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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 17. marts 2021
Henrik Øster Fallesen

Christian Ejvin  
Hjorth-Andersen 

Søren Hoelgaard Justesen

Asbjørn Haugstrup
adm. dir.

Direktion

Bestyrelse

Nicolaj Taudorf Andersen 
formand

Mikala Bildsøe Lassen
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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 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse 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 2020 samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 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 selskabets 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 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 gældende 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:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
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 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 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 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 årsregnskabet, 
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 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 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 overensstemmelse med 
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 17. marts 2021

Michael Winther Rasmussen  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 28708

Jacob Helly Juell-Hansen  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 36169

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

Selskabet  Radius CPH A/S 
Bredgade 19A, 1.  
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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Godt resultat i turbulent år

Radius CPH A/S kommer ud af 2020 med en bruttoavance på 35,6 mio. kr. og et overskud 
på 6,7 mio. kr. før skat. Bruttoavancen er vokset med 11 %, og årets resultat er vokset med 
84 % sammenlignet med 2019. Det bedste resultat i virksomhedens historie. Men bag det 
fine resultat gemmer sig et år, der har været udfordrende. Antallet af medarbejdere er 
uændret fra 2019 til 2020.

Efter to gode måneder i starten af 2020, blev vi som alle andre ramt af første corona-
nedlukning. Flere af vores store og vigtige kunder rebede sejlene, fordi grundlaget for 
deres forretning med et slag blev reduceret eller usikkert. Det satte sig også i vores 
forretning, og vores omsætning faldt til et godt stykke under budget. 
Heldigvis viste det sig at være forbigående og mod udgangen af andet kvartal var 
omsætningen næsten normaliseret. Vi har kun i begrænset omfang været eksponeret i 
forhold til industrier, der har været og er særligt hårdt påvirket af pandemien. Derudover 
blev en midlertidig nedgang i opgaver inden for navnlig markedskommunikation 
kompenseret af en væsentlig vækst inden for corporate kommunikation og public affairs. 
Den tendens fortsatte gennem hele året, og i andet halvår voksede omfanget af opgaver 
markant på tværs af alle rådgivningsområder. 

Mere corporate og public affairs
Frem mod sommerferien 2020 stabiliserede bruttoavancen sig, og vi og vores kunder 
fandt veje til samarbejde trods de særlige vilkår. Samtidig vandt vi i udbud to offentlige 
vaccine-kampagner for Sundhedsstyrelsen.

Over efteråret voksede omfanget af opgaver markant. Igen med corporate og public 
affairs-opgaver som de mest vækstende. Analyseforretningen kom også i gang igen 

med mange leverancer inden for driveranalyser, segmentanalyser og kvalitative analyser, 
ligesom flere kunder normaliserede deres markedskommunikation. Endelig oplevede vi en 
vækst i omfanget af opgaver for det offentlige, som vi sætter sejl for at fastholde i 2021.

Tilfredse kunder og glade medarbejdere
Vi øgede den høje tilfredshed blandt vores kunder og medarbejdere i 2020. I vores egne 
analyser ligger den gennemsnitlige kundetilfredshed på tværs af langvarige samarbejder, 
enkeltopgaver og projekter på 4,7 på en skala fra 1-5, mens medarbejdertilfredsheden 
ligger på 5,7 på en skala fra 1-7.

De tilfredshedstal er helt afgørende for en sund forretning. 

Under den gennemsnitlige tilfredshedsscore for medarbejderne gemmer sig flere 
ændringer i forhold til 2019. Generelt er medarbejderne blevet mere tilfredse med den 
ledelse, der udøves i virksomheden. En del af forklaringen er givet to nye ledelsesroller 
som hhv. rådgiver- og talentchef, men også at omfanget af ledelseskommunikation qua 
corona-situationen har været markant forøget. Omvendt er den generelle trivsel faldet som 
følge af omfanget af hjemmearbejde, det reducerede kollegiale fællesskab m.v. Det bliver 
et vigtigt indsatsområde i 2021, så snart rammevilkårene for alvor ændres.

Mange fagligheder er nøglen til god rådgivning
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 Radius 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 Radius vækst de seneste år: Efterspørgslen efter integrerede 
kommunikationsløsninger.

Ledelsesberetning
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Hovedtal

Tal i t.DDK 2020 2019 2018 2017 2016

Bruttoavance 35.552 32.064 34.707 31.532 28.897

Resultat før skat 6.664 3.648 5.513 5.538 4.722

Årets resultat 5.125 2.789 4.260 4.291 3.636

Overskudsgrad 16,4 9,7 13,6 15,8 15,2

Antal medarbejdere* 31 31 30 28 25

*) Omregnet til gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere
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Målbare resultater i 2020

34 med-
arbejdere
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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  
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Vores værdier

Vi skaber
varig værdi

Vi er
insisterende 

ærlige

Vi er
kompetente og 
leverer kvalitet

Vi har
hjertet med

Værdi for kundens 
omdømme og forretning

Værdi for vores egen 
fremtidige forretning

Ærlige og direkte 
i vores rådgivning

Ærlige og ordentlige i 
vores forretningsførelse

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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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Radius CPH A/S er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover 
har virksomheden valgt at følge enkelte regler for 
klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år og aflægges i danske kroner.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Klassifikationen af regnskabsposten 
”personaleomkostninger” er ændret, således at visse 
omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under 
personaleomkostninger fremover indregnes under 
regnskabsposten ”andre eksterne omkostninger”.

Den foretagne klassifikationsændring har ingen 
beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen 
for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. 
Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede 
klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter 
samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoindtægter fra kommunikations- og 
rådgivningsvirksomhed 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, personaleomkostninger i øvrigt 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 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 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 restværdien 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 
og restværdier:

Driftsmateriel og inventar
Brugstid: 3-5 år
Restværdi: 0-20 %

Indretning af lejede lokaler
Brugstid: 3-10 år
Restværdi: 0-20 %

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 fratrukket 
acontofaktureringer og forventede tab.

Salgsværdien måles på baggrund af 
færdiggørelsesgraden på balancedagen og de 
samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. 
Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de 
afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede 
omkostninger på den enkelte kontrakt.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres 
pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede 
omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis 
denne er lavere.

Kontrakter hvor salgsværdien af det udførte arbejde 
overstiger acontofaktureringer og forventede tab, 
indregnes under tilgodehavender. Kontrakter hvor 
acontofaktureringer og forventede tab overstiger
salgsværdien, indregnes under forpligtelser 
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.

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 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 
acontoskatter.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne 
danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses 
skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige 
underskud. De sambeskattede selskaber indgår i 
acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag 
indregnes i balancen som ”Tilgodehavende 
selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Radius CPH A/S 
forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for
selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og 
udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede 
gældsmetode af 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 til 
nettorealisationsværdi. Udskudt skat måles på 
grundlag af de skatteregler og skattesatser i de 
respektive lande, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes 
udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat 
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i 
resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte 
på egenkapitalen.

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

 Nettoomsætning 41.589.776 40.134 
 Projektomkostninger -6.037.975 -8.070

 Bruttoavance 35.551.801 32.064

 
 Andre eksterne omkostninger -6.008.980 -7.002

 Bruttofortjeneste 29.542.821 25.062

1  Personaleomkostninger -22.706.520 -21.172

 Resultat før afskrivninger 6.836.301 3.890

 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -109.532 -181

 Resultat før renter  6.726.186 3.709

 Andre finansielle omkostninger -62.583 -61

 Resultat før skat 6.664.186 3.648

2  Skat af årets resultat  -1.538.948 -859

 Årets resultat  5.125.238 2.789

 Forslag til resultatdisponering: 

 Udbytte for regnskabsåret 4.930.000 2.430 
 Overføres til overført resultat  195.238 359 

 Disponeret i alt  5.125.238 2.789

Denne er rettet efter pdf fra Susanne

2020 
kr.

2019 
t.kr.Note
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 Anlægsaktiver

3  Indretning lejede lokaler 279.547 336 
3  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 209.178 263 
 Materielle anlægsaktiver i alt 488.725 599

 Anlægsaktiver i alt 488.725 599

 Omsætningsaktiver

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  10.637.048 11.191 
4 Igangværende arbejder for fremmed regning  3.690.918 3.281  
 Andre tilgodehavender  4.677 134 
 Periodeafgrænsningsposter  488.971 544 
 Tilgodehavender i alt  14.821.614 15.150
 
 Likvide beholdninger  7.435.370 1.434

 Omsætningsaktiver i alt 22.256.984 16.584

 Aktiver i alt 22.745.709 17.183

Balance 31. december

Aktiver

2020 
kr.

2019 
t.kr.Note
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Balance 31. december

 Egenkapital

 Virksomhedskapital  625.000 625 
 Overført resultat  3.926.674 3.731 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.930.000 2.430

 Egenkapital i alt  9.481.674 6.786 

 Hensatte forpligtelser

 Hensættelser til udskudt skat 176.604 144

 Hensatte forpligtelser i alt  176.604 144

 Gældsforpligtelser

4 Igangværende arbejder for fremmed regning  3.800.235 2.657 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 589.160 706 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 409 
 Selskabsskat 806.607 224  
 Anden gæld 7.891.429 6.257 
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.087.431 10.253

 Gældsforpligtelser i alt  13.087.431 10.253

 Passiver i alt  22.745.709 17.183

5  Eventualposter

Passiver

2020 
kr.

2019 
t.kr.Note
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Egenkapitalopgørelse

 Egenkapitalopgørelse

 Egenkapital pr. 1. januar 2020  
 Udloddet bytte  
 Årets overførte overskud eller underskud   
   

 
6.786.436 

-2.430.000 
5.125.238

9.481.674

 
2.430.000

-2.430.000 
4.930.000

4.930.000

 
3.731.436 

0 
195.238

3.926.674

 
625.000 

0 
0

625.000

Foreslået  
udbytte for  

regnskabsåret 
kr.

I alt 
kr.

Overført   
resultat 

kr.

Virksomheds- 
kapital 

kr.
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1 Personaleomkostninger

 Lønninger og gager 22.515.727 20.954 
 Andre omkostninger til social sikring 190.793 218 
  22.706.520 21.172

 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 31 31

2 Skat af årets resultat

 Skat af årets resultat 1.506.607 824 
 Årets regulering af udskudt skat 32.341 35

  1.538.948 859

Noter
2020 

kr.
2019 

t.kr.
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3 Materielle anlægsaktiver 

 Kostpris 1. januar 2020 588.265 2.186.957 
 Tilgang  0 -282.515

 Kostpris 31. december 2020 588.265 1.904.442

 Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 252.818 1.924.147 
 Årets afskrivninger 55.900 53.632
 Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 -282.515

 Af- og nedskrivninger 31. december 2020 308.718 1.695.264

 

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 279.547 209.178

4 Igangværende arbejder for fremmed regning  

 Salgsværdi af periodens produktion 13.628.736 7.582
 Modtagne acontobetalinger  -13.748.053 -6.958

 Igangværende arbejder for fremmed regning, netto  -109.314 624

 Der indregnes således: 
 Igangværende arbejder for fremmed regning  
 (omsætningsarkiver)  3.690.918 3.281 
 Igangværende arbejder for fremmed regning  
 (kortfristede gældsforpligtelser)  -3.800.235 -2.657 
  -109.317 624

Noter

31/12 2020 
kr.

31/12 2019 
t.kr.

Indretning 
lejede lokaler 

kr.

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 
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 2020 en samlet forpligtelse på 757 t.kr.
 
 Herudover har selskabet indgået leasingaftale, hvor den samlede forpligtelse pr. 31. december
 2020 udgør 85 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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