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Højdepunkter
fra året der gik



Radius har fået
ny “gammel” CEO 
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Nicolaj Taudorf Andersen er tilbage i rollen 
som CEO efter at have været arbejdende 
bestyrelsesformand i otte år.

Radius CPH er i dag et stærkt 
bureau med markedsmomentum – 
et momentum vi har i sinde at 
fastholde og bygge videre på.
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Udvidelse af ledelsen med 
COO og chef for Public Affairs

Jens Hjorth-Larsen har fået plads 
i direktionen som COO blandt 
andet med ansvar for at geare 
organisationen til yderligere vækst, 
og Lea Wohlert er blevet chef for 
Public Affairs og skal ruste Radius til 
at tage en større bid af markedet for 
politisk interessevaretagelse.
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Ny bestyrelsesformand 
med international profil

Lars Hemming Jørgensen, der 
kommer med en baggrund som 
Chief Commercial Officer i Vice og 
global chef for Virtue, er blevet ny 
bestyrelsesformand for Radius CPH. 

Samling af kreative 
kompetencer i nyt 
udvidet team 
Radius har samlet alle kreative kompetencer inden for 
ideudvikling, copy writing, design og grafisk arbejde i et 
team. Teamet skal bidrage til kampagneudvikling- og 
eksekvering på tværs af virksomhedens kunder. 

Radius løser tunge opgaver 
for nogle af Danmarks største 
firmaer og brands – flere af dem 
er også store spillere på det 
europæiske og globale marked. 
Derfor glæder jeg mig til at se på, 
hvordan vi blandt andet forløser 
det internationale potentiale, 
Radius CPH åbenlyst har.



Påtegninger



Ledelsespåtegning
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Lars Hemming Jørgensen
formand 

Christian Ejvin  
Hjorth-Andersen 

Nicolaj Taudorf Andersen
CEO

Jens Hjorth-Larsen
COO

Direktion Bestyrelse

Mikala Bildsøe Lassen

Henrik Øster Fallesen

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten  
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 bille-
de af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvi-
sende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 22. marts 2022.

Søren Hoelgaard Justesen



Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
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Til aktionærerne i Radius CPH A/S

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Radius CPH A/S 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 
der omfatter anvendt årsregnskabspraksis, resul-
tatopgørelse, 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 2021 samt 
af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overens-
stemmelse 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 overensstemmel-
se med International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for re-

visorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yder-
ligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forplig-
telser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet 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 fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser 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 væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse 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 væsent-
lig 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 besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtryk-
ke 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 



Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
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årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om 
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om selskabets evne til at fortsætte drif-
ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, 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 af-
spejler de underliggende transaktioner og be-
givenheder på en sådan måde, at der gives et 
retvisende billede heraf.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om 
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om selskabets evne til at fortsætte drif-
ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, 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 af-
spejler de underliggende transaktioner og be-
givenheder 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 tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 

revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfat-
ter 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 ledelsesberetnin-
gen er væsentligt inkonsistent med årsregnska-
bet eller vores viden opnået ved revisionen eller 
på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores op-
fattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen.

 
 
 
 
 

København, den 22. marts 2022 

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

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

Michael Winther Rasmussen  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 28708



Ledelsesberetning



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  Lars Hemming Jørgensen, formand
  Henrik Øster Fallesen
  Christian Ejvin Hjorth Andersen
  Mikala Bildsøe Lassen
  Søren Hoelgaard Justesen

Direktion  Nicolaj Taudorf Andersen, CEO
  Jens Hjorth-Larsen, COO

Revision  Grant Thornton, 
  Statsautoriseret
  Revisionspartnerselskab
  Stockholmsgade 45
  2100 København Ø
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2021 har været et godt år for Radius CPH A/S. Økonomisk det 
bedste i virksomhedens 19-årige historie. Massiv tilgang af nye 
kunder og flere opgaver for eksisterende kunder betyder, at Radius 
kommer ud af året med en bruttoavance på kr. 41.685.737 og et 
overskud på kr. 7.392.517 før skat. Det er en stigning på henholdsvis 
17 og 11 procent siden 2020. Stigningen dækker over nye kunder 
inden for hovedsektorerne i Radius, flere kampagner samt det for-
hold, at de stadigt mere komplekse og store opgaver kræver større 
teams og dermed medvirker til at løfte forretningen. 

Kunderne er typisk mellemstore og store virksomheder, private equi-
ty-fonde og selskaber samt private velgørende fonde og dele af den 
offentlige sektor. 

Der blev i 2021 investeret kraftigt i nye medarbejdere, og antallet 
steg fra 34 i 2021 til 49 ved begyndelsen af 2022. De nye kolleger 
har både givet Radius bredere og dybere kompetencer, som gør os i 
stand til at løse større og mere komplekse opgaver og skabe endnu 
mere værdi for kunderne. Flere kollegaer bidrager til at gøre os alle 
sammen dygtigere og gør det endnu sjovere at gå på arbejde.  

Evne til at diagnosticere samfundet er kernen i rådgivning 
Samfundet er konstant under forandring, og det er vel nærmest 
umuligt at nævne én virksomhed, der ikke er i gang med en trans-

formation. Forandring har altid været et grundvilkår, men udvik-
lingen er accelereret, og forandringerne sker hurtigere end no-
gensinde før. Som virksomhed kan det være vanskeligt at navigere 
i – hvad end det drejer sig om den grønne omstilling, ny regulering 
eller helt aktuelt med den tragiske krig i Ukraine. 

I denne nye virkelighed har virksomhederne brug for rådgivning, 
og i Radius hjælper vi vores kunder med endnu bedre at forstå den 
verden, de er en del af. Vi diagnosticerer i forhold til medarbejdere, 
kunder og deres omverden og bygger vores rådgivning på denne 
indsigt. Det er kernen i Radius’ forretning og danner grundlaget for 
vores ydelser, hvad enten vi beskæftiger os med omdømmearbejde 
i alskens former, virksomhedssalg, -opkøb og -integration, strategi-
implementering og organisationsændringer i store virksomheder, 
bæredygtighedsagendaen, issues- eller krisehåndtering, public af-
fairs-indsatser, brandopbygning eller kampagner. 

Løser større og mere komplekse opgaver  
Også på de interne linjer har det seneste år været præget af store 
forandringer. Stifter af Radius, Nicolaj Taudorf Andersen, er vendt 
tilbage i rollen som CEO og har i den forbindelse videregivet hvervet 
som bestyrelsesformand til en af kommunikationsbranchens største 
internationale profiler, Lars Hemming Jørgensen, der tidligere har 
været Chief Commercial Officer i Vice og global chef for Virtue.  

Nævn én 
virksomhed, der 

ikke er i gang med 
en transformation 

Ledelsesberetning
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Derudover er Jens Hjorth-Larsen blevet ansat som COO med plads 
i direktionen og ansvar for at udvikle forretningen, herunder at 
tiltrække, fastholde og udvikle talenter, og Lea Wohlert er blevet 
direktør for Public Affairs. Denne oprustning markerer et strate-
gisk temposkift, der skal være med til at udbygge det markedsmo-
mentum med en massiv efterspørgsel på rådgivning inden for alle 
dele af corporate kommunikation og public affairs, som bureauet 
har oplevet de seneste år.

På området for corporate kommunikation løser vi stadig flere op-
gaver inden for M&A, hvor vi bistår i forbindelse med opkøb, frasalg 
og integration af virksomheder og medarbejdere. 

Vi hjælper også stadig flere kunder med større strategiforandringer, 
hvor virksomheder skal evne at gribe en ny og foranderlig verden, 
nogle steder sågar med større justeringer af, hvordan virksomhe-
derne fremadrettet skal tjene deres penge. Og så hjælper vi med 
både proces og kommunikation i og omkring større koncerners ar-
bejde med at motivere, engagere og rekruttere medarbejdere. 

På Public Affairs-området er det arbejdet med at påvirke virksomhe-
ders rammebetingelser, bl.a. i forbindelse med klimaomstilling, regu-
lering af infrastruktur og den finansielle sektor samt en række andre 
områder, der har drevet væksten. 

Forretningen på hele kampagnedelen og det kreative område er 
også vokset. I 2021 har vi opbygget en kreativ afdeling med kom-
petencer inden for copy writing, idé- og konceptudvikling, design 
og grafisk arbejde, der bidrager til opgaveløsningen på tværs af alle 
husets kunder og gør os i stand til at eksekvere på store kampagner. 
Der vil i 2022 blive investeret endnu mere i Public Affairs-området og 
i det kreative område i Radius.

Talentfulde og ordentlige mennesker  
Radius består af et fasttømret hold af dygtige rådgivere og rådgi-
ver-talenter. Alle bidrager med hver deres styrke, erfaring og dybe 
faglighed. 

Drivkraften er en dyb tro på, at kommunikation kan understøtte og 
være med til at løse forandringer ved at skabe bedre indsigt og for-
ståelse og grundlæggende skabe en bedre verden. Den drivkraft får 
energi fra den helt særlige kultur, der gennemsyrer Radius. Kende-
tegnende er ønsket om at skabe reel og varig værdi for vores kun-
der, at være insisterende ærlige i vores rådgivning, levere kvalitet i 
alt hvad vi gør, og altid have hjertet med. Det er med til at løfte vores 
virksomhed. 

De mange forskellige kompetencer og det solide sammenhold er 
afgørende for at skabe et godt resultat for vores kunder. Derfor ser 

vi det også som et sundhedstegn, at vi ifølge vores egne interne 
målinger fastholder en høj medarbejder- og kundetilfredshed i 2021 
– ikke mindst fordi den første er en klar forudsætning for den anden. 
Det tager vi ikke for givet. Og i kraft af de organisatoriske ændringer, 
som Radius har været igennem, står vi nu endnu stærkere i forhold 
til at sikre, at vi bliver ved med at udvikle os, både som rådgivere og 
som virksomhed. 

Der har tegnet sig en verden med stor usikkerhed efter regnskabs-
årets afslutning. Ikke desto mindre fastholdes en forventning om 
vækst i virksomhedens forretning i 2022, kombineret med en ambiti-
on om, at det ganske enkelt skal være sjovt at gå på arbejde i Radius.  

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning



No           transformation 
without communication
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2020
35.552
(Tal i t.DDK)

2019 
32.064
(Tal i t.DDK)

2021
41.686
(Tal i t.DDK)

Bruttoavance
LEDELSESBERETNING



Tal i t.DDK 2021 2020 2019 2018 2017

Bruttoavance

Resultat før skat

Årets resultat

Overskudsgrad

Antal medarbejdere*

41.686

7.393

5.703

16,1

36

35.552

6.664

5.125

16,4

31

32.064

3.648

2.789

9,7

31

34.707

5.513

4.260

13,6

30

31.532 

5.538

4.291

15,8

28
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*) Omregnet til gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

Samlede hovedtal
LEDELSESBERETNING



Founded in 2003 Vi er vokset fra 34 til 
49 medarbejdere

Medarbejdertal opgjort i 
begyndelsen af 2022

49 landeMedarbejder-
tilfredshed: 5,5/7

2000
rådgivere 

Bruttoavance 

41,7 mio. kr. 

3 partnere

Målbare resultater

En del af 
WorldCom

Public Relations Group

Kundetilfredshed: 4,5/5 

+100 kunder 
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Vores værdier
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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

LEDELSESBERETNING
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Smart collaboration

I Radius kalder vi vores arbejdsform for Smart Collaboration. Det indebærer, at 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. 

LEDELSESBERETNING

Analyse Branding

Public
relations

Public 
affairs Kampagner

Krise-
kommunikation

Corporate
kommunikation

Intern
kommunikation

Grafisk
design

Event
udvikling



Årsregnskab
1. januar - 31. december 2021
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Radius CPH A/S er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksom-
hed. 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.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning 
Nettoindtægter fra kommunikations- og rådgivningsvirksomhed 
indregnes i resultatopgørelsen med salgsværdi i takt med arbej-
dets udførsel (Produktionsmetoden).

Projektomkostninger 
Projektomkostninger omfatter omkostninger der afholdes for at 
opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte omkostnin-
ger til hjælpematerialer.

Desuden indregnes hensættelse til tab på projekter.

Andre eksterne omkostninger 
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til marketing, 
administration, lokaler, fremmed assistance, autodrift, persona-
leomkostninger i øvrigt m.v. Eksterne omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive ferie-
penge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring 
mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fra-
trukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger 
samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgø-
relsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.  
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostnin-

ger, 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 sambe-
skatning med tilknyttede virksomheder. 

Balancen
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel for-
ventet 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 vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i an-
skaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsak-
tiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
under af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisations-
værdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning 
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsvær-
dien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og 
forventede tab.

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

Når salgsværdien på een kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, 
måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettore-
alisationsværdien, hvis denne er lavere.

Kontrakter hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger 
acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgode-
havender. 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.

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 gene-
ralforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat ind-
regnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-
komst, 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 sam-
beskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkom-
ster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skatte-
mæssige 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 forholds-
mæssigt 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 skatte-
mæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af 
den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af for-
pligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat-
ser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som ak-
tuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skatte-
satser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres 
direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi.

Brugstid Restværdi

Driftsmateriel og inventar 3-5 år 0-20 %

Indretning af lejede lokaler 3-10 år 0-20 %



Beskrivelse Note 2021 (kr.) 2020 (t.kr.)

Nettoomsætning 47.226.614 41.590

Projektomkostninger -5.540.877 -6.038

Bruttoavance 41.685.737 35.552

Andre eksterne omkostninger -8.510.494 -6.008

Bruttofortjeneste 33.175.243 29.544

Personaleomkostninger 1 -25.555.086 -22.707

Resultat før afskrivninger 7.620.157 6.837

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -109.863 -110

Resultat før renter 7.510.294 6.727

Andre finansielle omkostninger -117.777 -63

Resultat før skat 7.392.517 6.664

Skat af årets resultat 2 -1.689.287 -1.539

Årets resultat 5.703.230 5.125

Forslag til resultatdisponering:

Udbytte for regnskabsåret 1.400.000 4.930

Overføres til overført resultat 4.303.230 195

Disponeret i alt 5.703.230 5.125

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
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Beskrivelse Note 2021 (kr.) 2020 (t.kr.)

Anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler 3 380.533 279

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 172.107 209

Materielle anlægsaktiver i alt 552.640 488

Anlægsaktiver i alt 552.640 488

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.932.061 10.637

Igangværende arbejder for fremmed regning 4 3.293.065 3.691

Andre tilgodehavender 67.299 5

Periodeafgrænsningsposter 554.795 489

Tilgodehavender i alt 16.847.220 14.822

Likvide beholdninger 6.404.865 7.436

Omsætningsaktiver i alt 23.252.085 22.258

Aktiver i alt 23.804.725 22.746

Balance 
31. december
Aktiver
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Beskrivelse Note 2021 (kr.) 2020 (t.kr.)

Egenkapital

Virksomhedskapital 625.000 625

Overført resultat 5 3.937.404 3.926

Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.400.000 4.930

Egenkapital i alt 5.962.404 9.481

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 183.243 176

Hensatte forpligtelser i alt 183.243 176

Gældsforpligtelser

Anden gæld 1.480.282 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.480.282 0

Kortfristet del af langfristet gæld 1.432.830 0

Igangværende arbejder for fremmed regning 4 3.936.897 3.800

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.319.895 589

Selskabsskat 882.648 807

Anden gæld 8.606.526 7.893

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.178.796 13.089

Gældsforpligtelser i alt 17.659.078 13.089

Passiver i alt 23.804.725 22.746

Eventualposter 6

Balance 
31. december
Passiver
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Noter Beskrivelse 2021 (kr.) 2020 (t.kr.)

1 Personaleomkostninger

Lønninger og gager 25.316.635 22.516

Andre omkostninger til social sikring 238.451 191

25.555.086 22.707

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 36 31

2 Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 1.682.648 1.507

Årets regulering af udskudt skat 6.639 32

1.689.287 1.539

3 Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler 
kr.

Andre anlæg, drifts-
materiel og inventar kr

Kostpris 1. januar 2021 588.265 1.904.442

Tilgang 158.179 15.599

Kostpris 31. december 2021 746.444 1.920.041

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021 308.718 1.695.264

Årets afskrivninger 57.193 52.670

Af- og nedskrivninger 31. december 2021 365.911 1.747.934

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 380.533 172.107
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Beskrivelse 31/12 2021 (kr.) 31/12 2020 (t.kr.)

4 Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af periodens produktion 16.004.346 13.639

Modtagne acontobetalinger -16.648.178 -13.748

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto -643.832 -109

Der indregnes således:

Igangværende arbejder for fremmed regning
(omsætningsaktiver) 3.293.065 3.691

Igangværende arbejder for fremmed regning 
(kortfristede gældsforpligtelser) -3.936.897 -3.800

-643.832 -109

5 Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2021 3.926.674 3.731

Årets overførte overskud eller underskud 4.303.230 195

Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret -4.292.500 0

3.937.404 3.926

Transaktioner med egne kapitalandele 
I løbet af regnskabsåret har der været to transaktioner med egne kapitalandele. Den første vedrøreren transaktion hvor 
selskabet har købt 15%. Den anden transaktion vedrører salg af de samme 15 % af kapitalandelene.

Noter
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Noter Beskrivelse

6 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 2021 en 
samlet forpligtelse på 770 t.kr.

Herudover har selskabet indgået leasingaftale, hvor den samlede forpligtelse pr. 31. december 2021 udgør 25 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med NIAN Holding ApS, CVR-nr. 29517363 som administrationssel-
skab 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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+45 3332 1616  •  info@radiuscph.dk •  www.radiuscph.dk


