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Fremgangen fortsætter

Fremgangen fortsætter
Radius fortsatte den økonomiske fremgang i 2017 og vækster lønsomt på sjette 
år. Bruttoavancen er vokset med 9% fra 28,9 mio. kr. i 2016 til 31,5 mio. kr. i 
2017, og resultat før skat er forbedret med 17% fra 4,7 til 5,5 mio. kr. 

Bruttoavancen er som budgetteret, mens resultatet er en smule bedre, end 
vi forventede ved budgetlægningen i 2016. I 2017 har en håndfuld af Radius’ 
medarbejdere været på længerevarende barsel, og det har sat en naturlig 
begrænsning for, hvor meget bruttoavancen kunne vokse. 

Radius er det foretrukne bureau
Vi fastholder den høje tilfredshed blandt vores kunder. I vores egne analyser 
ligger den gennemsnitlige kundetilfredshed på tværs af langvarige samarbej-
der, enkeltopgaver og projekter på 4,4 på en skala fra 1-5, og nyhedsbrevet 

InsideBusiness har netop (april 2018) spurgt 30 direktører og chefer i store 
virksomheder i Danmark, hvem de foretrækker, når der skal løses følsomme 
kommunikationsopgaver. Her kom Radius ud som det foretrukne bureau.

Høj medarbejdertilfredshed
I vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse får Radius gennemsnitskarak-
teren 6 på en skala fra 1-7. Glade medarbejdere er en forudsætning for den 
gode udvikling. Fællesnævneren for vores rådgivning er nemlig, at den er i 
hænderne på et fasttømret hold af mennesker, som alle bidrager med hver 
deres styrker, erfaringer og dybe faglighed.

Sådan skal det også være, når de fleste opgaver kræver et multidiscipli-
nært team. Her er ét speciale og én ekspert ikke nok. Og det er især det, 
der har drevet Radius’ vækst de seneste år: Efterspørgslen efter integrerede 
kommunikationsløsninger.

Smart Collaboration
Derfor har vi brugt de sidste år på at udvikle vores kompetencer i dybden 
og fået dem til at spille gnidningsfrit sammen ud imod kunderne. Vi kalder 
det Smart Collaboration. Ambitionen er at være et stort jazzorkester, hvor 
den enkelte mestrer sit instrument til perfektion, men også er fantastisk til at 
improvisere, spille sammen og byde andre fagligheder op. Vi har en matrix- 
organisation, der gør os i stand til altid at sammensætte det team og de 
kompetencer, der modsvarer opgaverne og kundernes behov.

Også i 2017 har vi investeret massivt i medarbejderudvikling individuelt og 
kollektivt. Vi har alle være med på de to årlige Radius Akademier og en studie-
tur til Dublin, hvor vi bl.a. fik stærke indsigter i VR, AI og andre teknologiske 
muligheder hos vores mangeårige kunde, Microsoft.
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Vi kender og mestrer de klassiske kommunikationsdiscipliner til fingerspid-
serne. Vi er til gengæld ikke så optagede af, om man kalder det, vi arbejder 
med, for public affairs, corporate kommunikation, PR, branding, content 
marketing – eller slet og ret markedsføring. 

Vi vil helst bare kalde det resultater. Eller værdi. For det er nu engang dét, vi har til 
fælles med vores kunder: Ambitionen om at nå målene – og gøre en reel forskel.

Et fællesskab af mennesker
I Radius har vi mennesker, som kan skabe indsigt i kraft af veludviklede analy-
ser. Mennesker, der kan udvikle strategi. Og mennesker, der kan hjælpe vores 
kunder med at formidle den med engagement og appel. 

Vi har mennesker, der kan skabe forandringer i magtens cirkler – i samfundet, 
supermarkedet eller i salgsafdelingen. Mennesker, der kan hjælpe ledelser og 
omdømmer gennem kriser. Og mennesker, der kan lægge følelser i fornuften 
og give liv til kampagner, der fænger og forandrer. 

Og så er Radius ikke mindst et fællesskab af 34 hoveder, hvor vi alle deler 
glæden ved at løse opgaver sammen og i samspil med vores kunder.

Forventninger til 2018
Ambitionen for 2018 er forsat vækst i både bruttoavance og på bundlinjen. 
Og vi er allerede godt i gang.

Antal medarbejdere*

Overskudsgrad

Årets resultat

Resultat før skat

Bruttoavance

H
ov

ed
ta

l

31.532

2017

18.340

2013

22.872

2014

24.780

2015Tal i t.DKK

5.538 3.2155.0024.409

4.291 2.3933.7543.349

15,8 16,919,814,8

28 172022

28.897

2016

4.722

3.636

15,2

25

*) Omregnet til fuldtidsmedarbejdere
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Målbare resultater i 2017

34 medarbejdere svarer til de 28 fuldtidsmedarbejdere jf. regnskabet.  

34 med-
arbejdere

Etableret 
i 2003

Pro
fessionel  bestyrelse

Smart Collaboration 
3 partnere

Tilfredshed: 6/7

+60 faste 
kunder

1/3 > 5 år

Tilfredshed: 4,4/5

En del af
WorldCom

Public Relations Group

2000 rådgivere

49 lande
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Økonomisk udvikling 2013-2017

18,3

22,9

24,8

28,9

3,2

5,0
4,4

4,7

Resultat før skat

Bruttoavance

2017201620152014

31,5

5,5

2013
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“Smart Collaboration”

Analyse PRDigital Public  
Affairs

Strategi 
Identitet 
Branding

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
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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Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 19. april 2018

Nicolaj Taudorf Andersen 
Formand

Henrik Fallesen Jette Hessellund Lauridsen Mikala Bildsøe Lassen Søren Hoelgaard Justesen

Asbjørn Haugstrup

Direktion

Bestyrelse
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Radius Kommunikation A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Radius Kommunikation A/S for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 stan-
darder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel kepsis 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. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat-
te sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Michael Winther Rasmussen,  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 28708

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. dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning 
eller tilsidesættelse af intern 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 sikkerhed forbundet med begi-
venheder 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 årsregn-
skabet 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 19. april 2018

Jacob Helly Juell-Hansen,  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 36169
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Radius Kommunikation A/S er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. 
Herudover har virksomheden valgt at følge 
enkelte regler forklasse 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 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 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 re-
sultatopgørelsen med den del, der kan henføres 
til årets resultat, og direkte i egenkapitalen 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 
resultat opgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materiel-
le anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-
tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatop-
gørelsen under af- og nedskrivninger.
Indretning af lejede lokaler 
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris 

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
vurdering af aktivets forventede brugstid, der er 
sat til 5 år.
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 færdiggø-
relsesgraden på balancedagen og de samlede 
forventede indtægter på det enkelte igangvæ-
rende arbejde.
Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan 
opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de 
medgåede omkostninger eller til nettorealisati-
onsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i 
balancen under tilgodehavender eller gældsfor-
pligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgs-
summen med fradrag af acontofaktureringer og 
forudbetalinger.
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.
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 
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 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 skattevær-
dien af fremførselsberettiget skattemæssigt 
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet 
forventes at kunne realiseres, enten ved ud-
ligning i skat af fremtidig indtjening eller ved 
modregning i udskudte skatteforpligtelser inden 
for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle 
udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorea-
lisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatte-
regler og skattesatser, der med balancedagens 
lovgivning vil være gældende, når den udskud-
te skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

 Nettoomsætning 37.757.397 33.369

 Projektomkostninger -6.225.759 -4.472 
 Bruttoavance 31.531.638 28.897

 Andre eksterne omkostninger -4.936.131 -4.438 
 Resultat af primær drift 26.595.507 24.459

1  Personaleomkostninger -20.622.655 -19.396

 Resultat før afskrivninger 5.972.852 5.063

 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -356.034 -287 
 Resultat før renter  5.616.818 4.776

 Andre finansielle indtægter 0 9 
  Andre finansielle omkostninger -78.895 -63 
 Resultat før skat 5.537.923 4.722

2  Skat af årets resultat  -1.247.285 -1.086 
 Årets resultat  4.290.638 3.636

 Forslag til resultatdisponering:  
 Udbytte for regnskabsåret 3.790.000 3.305 
 Overføres til overført resultat  500.638 331 
 Disponeret i alt  4.290.638 3.636
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 Anlægsaktiver 
3  Indretning lejede lokaler 376.307 278 
3  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 426.384 719 
 Materielle anlægsaktiver i alt 802.691 997 
 Anlægsaktiver i alt 802.691 997

 Omsætningsaktiver 
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  12.282.475 10.138 
 Andre tilgodehavender  138.208 146 
 Periodeafgrænsningsposter  294.190 492 
 Tilgodehavender i alt  12.714.873 10.776

 Likvide beholdninger  2.436.000 2.209 
 Omsætningsaktiver i alt 15.150.873 12.985

 Aktiver i alt 15.953.564 13.982

Aktiver
Balance 31.december
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Passiver

 Egenkapital 
 Virksomhedskapital  625.000 625 
5 Overført resultat  3.371.952 2.872 
6 Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.790.000 3.305 
 Egenkapital i alt  7.786.952 6.802 

 Hensatte forpligtelser 
 Hensættelser til udskudt skat 58.536 110 
 Hensatte forpligtelser i alt  58.536 110

 Gældsforpligtelser 
4 Modtagne forudbetalinger vedrørende   
 igangværende arbejder for fremmed regning  213.281 162 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 707.638 1.235 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 549.660 366 
 Anden gæld 6.637.497 5.307 
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.108.076 7.070 
 Gældsforpligtelser i alt  8.108.076 7.070

 Passiver i alt  15.953.564 13.982

7  Eventualposter

Balance 31.december
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2016 
t. kr.

2017 
kr.

1 Personaleomkostninger 
 Lønninger og gager 18.526.366 17.163 
 Andre omkostninger til social sikring 96.185 85 
 Personaleomkostninger i øvrigt  2.000.104 2.148 
  20.622.655 19.396

 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 28 25

2 Skat af årets resultat 
 Skat af årets resultat 1.299.100 1.075 
 Årets regulering af udskudt skat -51.815 11 
  1.247.285 1.086

Noter
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3 Materielle anlægsaktiver  
 Kostpris 1. januar 2017 529.085 2.228.010 
 Tilgang  146.100 16.496 
 Overførsler -22.130 22.130 
 Kostpris 31. december 2017 653.055 2.266.636

 Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 251.449 1.509.517 
 Årets afskrivninger 25.299 330.735 
 Af- og nedskrivninger 31. december 2017 276.748 1.840.252

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 376.307 426.384

4 Igangværende arbejder for fremmed regning   
 Salgsværdi af periodens produktion 12.968.628 7.483 
 Modtagne acontobetalinger  -13.181.909 -7.645 
 Igangværende arbejder for fremmed regning, netto  -213.281 -162

 Der indregnes således: 
 Igangværende arbejder for fremmed regning (Modtagne forudbetalinger)  -213.281 -162 
  -213.281 -162

Noter
Indretning 

lejede lokaler 
kr.

31/12 2017 
kr.

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 
kr.

31/12 2016 
t.kr.
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31/12 2017 
kr.

31/12 2016 
t. kr.

Noter

5 Overført resultat 
 Overført resultat 1. januar 2017  2.871.314 2.541 
 Årets overførte overskud eller underskud 500.638 331 
  3.371.952 2.872 
  

6 Foreslået udbytte for regnskabsåret 
 Udbytte 1. januar 2017 3.305.000 2.308 
 Udloddet udbytte  -3.305.000 -2.308 
 Udbytte for regnskabsåret  3.790.000 3.305 
  3.790.000 3.305
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Noter

7 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. 

 I forbindelse med indgåede lejekontrakter vedrørende selskabets lejede lokaler, påhviler der  
 pr. 31. december 2017 en samlet forpligtelse på 862 t.kr.

 Operationel leasing 
 Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse  
 på 67 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 17 måneder og en samlet 
 restleasingydelse på 95 t.kr.

 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.
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Resultatopgørelse
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