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Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 for Radius CPH 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 2019 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegø-
relse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 3. marts 2020

Nicolaj Taudorf Andersen 
Formand

Henrik Øster Fallesen Christian Ejvin  
Hjorth-Andersen 

Mikala Bildsøe Lassen Søren Hoelgaard Justesen

Asbjørn Haugstrup 
Adm. dir.

Direktion

Bestyrelse
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i Radius CPH A/S

”Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Radius CPH A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, ba-
lance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standar-
der om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-
tegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler 
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 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 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere sel-
skabets 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 selskabet, 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikker-
hed 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 gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af be-
svigelser 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:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet, uanset om denne skyldes 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. Ri-
sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigel-
ser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Michael Winther Rasmussen,  
statsautoriseret revisor 
MNE28708

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

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
selskabets 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 usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 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 
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af års-
regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler 
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der 
gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte 
omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisi-
onsmæssige 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 konklusion 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 viden 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 overensstem-
melse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforma-
tion i ledelsesberetningen.”

København K, den 3. marts 2020
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Selskabsoplysninger

Selskabet  Radius CPH A/S 
Bredgade 19A, 1. sal 
1260 København K

  CVR-nr.: 27 37 82 18

  Stiftet: 1. oktober 2003

  Hjemsted: København

  Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse  Nicolaj Taudorf Andersen, formand 
Henrik Øster Fallesen 
Christian Ejvin Hjorth-Andersen 
Mikala Bildsøe Lassen 
Søren Hoelgaard Justesen

Direktion  Asbjørn Haugstrup, adm. dir.

Revision  Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Stockholmsgade 45 
2100 København Ø
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

2019 var sidste år i en treårig strategiperiode, hvor vi har arbejdet målrettet på at 
styrke vores position som den foretrukne rådgiver i Danmark inden for virksomheds-, 
markeds- og samfundskommunikation samt at vækste virksomheden lønsomt. 

Vi har gennemført en række meget konkrete tiltag for at sikre fremdriften i 
virksomheden, for fortsat at være den relevante rådgiver for vores kunder og for at 
udvikle en inspirerende arbejdsplads for vores ansatte:

• Vi har tilført nye og dybere kompetencer for at øge vores relevans i samarbejdet 
med kunderne. Det gælder særligt på public affairs og det digitale område.

• Derudover har vi opgraderet vores rekrutteringsproces, talentprogram, 
medarbejderudviklingsarbejdet, de interne uddannelses- og 
videndelingsaktiviteter m.v.

• Vi har desuden indrettet de økonomiske incitamenter for de enkelte 
medarbejdere, så de flugter med de overordnede mål om at rådgive integreret. 

2019 var et økonomisk fornuftigt år, selvom vi ikke nåede vores egne budgetmål. 
Bruttoavancen faldt fra 34,7 til 32,1 mio. kr., og resultatet landede på ca. 3,6 mio. kr. 
før skat. 

Årsagen til afvigelsen fra budgettet skal særligt findes i Q2 i 2019, hvor vi en periode 
havde en markant overkapacitet, fordi nogle store projekter hos store kunder blev 
udskudt samtidigt. Halvvejs i 2019 var vi derfor markant efter budget. 

I Q3 og Q4 i 2019 leverer vi stærke resultater – Q4 i 2019 er det bedste Q4 for Radius 
nogensinde - og tilkendegivelserne om opgaver i 2020 fra vores kunder er gode. På 
baggrund af de fine resultater i andet halvår af 2019 og den efterspørgsel, vi oplever 
– med forbehold for den mulige afmatning i økonomien - forventer vi derfor igen 
vækst i både bruttoavance og lønsomhed i 2020.

Vi fastholder også den høje tilfredshed blandt vores kunder og medarbejdere. 
I vores egne analyser ligger den gennemsnitlige kundetilfredshed på tværs af 
langvarige samarbejder, enkeltopgaver og projekter på 4,5 på en skala fra 1-5, mens 
medarbejdertilfredsheden ligger på 5,7 på en skala fra 1-7. De tilfredshedstal er helt 
afgørende for den fortsatte sunde udvikling af vores forretning.

Fællesnævneren for vores rådgivning er, at den leveres af et fasttømret hold af 
mennesker, der alle bidrager med hver deres styrke, erfaring og dybe faglighed. 
Sådan skal det også være, for de fleste opgaver for vores kunder kræver et team 
med en række forskellige kommunikationskompetencer. Her er ét speciale og én 
ekspert ikke nok. Og det er især det, der har drevet vores vækst de seneste år: 
Efterspørgslen efter integrerede kommunikationsløsninger fra mellemstore og store 
virksomheder, der opererer i og uden for Danmark samt fonde og NGO’er.
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Antal medarbejdere*

Overskudsgrad

Årets resultat

Resultat før skat

Bruttoavance 34.707

2018

32.063

2019

24.780

2015

28.897

2016Tal i t.DKK

5.5133.649 4.4094.722

4.2602.789 3.3493.636

13,69,7 14,815,2

3031 2225

31.532

2017

5.538

4.291

15,8

28

*) Omregnet til gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

Hovedtal
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Målbare resultater i 2019

36 med-
arbejdere

Etableret 
i 2003

Pro
fessionel  bestyrelse

Bruttoavance: 32,1 m
io

. k
r.

3 partnere

Tilfredshed: 5,7/7

>100 
kunder

1/3 > 5 år

Tilfredshed: 4,5/5

En del af
WorldCom

Public Relations Group

2000 rådgivere

49 lande
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“Smart Collaboration”

K AM PAG N EPU B LI C
AFFAI R S

PRSTR ATE G I
I D E NTITET
B R AN D I N G

D I G ITALANALYS E

VI  FORTÆ LLE R  HI STORIE R ,  DE R  G IVE R  ME NING  FOR  
FORRETNING E N ,  OG  SOM  FOLK  G E RNE  VIL  H Ø RE  OG  DE LE
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Vores værdier

Vi skaber varig værdi
Værdi for kundens omdømme og forretning
Værdi for vores egen fremtidige forretning

Vi har hjertet med
Hjertet med i vores rådgivning og udførelse af opgaver
Hjertet med i vores relationer til kunder og kolleger

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

Vi er insisterende ærlige
Ærlige og direkte i vores rådgivning
Ærlige og ordentlige i vores forretningsførelse
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Radius CPH A/S er aflagt i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for en klasse B-virksomhed. Herudover 
har virksomheden valgt at følge enkelte regler for 
klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning 
Nettoindtægter fra kommunikations- og rådgiv-
ningsvirksomhed indregnes i resultatopgørelsen 
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 indtægter og omkostninger  
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.

Skat af årets resultat 
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabs-
skat og ændring i udskudt skat, indregnes i  
resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egen-
kapitalen med den del, der kan henføres til 
posteringer direkte i egenkapitalen. Selskabet 
er omfattet af de danske regler om tvungen 
sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Balancen
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris 
med fradrag af akkumulerede afskrivninger og 
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag 
af eventuel forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. Afskrivningsperioden og restvær-
dien fastsættes på anskaffelsestidspunktet 
og revurderes årligt. Overstiger restværdien 
aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører 
afskrivningen. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider:
Driftsmateriel og inventar: 3-5 år
Indretning af lejede lokaler: 3-10 år
Småaktiver med en forventet levetid under 1 år 
indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger 
i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af mate-
rielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgsom-
kostninger 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 
fratrukket acontofaktureringer og forventede tab.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggø-
relsesgraden på balancedagen og de samlede 
forventede ind- tægter på den enkelte kontrakt. 
Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af 
de afholdte omkostninger i forhold til forven-
tede samlede omkostninger på den enkelte 
kontrakt.
Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan op-
gøres pålideligt, måles salgsværdien kun til de 
medgåede omkostninger eller nettorealisations-
værdien, hvis denne er lavere
Kontrakter, hvor salgsværdien af det udførte 
arbejde overstiger acontofaktureringer og for-
ventede tab, indregnes under tilgodehavender. 
Kontrakter, hvor acontofaktureringer og forven-
tede tab overstiger salgsværdien, indregnes 
under forpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde 
og opnåelse af kontrakter indregnes i resultat-
opgørelsen i takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet 
under aktiver, omfatter afholdte 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. 
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse 
på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære 
generalforsamling (deklarationstidspunktet).
Selskabsskat og udskudt skat 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
indregnes i balancen med det beløb, der kan 
beregnes på grundlag af årets forventede skat-
tepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere 
års skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter. Skattetilgodehavender og -for-
pligtelser præsenteres modregnet i det omfang, 
der er legal modregningsadgang, og posterne 
forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Radius 
CPH A/S forholdsmæssigt over for skattemyn-
dighederne for selskabsskatter og kildeskatter 
på renter, royalties og udbytter opstået inden 
for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige for-
skelle mellem regnskabsmæssig og skattemæs-
sig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på 
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet 
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 
af fremførselsberettiget skattemæssigt under-
skud, 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 net-
toskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatte-
regler og skattesatser, der med balancedagens 
lovgivning vil være gældende, når den udskudte 
skat forventes udløst som aktuel skat.
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

 Nettoomsætning 40.133.668 42.887 
 Projektomkostninger -8.070.325 -8.180 
 Bruttoavance 32.063.343 34.707

 Andre eksterne omkostninger -5.058.818 -5.380 
 Bruttofortjeneste 27.004.525 29.327

1  Personaleomkostninger -23.112.674 -23.493 
 Resultat før afskrivninger 3.891.851 5.834

 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -181.013 -248 
 Resultat før renter  3.710.838 5.586

 Andre finansielle omkostninger -62.309 -73 
 Resultat før skat 3.648.529 5.513

2  Skat af årets resultat  -859.045 -1.253 
 Årets resultat  2.789.484 4.260

 Forslag til resultatdisponering:  
 Udbytte for regnskabsåret 2.430.000 4.260 
 Overføres til overført resultat  359.484 0 
 Disponeret i alt  2.789.484 4.260

1. januar - 31.december
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 Anlægsaktiver 
3  Indretning lejede lokaler 335.447 367 
3  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 262.811 294 
 Materielle anlægsaktiver i alt 598.258 661 
 Anlægsaktiver i alt 598.258 661

 Omsætningsaktiver 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  11.191.374 12.645 
4 Igangværende arbejder for fremmed regning  3.280.689 0  
 Andre tilgodehavender  134.454 168 
 Periodeafgrænsningsposter  544.303 482 
 Tilgodehavender i alt  15.150.820 13.295

 Likvide beholdninger  1.433.654 1.831 
 Omsætningsaktiver i alt 16.584.474 15.126

 Aktiver i alt 17.182.732 15.787

Balance 31. december
Aktiver
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Balance 31. december

 Egenkapital 
 Virksomhedskapital  625.000 625 
 Overført resultat  3.731.436 3.372 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.430.000 4.260 
 Egenkapital i alt  6.786.436 8.257 

 Hensatte forpligtelser 
 Hensættelser til udskudt skat 144.263 109 
 Hensatte forpligtelser i alt  144.263 109

 Gældsforpligtelser 
4 Igangværende arbejder for fremmed regning  2.656.616 8 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 705.629 926 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 409.225 411 
 Selskabsskat 224.274 0  
 Anden gæld 6.256.289 6.076 
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.252.033 7.421 
 Gældsforpligtelser i alt  10.252.033 7.421

 Passiver i alt  17.182.732 15.787

5  Eventualposter

Passiver



Egenkapitalopgørelse

 Egenkapitalopgørelse 
 Egenkapital pr. 1 januar  
 Udloddet bytte  
 Årets overførte overskud 
 eller underskud   
   

 
8.256.567 
-4.259.615 

 
2.789.484 

6.786.436

 
4.259.615 

-4.259.615 
 

2.430.000 
2.430.000

 
3.371.952 

0 
 

359.484 
3.731.436

 
625.000 

0 
 

0 
625.000

Forestået  
udbytte for  

regnskabsåret 
kr.

I alt 
kr.

Overført   
resultat 

kr.

Virksomheds- 
kapital 

kr.
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2018  
t. kr.

2019 
kr.

1 Personaleomkostninger 
 Lønninger og gager 20.954.286 21.655 
 Andre omkostninger til social sikring 106.977 104 
 Personaleomkostninger i øvrigt  2.051.411 1.734 
  23.112.674 23.493

 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 31 30

2 Skat af årets resultat 
 Skat af årets resultat 824.274 1.202 
 Årets regulering af udskudt skat 34.771 51 
  859.045 1.253

Noter
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3 Materielle anlægsaktiver  
 Kostpris 1. januar 2019 564.515 2.092.543 
 Tilgang  23.750 94.415 
 Kostpris 31. december 2019 588.265 2.186.958

 Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 197.116 1.798.836 
 Årets afskrivninger 55.702 125.311 
 Af- og nedskrivninger 31. december 2019 252.818 1.924.147

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 335.447 262.811

4 Igangværende arbejder for fremmed regning   
 Salgsværdi af periodens produktion 7.582.210 12.638 
 Modtagne acontobetalinger  -6.958.137 -12.646 
 Igangværende arbejder for fremmed regning, netto  624.073 -8

 Der indregnes således: 
 Igangværende arbejder for fremmed regning  
 (omsætningsarkiver)  3.280.689 0 
 Igangværende arbejder for fremmed regning  
 (kortfristede gældsforpligtelser)  -2.656.616 -8 
  624.073 -8 

Noter
Indretning 

lejede lokaler 
kr.

31/12 2019 
kr.

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 
kr.

31/12 2018 
t.kr.
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Noter

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

 I forbindelse med indgåede lejekontrakter vedrørende selskabets lejede lokaler, påhviler der  
 pr. 31. december 2019 en samlet forpligtelse på t.kr. 598.

 Sambeskatning 
 Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med NIAN Holding ApS, CVR-nr. 29517363 som  
 administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 forholdsmæssigt for skattekrav  
 i sambeskatningen. 

 Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde   
 kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

 Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes   
 direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.




