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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018
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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 5. marts 2019
Direktion

Asbjørn Haugstrup
Bestyrelse

Nicolaj Taudorf Andersen

Henrik Fallesen

Mikala Bildsøe Lassen

Formand

Søren Hoelgaard Justesen

Christian Ejvin Hjorth-Andersen
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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 2018, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 5. marts 2019

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

Michael Winther Rasmussen

Jacob Helly Juell-Hansen

statsautoriseret revisor
mne28708

statsautoriseret revisor
mne36169
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Radius CPH 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
15. regnskabsår

Bestyrelse

Nicolaj Taudorf Andersen, Formand
Henrik Fallesen
Mikala Bildsøe Lassen
Søren Hoelgaard Justesen
Christian Ejvin Hjorth-Andersen

Direktion

Asbjørn Haugstrup

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Bankforbindelse

Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K
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Ledelsesberetning

Væksten fortsætter
Radius CPH A/S fortsatte væksten i 2018. Bruttoavancen voksede fra 31,5 mio. kr. til 34,7 mio. kr., og
resultatet lander fornuftigt på samme niveau som sidste års resultat, der var det bedste i virksomhedens
nu 15-årige historie.
Vi fastholder også den høje tilfredshed blandt vores kunder og medarbejdere. I vores egne analyser ligger
den gennemsnitlige kundetilfredshed på tværs af langvarige samarbejder, enkeltopgaver og projekter på
4,6 på en skala fra 1-5, mens medarbejdertilfredsheden ligger på 5,8 på en skala fra 1-7.
De tilfredshedstal er afgørende for en sund forretning.
Smart Collaboration
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 kræver et multidiciplinært team. Her er ét speciale og én ekspert ikke nok. Og det er især det, der
har drevet Radius' vækst de seneste år: Efterspørgslen efter integrerede kommunikationsløsninger.
I 2018 er nogle rådgivningsområder vokset særligt meget. Det gælder rådgivning om kommunikation i
forbindelse med forandringer og strategiimplementeringer, og rådgivning om kommunikation der skal
sikre regulatorisk compliance hos kunderne. Det sidste kalder vi Campaigning Compliance.
Bæredygtighed
Radius har i en årrække rådgivet om bæredygtighed, og feltet voksede betydeligt i 2018. Bæredygtighed
er flyttet ind i kernen af forretningen hos de fleste af vores kunder og tænkes nu på tværs af alle
aktiviteter. Dén tendens vil utvivlsomt blive forstærket de kommende år. Tiden er løbet fra at se
bæredygtighed og CSR som blot et spørgsmål om risikostyring og glasur. Det er i dag en grundlæggende
forudsætning for en sund forretning.
Siden Radius blev grundlagt har vi haft en intern analyseafdeling med fokus på kvantitative analyser, der
leverer indsigter og indhold til vores rådgivning. Vi har de seneste år og ikke mindst i 2018 oplevet en
stigende interesse for analyser, der ligger forud for kommunikationsarbejdet. Det er fx analyser, der
bygger operationelle segmenter af kunder og stakeholdere, og analyser der kortlægger omdømme og
vægter omdømmedrivere, så kunderne ved, hvordan de mest effektivt kan forbedre deres omdømme, når
de forskellige indsatser skal prioriteres.
Investering i medarbejdere
Også i 2018 har vi investeret massivt i medarbejderudvikling individuelt og kollektivt. Ud over en række
individuelle programmer så har alle medarbejdere været med på de to årlige Radius Akademier, en række
interne inspirationsmøder og en studietur til London med fokus på Brexit og megatrends inden for vores
industri.
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Ledelsesberetning

Vi kender og mestrer de klassiske kommunikationsdiscipliner til fingerspidserne. Vi er til gengæld ikke
så optaget af, om man kalder det, vi arbejder med, for public affairs, corporate kommunikation, PR,
branding, content marketing – eller slet og ret markedsføring.
Vi vil helst bare kalde det resultater. Eller værdi. For det er nu engang dét, vi har til fælles med vores
kunder: Ambitionen om at nå målene – og gøre en reel forskel.
Forventninger til 2019
Vi forventer fortsat vækst og har sat initiativer i gang for at udvikle både eksisterende og nye områder i
virksomheden - herunder og ikke mindst det digitale område, finansiel kommunikation og public affairs.
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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.

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.
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.
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Anvendt regnskabspraksis

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:
Brugstid
3-5 år
3-10 år

Driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat
opgørelsen.
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 kun 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.
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Anvendt regnskabspraksis

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 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 CPH A/S forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for
selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2018
kr.

2017
t.kr.

Nettoomsætning

42.887.489

37.757

Projektomkostninger

-8.180.020

-6.225

Bruttoavance

34.707.469

31.532

Andre eksterne omkostninger

-5.379.502

-4.936

Resultat af primær drift

29.327.967

26.596

-23.493.469

-20.623

5.834.498

5.973

-248.395

-356

5.586.103

5.617

-73.364

-79

5.512.739

5.538

-1.253.124

-1.247

4.259.615

4.291

4.259.615

3.790

0

501

4.259.615

4.291

Note

1

Personaleomkostninger
Resultat før afskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før renter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
2

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
2018
kr.

2017
t.kr.

Indretning lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

367.399
293.706

377
425

Materielle anlægsaktiver i alt

661.105

802

Anlægsaktiver i alt

661.105

802

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

12.645.434
168.302
482.084

12.282
138
294

Tilgodehavender i alt

13.295.820

12.714

Likvide beholdninger

1.831.745

2.436

Omsætningsaktiver i alt

15.127.565

15.150

Aktiver i alt

15.788.670

15.952

Note
Anlægsaktiver
3
3

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
2018
kr.

2017
t.kr.

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

625.000
3.371.952
4.259.615

625
3.372
3.790

Egenkapital i alt

8.256.567

7.787

Hensættelser til udskudt skat

109.492

59

Hensatte forpligtelser i alt

109.492

59

Igangværende arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

8.311
926.405
411.460
6.076.435

213
708
550
6.635

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

7.422.611

8.106

Gældsforpligtelser i alt

7.422.611

8.106

15.788.670

15.952

Note
Egenkapital

5
6

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
4

Passiver i alt

7

Eventualposter
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Noter

1.

2018
kr.

2017
t.kr.

21.655.263
104.326
1.733.880

18.526
96
2.000

23.493.469

20.622

30

28

1.202.168
50.956

1.299
-52

1.253.124

1.247

Indretning
lejede lokaler
kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.

653.055

2.266.636

Tilgang

41.705

65.105

Afgang

-130.245

-239.199

Kostpris 31. december 2018

564.515

2.092.542

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018

276.749

1.840.252

50.612

197.783

-130.245

-239.199

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

197.116

1.798.836

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

367.399

293.706

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

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

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

3.

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2018

Årets afskrivninger
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
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Noter

4.

31/12 2018
kr.

31/12 2017
t.kr.

12.637.531
-12.645.842

12.969
-13.182

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

-8.311

-213

Der indregnes således:
Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede
gældsforpligtelser)

-8.311

-213

-8.311

-213

3.371.952
0

2.871
501

3.371.952

3.372

3.790.000
-3.790.000
4.259.615

3.305
-3.305
3.790

4.259.615

3.790

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

5.

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2018
Årets overførte overskud eller underskud

6.

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte 1. januar 2018
Udloddet udbytte
Udbytte for regnskabsåret

7.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet virksomhedspant til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank.
Virksomhedspantet er begrænset til t.kr. 2.000, og omfatter pant i simple fordringer, driftsinventar
og materiel samt immaterielle rettigheder.
I forbindelse med indgåede lejekontrakter vedrørende selskabets lejede lokaler, påhviler der pr. 31.
december 2018 en samlet forpligtelse på 585 t.kr.
Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på 67 t.kr.
Leasingkontrakterne har en restløbetid på 5 måneder og en samlet restleasingydelse på 28 t.kr.

Radius CPH A/S · Årsrapport for 2018

15

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
7.

Eventualposter (fortsat)
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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