eksperter i integreret kommunikation

Vi fortæller troværdige historier, der giver mening for kundernes forretning,
og som målgrupperne gerne vil høre og dele. Virksomheder er troværdige,
når der er overensstemmelse mellem forretning, brand og omdømme.

Radius Kommunikation arbejder på tværs af en lang række brancher,
og kundegrundlaget på næsten 50 faste, aktive kunder tæller danske og
internationale virksomheder, offentlige virksomheder og kommuner samt
interesseorganisationer.

Vi starter samtaler og påvirker dagsordener. Baseret på viden om samfundet,
brancheindsigt og forretningsforståelse. Både i Danmark og internationalt.
Vi er dybt engagerede i vores kunder. Vi kæmper hver dag sammen med
dem for at løse udfordringer og styrke deres forretning.
Vi kan simpelthen ikke lade være.

Radius Kommunikation rådgiver om, hvordan virksomheder løfter deres
troværdighed internt og eksternt. Vi er eksperter i corporate kommunikation,
samfundskommunikation og markedskommunikation – og vi er funderet i en
dyb indsigt i vores kunder og deres omverden. Vi eksekverer selv på egne og
fortjente kanaler, men vores tilgang er i dag at kunne levere fuldt integrerede
kommunikationsløsninger – enten selv eller i tæt samarbejde med partnere.
Det gør os i stand til at følge vores kunder hele vejen fra analyse, rådgivning
og strategi til kreativ konceptudvikling, processtyring og effektiv eksekvering
uanset kommunikationskanal.

Vi måler og dokumenterer
Radius Kommunikation måler systematisk på kundetilfredsheden og på
om indsatsen for kunderne medvirker til at nå deres forretningsmål ved at
forbedre deres image og omdømme, salg og markedsposition eller deres
rammevilkår. Radius Kommunikation leverer primært sine ydelser inden
for kommunikationsdisciplinerne:
•
•
•
•

Integreret kommunikationsrådgivning
Corporate og markedskommunikation
Public Affairs og samfundskommunikation
Krise- og forandringskommunikation

Vores tilgang til opgaveløsningerne er integreret og kanaluafhængig.
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Flere og dybere kompetencer i 2015
Radius Kommunikation havde i 2014 det bedste økonomiske år i virksomhedens historie. Den stærke økonomi er brugt til at styrke virksomhedens
kompetencer både i bredden og i dybden i 2015.
Der er skruet væsentligt op for uddannelsesaktiviteterne for medarbejderne,
hvorfor der i 2015 investeret over 1 mio. kr. i dygtiggørelse af virksomhedens
medarbejdere – kollektivt og individuelt. Både i den uddannelse, der købes
uden for Radius og i de interne uddannelses- og videndelingsaktiviteter.
Bl.a. har medarbejdere været på London School of Economics og på INSEAD
i Singapore. Derudover er der investeret i nye og stærkere kompetencer
særligt inden for Public Affairs, identitet og branding og digital kommunikation. Kompetencerne er tilført virksomheden ved at ansætte seniorrådgivere som hhv. Head of Digital, Head of Identity and Branding samt indenfor
området Public Affairs. Og så har virksomhedens nye administrerende
direktør også væsentligt styrket Radius kompetencer inden for Public Affairs.
Med udgangen af 2014 stoppede Radius forhenværende direktør for at
tiltræde et internationalt chefjob i Telenor-koncernen i Bruxelles. I perioden
fra årsskiftet frem til sommeren 2015 var økonomichefen konstitueret som
direktør, og bestyrelsesformanden varetog sammen med den øvrige
partnergruppe den daglige ledelse.

I slutningen af juni tiltrådte den nye administrerende direktør, der kom fra
stillingen som særlig rådgiver for hhv. fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard
og fhv. økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Den nye direktør
har derudover 11 års erfaring som partner og leder med sig fra kommunikationsbranchen.
2015 var år to i indeværende treårige strategiperiode. Og på trods af
manglen på en direktør i foråret er strategieksekveringen samlet set
gennemført tilfredsstillende inden for alle fire spor: ”vækst og kerne”,
”people”, ”positionering” og ”internationalisering”.

Massiv investering
i uddannelse
Radius har i 2015 investeret mere end en mio. kr. i uddannelse
af medarbejderne. Det er sket ved at sende medarbejderne
på kurser og uddannelsesophold, herunder på INSEAD og the
London School of Economics and Political Science, samt via
en lang række interne aktiviteter. I 2016 forsættes uddannelsesaktiviteterne bl.a. med etableringen af Radius Academy.
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Flere og dybere kompetencer i 2015
Radius Kommunikation havde 22 fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) i 2015,
hvilket skal sammenholdes med 20 fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) i
2014. Den årlige trivselsmåling blandt medarbejderne, viste igen i 2015 en
høj medarbejdertilfredshed (6,0 på en skala fra 1-7).
De løbende kundetilfredshedsmålinger viste ligeledes igen i 2015 en høj tilfredshed blandt Radius Kommunikations kunder (4,3 på en skala fra 1-5) Den
høje kundetilfredshed og et løbende arbejde med at udvikle kunderelationerne
har gennem årene udmærket sig i bl.a. langvarige kundeforhold. Ca. 1/3 af
virksomhedens nuværende kunder har været kunder i fem år eller mere.
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I forhold til de finansielle målsætninger for 2015 var året tilfredsstillende,
og årets resultat ligger over budget. Den moderate vækst i bruttoavancen
og resultatet på bundlinjen afspejler naturligvis dels de ledelsesmæssige
ressourcer, der var manglede i foråret, dels de massive investeringer i
nye seniorrådgivere og i efteruddannelse. Bruttoavancen i 2015 blev på
DKK 24,8 mio. mod DKK 22,9 mio. i 2014, og er dermed øget med 8%.
Årets resultat før skat blev på DKK 4,4 mio. i 2015 mod DKK 5 mio. i 2014.
Det er dog samlet set på niveau med det, der blev forudsat i ledelsesberetningen for 2014: ”…resultatet for 2015 ligger en smule under
resultatet for 2014”. Ultimo 2015 er egenkapitalen opgjort til DKK 5,5 mio.
svarende til en egenkapitalandel på 43%.
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*26 medarbejdere svarer til de 22 fuldtidsmedarbejdere jf. regnskabet.
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Forventning til 2016
2016 er sidste år af indeværende strategiperiode. Her bliver det altovervejende fokus at sætte samtlige Radius kompetencer i spil for kunderne,
hvor det er relevant, så kunderne kan få det fulde udbytte af det integrerede
perspektiv på kommunikationsrådgivningen.

Hovedtal

Herudover vil Radius fortsætte den massive investering i uddannelse og
udvikling af medarbejdernes kompetencer. Bl.a. har vi oprettet det interne
Radius Academy, der i januar 2016 afviklede det første kursus for hele
konsulentorganisationen i uddannelsesrækken: ”Certified to Integrate”.
I 2015 lykkedes vi med at tiltrække meget dygtige medarbejdere til Radius.
Det kræver en indsats både at fastholde, udvikle og tiltrække de bedste,
og det er et helt afgørende paramenter for virksomhedens forsatte vækst
og udvikling og for kvaliteten af den rådgivning, vi kan tilbyde vores kunder.
Heldigvis oplever vi en betydelig interesse for at opnå ansættelse hos Radius.
Det er en privilegeret position, som vi skal arbejde for at fastholde.

Tal i t.DKK

I 2016 skal vi også igangsætte arbejdet med strategien for 2017-2019.
Det arbejde indledes sammen med bestyrelsen før sommerferien og
forventes afsluttet ved udgangen af 3. kvartal. Virksomheden forventer
vækst i bruttoavancen i 2016, og samtidig forventer vi et resultat efter skat,
der ligger over resultatet for 2015.

2015

2014

2013

2012

2011

Bruttoavance

24.781

22.872

18.340

16.000

16.134

Resultat før skat

4.409

5.002

3.215

246

74

Årets resultat

3.349

3.754

2.393

184

50

14,8

19,8

16,9

2,0

2,5

22

20

17

20

21

Overskudsgrad
Antal medarbejdere
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Økonomisk udvikling 2011-2015
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2016: “Certified to Integrate”

Analyse

Digital

Strategi
Identitet
Branding

PR

Public
Affairs

Kampagne

Vi fortæller historier, som giver mening for forretningen,
og som folk gerne vil høre og dele
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Vores Værdier

Vi skaber varig værdi

Vi er insisterende ærlige

Værdi for kundens omdømme og forretning
Værdi for vores egen fremtidige forretning

Ærlige og direkte i vores rådgivning
Ærlige og ordentlige i vores forretningsførelse

Vi er kompetente og
leverer kvalitet

Vi har hjertet med

Kompetente i vores rådgivning og kvalitet i de løsninger,
vi leverer til kunden
Kvalitet i vores faglige udvikling og kompetencer

Hjertet med i vores rådgivning og udførelse af opgaver
Hjertet med i vores relationer til kunder og kolleger
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Påtegninger
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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 for Radius Kommunikation A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores
opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende
redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten
indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København K, den 9. februar 2016
Direktion

Asbjørn Haugstrup

Bestyrelse

Nicolaj Taudorf Andersen
Formand

Henrik Fallesen

Jette Hessellund Lauridsen

Mikala Bildsøe Lassen

Søren Hoelgaard Justesen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i Radius Kommunikation A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Radius Kommunikation A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af selskabets 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 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision
af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København K, den 9. februar 2016

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger
afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 34 20 99 36

Michael Winther Rasmussen, statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Radius Kommunikation A/S er
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme
regnskabspraksis som sidste år og aflægges
i danske kroner.

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

Resultatopgørelsen

Selskabet er omfattet af de danske regler
om tvungen sambeskatning med tilknyttede
virksomheder.

Nettoomsætning
Nettoindtægter fra kommunikations- og
rådgivningsvirksomhed indregnes i resultatopgørelse med salgsværdi i takt med arbejdets
udførsel (produktionsmetoden).
Andre eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger
til marketing, administration, lokaler, fremmed
assistance, autodrift m.v. eksterne omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
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.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og
nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg
af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,
der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster
omfatter renteindtægter og -omkostninger,
garantiprovisioner samt tillæg og godtgørelse
vedrørende selskabsskat.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger
og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget
er kostpris med fradrag af forventet restværdi
efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret
på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år
indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger
i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under af- og
nedskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med
henblik på at imødegå forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de
samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde.
Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan
opgøres pålideligt, måles salgsværdien til
de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes
i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af
salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde
og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet
under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital - 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.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
indregnes i balancen med det beløb, der kan
beregnes på grundlag af årets forventede
skattepligtige indkomst reguleret for skat af
tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og
-forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Radius
Kommunikation A/S forholdsmæssigt over for
skattemyndighederne for selskabsskatter og
kildeskatter på renter, royalties og udbytter
opstået inden for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige
forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort
på grundlag af den planlagte anvendelse af
aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden
fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til
22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre
en indregning med en anden skatteprocent
end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den
forventede udskudte skatteforpligtelse eller
skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
2015
kr.

2014
t. kr.

31.798.266

25.705

-7.017.397

-2.833

24.780.869

22.872

-3.894.566

-3.770

20.886.303

19.102

Personaleomkostninger

-16.179.207

-14.001

Resultat før afskrivninger

4.707.096

5.101

Note

Nettoomsætning
Projektomkostninger
Bruttoavance
Andre eksterne omkostninger
Resultat af primær drift
1

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før renter
Andre finansielle indtægter
2

Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

3

-221.682

-130

4.485.414

4.971

6.127

75

-82.861

-44

4.408.680

5.002

Skat af årets resultat

-1.060.109

-1.248

Årets resultat

3.348.571

3.754

2.307.860

3.629

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret i alt

1.040.711

125

3.348.571

3.754
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Aktiver
Balance 31.december

Note

2015
kr.

2014
t. kr.

240

Anlægsaktiver
4

Indretning lejede lokaler

246.696

4

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

506.709

415

Materielle anlægsaktiver i alt

753.405

655

753.405

655

10.926.662

5.967

0

646

0

1.046

29.514

55

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
5

Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

509.743

401

Tilgodehavender i alt

11.465.919

8.115

Likvide beholdninger

443.519

3.342

Omsætningsaktiver i alt

11.909.438

11.457

Aktiver i alt

12.662.843

12.112
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Passiver
Balance 31.december

Note

2015
kr.

2014
t. kr.

625.000

625

Egenkapital
6

Virksomhedskapital

7

Overført resultat

2.540.711

3.000

8

Foreslået udbytte for regnskabsåret

2.307.860

3.629

Egenkapital i alt

5.473.571

7.254

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat

98.872

62

98.872

62

igangværende arbejder for fremmed regning

473.985

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

834.794

1.135

Gæld til tilknyttede virksomheder

877.639

0

Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser
5

Modtagne forudbetalinger vedrørende

Anden gæld

4.903.982

3.661

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

7.090.400

4.796

7.090.400

4.796

12.662.843

12.112

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

9

Eventualposter
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Noter
Note

1

Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt
		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

14.500.895

12.585

69.840

64

1.608.472

1.351

16.179.207

14.000

22

20

Øvrige finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder

32.246

0

Andre finansielle omkostninger

50.615

44

82.861

44

1.023.637

1.183

36.472

65

1.060.109

1.248

		
3

2014
t. kr.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

2

2015
kr.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
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Noter
Note

4

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.

433.700

2.680.052

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 2015
Tilgang

35.060

285.155

468.760

2.965.207

194.057

2.264.823

28.007

193.675

Af- og nedskrivninger 31. december 2015

222.064

2.458.498

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015

246.696

506.709

31/12 2015
kr.

31/12 2014
t.kr.

2.912.041

1.975

-3.386.026

-1.329

-473.985

646

Kostpris 31. december 2015
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015
Årets afskrivninger

5

Indretning
lejede lokaler
kr.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens udførte arbejde
Modtagne acontobetalinger
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto
Der indregnes således:
Igangværende arbejder for fremmed regning (Omsætningsaktiver)
Igangværende arbejder for fremmed regning (Modtagne forudbetalinger)

		

0

646

-473.985

0

-473.985

646
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Noter
Note

6

31/12 2015
kr.

31/12 2014
t. kr.

625.000

625

625.000

625

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital 1. januar 2015

		

Aktiekapitalen består af 625 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

7

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2015
Årets overførte overskud eller underskud
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret
Ordinært udbytte ej afsat

		

8

3.000.000

5.473

1.040.711

125

-1.500.000

0

0

-2.598

2.540.711

3.000

3.629.211

0

-3.629.211

0

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte 1. januar 2015
Udloddet udbytte
Udbytte for regnskabsåret

		

2.307.860

3.629

2.307.860

3.629
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Noter
Note

9

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet virksomhedspant til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank.
Virksomhedspantet er begrænset til t.kr. 2.000, og omfatter pant i simple fordringer,
driftsinventar og materiel samt immaterielle rettigheder.

Danske Bank har til sikkerhed overfor udlejer af virksomhedens lejemål
i Bredgade 19 A, 1. 1260 København K, stillet en garanti på t.kr. 447.

Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse
på 127 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på mellem 5 og 7 måneder og en samlet
restleasingydelse på 64 t.kr.
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Resultatopgørelse
Note

2015
kr.

2014
t. kr.
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