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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Radius Kommunikation A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 29/05/2013
Direktion

Nicolaj Taudorf Andersen

Bestyrelse

Klavs Valdemar Gravesen

Christian Ulrik Trolle

Nicolaj Taudorf Andersen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til aktionærerne i Radius Kommunikation A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Radius Kommunikation A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31.
december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, 29/05/2013

Michael Winther Rasmussen
Statsautoriseret revisor
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr. 27378218

Side 7 af 16

Ledelsesberetning
LEDELSESBERETNING
Forretningsdrevet kommunikation, der virker
Radius Kommunikation er blandt Danmarks førende kommunikationsvirksomheder inden for strategisk og
integreret kommunikation. Missionen er at sikre, at kundernes kommunikation altid understøtter deres
forretning. Derfor er kundens situation og forretningsmål afsættet for en enhver kommunikationsopgave, så
de konkrete aktiviteter giver størst mulig værdi for kundens forretning. Det strategiske grundlag for
aktiviteterne vil altid være forankret i viden og fakta, da systematisk arbejde med viden er en afgørende
forudsætning for kundens evne til vedvarende at kunne kommunikere med succes. Det betyder også, at
Radius Kommunikation i alle sine kunderelationer er fokuseret på at hjælpe kunden med at opbygge,
strukturere og omsætte viden til kommunikation.
Radius Kommunikation rådgiver om alle aspekter af corporate kommunikation, samfundskommunikation og
markedskommunikation. Således kan Radius Kommunikation følge sine kunder hele vejen fra analyse,
rådgivning og strategi til kreativ ideudvikling og effektiv eksekvering uanset kommunikationskanal. Det
sker konkret gennem ydelser som:
Corporate kommunikation, omdømmehåndtering og positionering
Ledelsesrådgivning, medie- og budskabstræning samt intern kommunikation
Issues management og krisekommunikation
Produkt- og marketing PR
Opinionsdannelse og politisk dialog (Public Affairs)
Investor relations og finansiel kommunikation
Kvantitative og kvalitative analyser (befolkningsanalyser, stakeholderanalyser, fokusgrupper mv.)
Udover høj kundetilfredshed måler Radius Kommunikation sin indsats på, om kundernes kommunikation
medvirker til at forbedre deres:
Image og omdømme
Salg og markedsposition
Rammevilkår
Radius Kommunikation arbejder på tværs af en lang række brancher, og kundegrundlaget tæller danske og
internationale virksomheder, offentlige virksomheder og kommuner samt interesseorganisationer.
Fokus på investering, optimering og forenkling i 2012
2012 blev et år præget af både investeringer og optimering af såvel forretning som organisation. Dette
arbejde skete med afsæt i en ny strategi for virksomheden, hvor implementeringen af første fase –
optimering – blev påbegyndt i 2012. Det kom blandt andet til udtryk i:
Udvidelse af ledergruppen med en ny direktør, dels for at styrke den strategiske rådgivning af
kunderne, dels for at styrke ledelsen af virksomheden.
Tilpasning af organisationen og forenkling af ledelsesstruktur og arbejdsgange.
Intensiveret salgsindsats over for både nye og eksisterende kunder.
Gennemgang af eksisterende kundeportefølje for at sikre rentabilitet og en sund balance mellem
kundens forventninger og ressourcer til kommunikation.
Optimering af virksomhedens administration, herunder investering i og idriftsætning af nyt tids-,
projekt- og økonomistyringssystem samt uddannelse af organisationen i brug af dette.
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Radius Kommunikation havde i 2012 desuden fortsat fokus på profilering af virksomheden gennem
PR-aktiviteter med afsæt i analyser og viden.
I forhold til de finansielle målsætninger for 2012 var året utilfredsstillende. Omsætningen i 2012 blev på
DKK 18,5 mio. mod DKK 19,0 mio. i 2011, og årets resultat før skat blev på DKK 0,25 mio. i 2012 mod
DKK 0,1 mio. i 2011. En del af årets resultat kan forklares i ovennævnte investeringer, men en væsentlig
forklaring er, at volumen i den nye forretning over året var for lav i forhold til forventningerne samt
organisationens størrelse – set over året som helhed. Konsekvensen af dette er taget i form af de ovennævnte
tiltag.
Ultimo 2012 er egenkapitalen opgjort til DKK 3,7 mio. svarende til en egenkapitalandel på 49 %.
Radius Kommunikation havde ved udgangen af 2012 20 fuldtidsansatte medarbejdere, hvilket er en
reduktion på 1 fuldtidsmedarbejdere i forhold til 2011.
De løbende kundetilfredshedsmålinger viste i 2012 en fastholdelse af høj tilfredshed blandt Radius
Kommunikations kunder (4,1 på en skala fra 1-5), og den årlige trivselsmåling viste en fortsat høj
medarbejdertilfredshed (5,5 på en skala fra 1-7). Den høje kundetilfredshed og et løbende arbejde med at
udvikle kunderelationerne udmærker sig bl.a. i langvarige kundeforhold. Således har knap en femtedel af
virksomhedens nuværende kunder været kunder i fem år eller mere, og disse kunder udgjorde tilsammen en
tredjedel af nettoomsætningen i 2012. Samlet set havde virksomheden mere end 40 faste, løbende
kunderelationer i 2012 suppleret med en række enkelstående opgaver som fx undervisning og foredrag.
Forventning til 2013
I 2012 blev der søsat en todelt indsats for at forbedre forretningen: På den ene side blev der sat øget fokus på
at øge omsætningen og styrke virksomhedens rådgivning, og på den anden side blev der gennemført en
tilpasning, forenkling og optimering af hele virksomheden. Mod slutningen af 2012 og gående ind i 2013
begyndte flere af investeringerne at bære frugt, eksempelvis i form af øget tilgang af nye kunder og nye
opgaver for eksisterende kunder. Det er især værd at bemærke to tendenser i tilgangen af nye opgaver: For
det første relaterer stadigt flere opgaver sig til integreret kommunikation – og forankret hos Radius
Kommunikation eller i tæt samarbejde med kundernes andre samarbejdspartnere inden for kommunikation
og marketing – og for det andet giver positionen på analyse adgang til at være strategisk partner hos en
række af virksomhedens kunder. Indsatsen med forøget og forbedret salgsarbejde samt løbende optimering
og forenkling vil fortsætte i 2013.
Alt i alt skal disse tiltag i 2013 sikre øget lønsomhed, hvilket er næste fase i den nye strategi for
virksomheden. Trods et fortsat usikkert og uforudsigeligt marked er det ledelsens forventning, at
omsætningen som minimum vil ligge på niveau med 2012, og at indtjeningen vil blive betydeligt forbedret.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Årsrapporten for Radius Kommunikation A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser.
Den anvendte regnskabspraksis, er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoindtægter fra kommunikations- og rådgivningsvirksomhed indregnes i resultatopgørelse med
salgsværdi i takt med arbejdets udførelse (produktionsmetoden).
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.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, garantiprovisioner samt tillæg
og godtgørelse vedrørende selskabsskat.
Skat af året resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af året forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af
udskudt skat.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af en eventuel forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretageslinære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar:

3-5 år

Indretning af lejede lokaler:

3 år

Ved regnskabsafslutningen foretages en vurdering af, om der er indikationer på et nedskrivningsbehov for
virksomhedens aktiver. Såfremt sådanne indikationer er til stede opgøres genindvindingsværdien for de
aktiver eller grupper af aktiver, som kan være værdiforringet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til
genindvindingsværdien såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Såfremt
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nettorealisationsværdien af de enkelte fordringer er lavere, er der foretaget nedskrivninger til denne lavere
nettorealisationsværdi.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den
enkelte igangværende sag.
Når salgsværdien på en sag ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger
eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Den enkelte igangværende sag indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig
af nettoværdien af salgssummen med fradrag af a’conto faktureringer og forudbetalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst,
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster som betalte ácontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af aktiver og gældsforpligtelser. Ved opgørelse af udskudt skat anvendes den
skatteprocent, som forventes at være gældende for de midlertidige forskelle i de regnskabsår, hvori
forskellene forventes udlignet, baseret på de skatteregler og skatteprocenter der er vedtaget, eller i realiteten
vedtaget, inden regnskabsårets udløb.
Udskudte skatteaktiver, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret eller, som forventes afregnet
ved fremtidig udligning mellem midlertidige forskelle.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligter måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012
Note
Nettoomsætning .......................................................................................................
Eksterne omkostninger ............................................................................................

2012
kr.
18.467.282
-5.530.181

Bruttoresultat .........................................................................................................

12.937.101

Personaleomkostninger ...........................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......................

1
2

Resultat af ordinær primær drift .........................................................................
Andre finansielle indtægter .....................................................................................
Øvrige finansielle omkostninger .............................................................................

-12.557.725
-260.404
118.972

3

262.743
-135.166

Ordinært resultat før skat ....................................................................................

246.549

Ekstraordinært resultat før skat ..........................................................................

246.549

Skat af årets resultat ................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................................

4

-62.550
183.999

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ......................................................................................................

183.999

I alt ..........................................................................................................................

183.999
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Balance 31. december 2012
Aktiver
Note

2012
kr.
413.802

5

413.802

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................................
Anlægsaktiver i alt ..................................................................................................

413.802

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ...........................................................
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .......................................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................................
Andre tilgodehavender ..............................................................................................
Periodeafgrænsningsposter .......................................................................................

3.260.851
6
3.440.193
47.700
145.197
253.434

Tilgodehavender i alt ..............................................................................................

7.147.375

Likvide beholdninger ................................................................................................

8.732

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................................

7.156.107

AKTIVER I ALT ....................................................................................................

7.569.909
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Balance 31. december 2012
Passiver
Note
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ...............................
Overført resultat .........................................................................................................

7

Egenkapital i alt .......................................................................................................

8

2012
kr.
625.000
3.080.186
3.705.186

Hensættelse til udskudt skat .......................................................................................

0

Hensatte forpligtelser i alt .......................................................................................

0

Gæld til banker ...........................................................................................................
Modtagne forudbetalinger fra kunder ........................................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................................
Anden gæld ................................................................................................................

1.473.297
13.687
355.630
2.022.109

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .......................................................................

3.864.723

Gældsforpligtelser i alt ............................................................................................

3.864.723

PASSIVER I ALT ....................................................................................................

7.569.909
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løninger
Pensionsbidrag
Andre sociale omkostninger

2012
kr.

2011

11.027.545
506.961
1.023.219
12.557.725

10.815
371
1.030
12.216

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
2012
kr.

2011

Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

17.604
242.800

41
372

Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver

0
260.404

-3
410

2012
kr.

2011

151.708
111.035
262.743

161
3
164

2012
kr.

2011

380.350
-317.800
62.550

0
23
23

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter

Renteindtægter, tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

t.kr.

4. Skat af årets resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat
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5. Materielle anlægsaktiver i alt
Driftsmateriel
og inventar
kr.

Indretning af
lejede lokaler
kr.

Kostpris 1/1 2012
Tilgang i årets løb
Kostpris 31/12 2012

2.170.592
174.780
2.345.372

181.641
0
181.641

Af- og nedskrivning 1/1 2012
Årets af- og nedskrivning
Af- og nedskrivning 31/12 2012

1.691.425
242.800
1.934.225

161.382
17.604
178.986

411.147

2.655

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2012

6. Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejde, opgjort til salgsværdi
Acontofaktureringer

2012
kr.

2011

1.789.792
1.803.479
-13.687

8.059
6.686
1.373

t.kr.

7. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)
Aktie-/anpartskapitalen består af 625 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i
klasser.

8. Egenkapital i alt
1/1 2012
Virksomhedskapital
Overført resultat

kr.
625.000
2.896.187
3.521.187

Udbytte/Kapital Årets resultat
bevægelser
disponering
kr.
kr.
0
0
0
183.999
0
183.999
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9. Oplysning om eventualforpligtelser
Danske Bank har til sikkerhed overfor udlejer af virksomhedens lejemål i Bredgade 19 A, 1.,
1260 København K. stillet en garanti på t.kr. 447. Der er endvidere udstedt skadesløsbrev kr. 2
mio. til selskabets bankforbindelse.
Resterende leasingydelser på operationelle leasingkontrakter udgør pr. 31/12 2012 t.kr. 181.
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