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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013
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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 7. februar 2014
Direktion

Christian Wulff Søndergaard
Bestyrelse

Nicolaj Taudorf Andersen

Henrik Fallesen

Jette Hessellund Lauridsen

formand

Mikala Bildsøe Lassen

Søren Hoelgaard Justesen
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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 - 31. december
2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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, den 7. februar 2014

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Michael Winther Rasmussen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Radius Kommunikation A/S
Bredgade 19 A 1. sal
1260 København K
CVR-nr.:

27 37 82 18

Stiftet:

1. oktober 2003

Hjemsted:

København

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
10. regnskabsår

Bestyrelse

Nicolaj Taudorf Andersen, formand
Henrik Fallesen
Jette Hessellund Lauridsen
Mikala Bildsøe Lassen
Søren Hoelgaard Justesen

Direktion

Christian Wulff Søndergaard

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Bankforbindelser

Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K

Radius Kommunikation A/S · Årsrapport for 2013

4

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Om Radius Kommunikation: Forretningsdrevet kommunikation, der virker
Radius Kommunikation er en af Danmarks førende kommunikationsvirksomheder. Vores mission er at
sikre, at kundernes kommunikation understøtter deres kort- og langsigtede forretningsmål og er integreret
på tværs af virksomhedens kommunikationskanaler. Vores rådgivning sker derfor altid med afsæt i
kundens konkrete forretningsmål, markedssituation og samfundsmæssige kontekst.
Radius Kommunikation arbejder på tværs af en lang række brancher, og kundegrundlaget på mere end 40
faste, aktive kunder tæller danske og internationale virksomheder, offentlige virksomheder og kommuner
samt interesseorganisationer.
Radius Kommunikation rådgiver om alle aspekter af corporate kommunikation, samfundskommunikation
og markedskommunikation – funderet i en dyb indsigt i anvendelsen af egne og fortjente kanaler. Det gør
os i stand til at følge vores kunder hele vejen fra analyse, rådgivning og strategi til kreativ ideudvikling,
processtyring og effektiv eksekvering uanset kommunikationskanal. Samtidig er stadig flere opgaver
internationalt funderede – en udvikling, der ventes at fortsætte i de kommende år.
Udover kundetilfredshed måler Radius Kommunikation sin indsats på, om kundernes kommunikation
medvirker til at forbedre deres: image og omdømme, salg og markedsposition, samt deres rammevilkår.
Radius Kommunikation leverer primært sine ydelser inden for kommunikationsdisciplinerne:
• Corporate kommunikation
• Markedskommunikation
• Samfundskommunikation
• Krisekommunikation
Til at løse opgaverne for vores kunder bruger vi en række forskellige kommunikationsværktøjer,
herunder: Analyse, CSR, intern kommunikation, capacity building, finansiel kommunikation, magasiner,
medietræning, sociale medier, kampagner og employer branding.
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Ledelsesberetning
Styrket position for Radius Kommunikation i 2013
Radius Kommunikation har i 2013 haft det bedste år i virksomhedens historie. Der har været en
kundetilgang på mere end 30 nye kunder, ligesom mange af virksomhedens eksisterende kunder har
hævet aktivitetsniveauet. Samtidig har en styrkelse af virksomhedens rådgivningskompetencer, en ny
teamstruktur og nye arbejdsprincipper resulteret i højere effektivitet, bedre kvalitet og forbedret
kundeøkonomi. Samtidig er der sket en professionalisering af virksomhedens økonomi- og
administrationsfunktioner.
De gode resultater i 2013 er et direkte resultat af den fortsatte eksekvering af virksomhedens strategi og
de deraf følgende strukturelle tiltag, der blev sat i gang i 2012.
2013 bød også på ændringer i virksomhedens ledelse og i bestyrelsen. I sommeren 2013 overlod
virksomhedens stifter, Nicolaj Taudorf Andersen, det daglige ansvar for virksomheden til Christian
Wulff Søndergaard som ny administrerende direktør.
I forbindelse med Radius Kommunikations 10 års jubilæum den 1. november 2013 blev en ny bestyrelse
for virksomheden præsenteret. Den nye bestyrelse er udtryk for en yderligere professionalisering af
virksomheden, som skal medvirke til at fastholde virksomhedens positive udvikling og indfri ambitionen
om vækst, høj lønsomhed og en endnu stærkere position blandt landets førende
kommunikationsvirksomheder.
Bestyrelsen består nu af virksomhedens to partnere, Nicolaj Taudorf Andersen (formand) og Henrik
Fallesen samt tre nye, eksterne bestyrelsesmedlemmer, der er valgt ud fra deres professionelle og
personlige egenskaber:
• Kommunikationsdirektør Mikala Bildsøe Lassen, Svitzer
• Partner Jette Hessellund Lauridsen, advokatvirksomheden Kromann Reumert
• Adm. direktør Søren Hoelgaard-Justesen, energiselskabet Natur-Energi samt stifter og medejer af
analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion
De tre repræsenterer stærke kompetencer inden for kommunikation, strategi og virksomhedsudvikling.
Og de har alle, fra vidt forskellige vinkler, stor indsigt i videnrådgiverbranchen.
Radius Kommunikation har i 2013 desuden haft fortsat fokus på at profilere virksomheden gennem
kommunikationsaktiviteter med afsæt i analyser og viden samt virksomhedens forretningsmæssige
fremgang.
I forhold til de finansielle målsætninger for 2013 var året tilfredsstillende. Omsætningen i 2013 blev på
DKK 20,1 mio. mod DKK 18,5 mio. i 2012, og årets resultat før skat blev på DKK 3,2 mio. i 2013 mod
DKK 0,25 mio. i 2012.
Ultimo 2013 er egenkapitalen opgjort til DKK 6,1 mio. svarende til en egenkapitalandel på 67 %.
Radius Kommunikation havde 26 fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) i 2013, hvilket er en forøgelse på
fire fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) i forhold til 2012.
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Ledelsesberetning
De løbende kundetilfredshedsmålinger viste i 2013 en fremgang i tilfredsheden blandt Radius
Kommunikations kunder (4,3 på en skala fra 1-5), og den årlige trivselsmåling viste ligeledes en
fremgang i medarbejdertilfredshed (5,7 på en skala fra 1-7). Den høje kundetilfredshed og et løbende
arbejde med at udvikle kunderelationerne udmærker sig bl.a. i langvarige kundeforhold. En større andel
af virksomhedens nuværende kunder har været kunder i fem år eller mere.
Forventning til 2014
2014 er sidste år i Radius Kommunikations gældende treårsstrategi. Strategiens to første faser har haft
fokus på ’optimering’ og ’positionering’. Den systematiske eksekvering af strategien har sikret en
fokusering og professionalisering af virksomheden, der har løftet den økonomiske performance, givet en
tydeligere position i markedet og resulteret i en betydelig kundetilgang. Det er forventningen, at denne
udvikling vil blive accelereret i 2014, hvor fokus er på ’skalering’.
Det er ledelsens forventning, at omsætningen i 2014 vil ligge over niveauet for 2013, og at indtjeningen
vil blive yderligere forbedret.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Radius Kommunikation A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoindtægter fra kommunikations- og rådgivningsvirksomhed 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.
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 årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventetede skattepligtige indkomst samt årets
regulering af udskudt skat.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Drifsmateriel 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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar
Indretning lejede lokaler

3-5 år
3 år
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Anvendt regnskabspraksis
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 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 det
enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.
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.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser 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.
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Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat er skatten af alle 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 på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2013
kr.

2012
t.kr.

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger

20.124.340
-5.155.758

18.466
-5.530

Bruttoresultat

14.968.582

12.936

-11.564.096
-215.585

-12.558
-261

3.188.901

117

146.824
-120.769

263
-134

3.214.956

246

-821.675

-62

2.393.281

184

Overføres til overført resultat

2.393.281

184

Disponeret i alt

2.393.281

184

Note

1

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat

2

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

3

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2013
kr.

2012
t.kr.

Indretning lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0
270.389

3
411

Materielle anlægsaktiver i alt

270.389

414

Anlægsaktiver i alt

270.389

414

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

4.958.731
53.354
3.060.786
2.100
50.888
225.307

3.261
0
3.440
48
145
253

Tilgodehavender i alt

8.351.166

7.147

Likvide beholdninger

458.613

8

Omsætningsaktiver i alt

8.809.779

7.155

Aktiver i alt

9.080.168

7.569

Note
Anlægsaktiver
4
4

Omsætningsaktiver

5

Radius Kommunikation A/S · Årsrapport for 2013

12

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Passiver
2013
kr.

2012
t.kr.

Aktiekapital
Overført resultat

625.000
5.473.469

625
3.080

Egenkapital i alt

6.098.469

3.705

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

0
0
326.201
2.655.498

1.473
14
356
2.021

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.981.699

3.864

Gældsforpligtelser i alt

2.981.699

3.864

Passiver i alt

9.080.168

7.569

Note
Egenkapital
6
7

Gældsforpligtelser

8

Eventualposter
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Noter

1.

2013
kr.

2012
t.kr.

9.890.857
483.567
55.620
1.134.052

11.024
507
46
981

11.564.096

12.558

120.769

134

120.769

134

776.075
45.600

380
-318

821.675

62

Indretning
lejede lokaler
kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.

181.641

2.245.372

0

72.173

Kostpris 31. december 2013

181.641

2.317.545

Af- og nedskrivninger 1. januar 2013

178.987

1.934.225

2.654

112.931

181.641

2.047.156

0

270.389

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt

2.

Andre finansielle omkostninger
Andre renteomkostninger

3.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat

4.

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2013
Tilgang

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2013
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013
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Noter

5.

31/12 2012
t.kr.

1.539.410
-1.486.056

0
0

53.354

0

625.000

625

625.000

625

3.080.188
2.393.281

2.896
184

5.473.469

3.080

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens udførte arbejde
Modtagne acontobetalinger
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

6.

31/12 2013
kr.

Aktiekapital
Aktiekapital 1. januar 2013

Aktiekapitalen består af 625 aktier a 1.000 kr. og multipla
heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

7.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2013
Årets overførte overskud eller underskud

8.

Eventualposter
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på
57 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på mellem 6 og 30 måneder og en samlet
restleasingydelse på 230 t.kr.
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