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EY A/S lnformation

Årsrapport 2019

Ledelsespåteg ning

Bestyrelse og direktion har dags dato þehandlet og godkendt årsrapporten for A/S lnformation for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten allægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2Ot9 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stil-
ling.

Årsrapporien ìndstílles til generalforsamlingens goclkendelse.

København, den 5. marts 2O20
Direktion:

Kendal
direktør

Bestyrelse:
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EY A/S lnformation

Ârsrapport 2019

Den uafhængige rev¡sors revisÍonspåtegning

Til kapitalejerne i A/S lnformation

Konklusion

Ví har reviderei årsregnskabet for A/5 lnformation for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2OL9,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herun-
der anvendi regnskabspraksis. Ârsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet qiver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr.31. december 20L9 samt af resultatet af selskabets aktiviteterog pengestrømme
for reçnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnlt "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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 reqler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsr-eqnskab, der giver et retvisende þillede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel
sen anser for 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 års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt 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 fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgíve en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
síon, der udløres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på qrundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation iårsregnskabet, 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 besviqelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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A/S lnformation

Ársrapport 2019

Den uafhængíge revisors rev¡sionspåtegníng

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 oq tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejclelse al årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er pðssenc,e, samt om der på grundlaq af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed 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 revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modilicere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabei ikke længere kan fortsæite driften.

Tager vi stillinq til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, 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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revísionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige manqler
i intern kontrol, som vi identif icerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetninçen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revisíon 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 ansv¿r er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbe.ide er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 5. marts 2020
En¡¡sr & Yout¡c
Gocf kendt Revisionspðrtnerselskab
CVR'nr. 30 70 02 28
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Oplysninger om selskabet

Navn
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Regnskabsår

Hjemmeside
E-mail

Telefon

Bestyrelse

Direktion

Revision

A/S lnformation
Store Kongensgade 40, 1264 København K

63 05 84 L6
København
1. januar - 31. december
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information@inf ormation.dk

33 69 60 00

Lasse Bolander, formand
Else Louise Regitze Sommer
Rasmus Bech Hansen
Preben Erik Nielsen
Kristian Rossau Villesen
Ulrik Peter Dahlin
Tine Bruce Thygesen

Stine Carsten Kendal, adm. direktør

Ernst & Young Godkendt Revisionspðrtnerselskab
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

A/S lnformation

Årsrapport 2019

2419 2018 2017 1

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets

131.93ó
29.57 t

693
3,545
3.303

122.768
29.870

3.210
- 1.012
1.708

t22.645
24.t4A

-296
1.317

848

r2r.o72
22.446
-2.512
1.300
-956

L25.315
26.699

531
t.235
1.252

Balancesum 79.648
36.522

75.442
33.219

74.936
31.511

13.492
32.467

74.988
31.619en I

ln i materielle ktiver -431 1 5 -82 810

letal
Overskudsgrad
Bruttomargin
Soliditetsgrad

o,5%
22,4 Yo

45,9 %

2,6V0
24,3 %

44,0 Vo

-2,! tt
18,5 %

42,1 tt

-o,2tc
19,7 r/o

44,2 Vo

0,4%
21,3 Yo

42,20/o
3 Itenk 6% o/o

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
de 98 95 100 98 95

De i hoved- og nøgletðlsovers¡çten ðnførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad
Driftsresultat (EBIT) x 100

Bruttomarqin

Nettoomsætning

Bruttoresultat x 100

Soliditetsqrad

Nettoomsætning

Egenkapital ultimo x 100

Egenkapitalforrentning

Passiver i alt, ultimo

Resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkap¡tâl

Under hensyn til det retvisende þillede af årsrapporten er der for regnskabsårene 2015-2018 foretaget
reklass¡likat¡on, således at indtægter og provision forbundet hermed præsenteres brutto. Tidligere år
har dette været præsenteret netto som nettoomsætning i resultatopgørelsen.
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EY A/S lnformation

Ârsrapport 2019

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

2019 var et godt år for A/S Information. lnformation voksede med 4 pct. i oplag, og vi er nu i daglig
kontakt med 132.000 og månedligt med mere end 800.000 forskellige brugere på alle platforme.

Fremgangen bygger videre på vækst siden 2015, og baggrunden er, at de flere digitale abonnementer
og kombiabonnementer mere end opvejer faldet i printabonnementer. lnformation af prøvede nye måder
at give adgang til journalistik, også digitalt, med hhv. et klimaabonnement og en ny app, lnformation
Miniature.

Resultatet af primær drift var 693 t.kr. Resultat efter skat blev 3.303 t.kr.

lndtægtskilder

Abonnemenisomsætningen steg med 6 pct. fra 2018 til 2019, ligesom den samlede omsætning steg.
Abonnementer udqør lançt hovedparten af lnformations omsætning. Siden de allerførste dage af det
uafhængige dagblads begyndelse for 75 år siden, er det abonnenterne, der har sikret, at lnformation
bliver udgivet. lnformations øvrige indtægter har oqså været stabile eller voksende i 2019.

lnformations Forlag havde et vældigt godt år med flere stærke bestsellere, i særklasse bogen Vesten
mod Vesten af Rune Lykkeberg. lnformations annonceindtægter var stabile i en periode, hvor
annoncemarkedet stadig falder generelt.

Flere projekter blev afsfuttet, herunder Repurposinq Content'projektet, med støtte fra Google's Digital
News lnitiative, og Aktivistskole med Roskildefonden, mens vi udviklede og fortsatte projekter som Ph.d
Cup og lnformation undersøger med støtte fra hhv. Lundbeckfonden og lnnovationspuljen.

Både bogudgívelser, særtillæ9, projekter, kurser og arrangementer ligger op ad avisens profil og
bidrager til at indgå i dialog med flere læsere, oq have nye tilbud til flere, der er interesserede i de
områder, lnformation dækker.

De finansielle indtæçter på ¡.S¿S t.kr. medvirker væsentligt til resultatet.

Udbredelse

I 2019 var Informations qennemsnitlige tælbare oplag på mere end 23.000 mod mere end 22.300 i

2018. Det er en stigning på 4 pct. lalt er oplaget steget 20 pct. siden 2014, og lnformations oplag har
ikke været højere siden starten af 1990erne. Oplagsstigningen er fordelt på flere kombi-abonnementer,
hvor folk holder avisen digitalt hele ugen og på papir i weekenden, og langt f lere rene digitale
abonnementer.

Et højt antal danskere fulgte med i lnformations journalistik, med ca. 750.000 brugere i gennemsnit på

informatlon.dk hver måned målt over hele 2019, og lnformation er på top 25 over de mest besøgte
danske websites. Dertil kommer læsere af printavisen,

lnformation udgav ved udgangen af 2019 8 redakiionelle nyhedsbreve og et nyhedsbrev med fordele og
nyt til abonnenter. Flere end 72.000 modtager nu de viqtigste historier fra lnformation hver morgen,
ligesom flere følger skribenter og serier direkte, I alt udsendte lnformation mere end 40 mio.
nyhedsmails til læsere t 2AI9.
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EY A/s lniormat¡on

Ârsrapport 2019

Ledelsesberetning

Information som lyd opnåede også yderligere udbredelse i 2019, hvor vi fortsatte podcasten Radio
lnformation hver uge, der voksede til omkring 13.000 lyttere om ugen og ca. 700.000 downloads i

løbet af året.

I 2019 udkom lnformation også til et rekordhøjt antal prøveabonnenter, der på baggrund af stærke
iournalistiske serier og satsninger valgte at prøve avisen gratis. Ved Europa-parlamentsvalget og
Folketingsvalget i foråret 2019 fik førstegangsvælgere tilbudt tre måneders gratis avis. lnformation var
også tit stede på Folkemøde med flere end 3O arrangementer, på Bogforum med en række debatter og i

løbet af året arrangerede avisen en lang række debatter om forskning, klima, politik mv., ligesom Rune
Lykkeberg var hele landet rundt og holde mere end 100 foredrag om Vesten mod Vesten, Mesterklasser
og efteruddannelseskurser i at skrive fx essays, børnebøger, lave podcast mm. blev afholdt i løbet ai
året.

lnformation udviklede i løbet af 2019 to nye digitale produkter: Klima-abonnementet og lnformation
Miniature, som begqe bringer lnformations journalistik til nye målgrupper på nye måder.

lnformatíon investerede i løbet af 2019 i en ny dataplatform og en ny webbutik, der gør det muligt at
give bedre tilbud til abonnenter og målrette budskaber til nye læsere. Tusindvis af læsere brugte
muligheden for at få fast abonnentrabat eller eksklusiv adgang til bøger, arrangementer og kurser i

lnformations butik.

Avisen

lnformation har bygget videre på flere årtiers stærk dækning af miljø, klima og bæredygiighed og har i
løbet af 2019 udviklet forskellige former for journalistisk dækning af klimadagsordenen med formater
for undersøgelse, analyse, debat, kulturdækning og forskning, ligesom avisen har været medarranqør
på flere klimademonstrationer. lnformation har i løbet af foråret skrevet om borgersamlinger som
míddel til forankring al svære beslutninger, og var på Folkemødet vært for en borgersamling om
klimafgifter. I den nye regerings klimalov fra efteråret 2019 er borgersamling medtaget og der blev
direkte refereret til lnformation som inspirationskilde for forslaqet.

Avisen har med en stærk gravergruppe haft flere større undersøgende satsninger i løbet af året,
herunder afdækning af pensionskassernes investeringer, deltagelse i et internationalt mediesamarbejde
om momssvindel og formodet finansiering af lslamisk Stat i Grand Theft Europe-serien samt afdækníng
af problemer med ekstern finansiering og graden af uafhængighed i forskning om kød og klima fra
Aarhus Universítet. Satsninger som valg i lndien trak på mange forskellige genrer og redaktioner, mens
satsningen på moderne litteraturhistorie,2Q f ør 20, blev foldet ud i lnformation Bogtíllæg over 20 uger.
Litteraturhistorien bliver i2O2Otil både bog og podcast. Weekendtillægget Moderne Tider satte med et
temanummer om drab i Danmark - bygget på forskning i 25 års fakta om drab - dagsorden, og med
temanummeret om 201O'erne punktum for årtiet.

Det har alt i alt været et år, hvor vi har udviklet vores egen form for dannelsesaktivisme, sat dagsorden
med undersøgende journalistik, eksperimenteret med kultur.iournalistikken og sat et nyt niveau for
intellektuel journalistisk i Danmark.

Den dagsordensættende journalistik har modtaget anerkendelse i form af Publicistklubbens rebelpris til
Ulrik Dahlin, Foreningen for Undersøgende Journalistiks pris for dækning af oksekødsrapporten til
Louise Drivsholm, Lasse Schou Andersen og Martin Bahn, og 2 ud af 4 Cavling-nomineringer for hhv.
drabssatsning ved Line Vaaben og oksekødsrapport ved Louise Drivsholm, Lasse Schou Andersen og
Martin Bahn.
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Årsrapport 2019

Ledelsesberetning

Projekter og udgivelser

Videnskabssatsningen med medieskoler for unge forskere og tv-showet Ph.d.Cup i samarbejde med DR
fi* i 2Ol9 rekordhøje seertal med udvidet streaming på dr.dk. Det
digitale forretningsudviklingsprojekt "Repurposing content", finansieret af Googles Digital News
lnnovatíons Fund, blev afsluttet, mens et nyt videnskabsprojekt blev igangsat med stærkere fokus på

forskning i et fast opslag i avisen, en nyt podcast mv., blev igangsat.

lnformation har desuden afholdt medieskoler for unge udsatte og for unge aktivister i det forgangne år.

lnformations Forlag har haft flere markante bestsellere, med chefredaktør Rune Lykkebergs bog Vesten
mod Vesten som højdespringer. Også Jørgen Steen Nielsens bog, Som gjaldt det livet, Edward
Snowdens erindringer, I offentlighedens tjeneste, og Shoshana Zuboffs kritiske mastodont,
Overvågningskapitalismens tidsalder, har fået gode anmeldelser og haft et betydellgt publikum.

Forlaget har desuden udgivet serierne Moderne ideer og Europæiske ídeer. Moderne ideer-serien
bestårvedudgangen al 2AL9al 16bøger,dertilsammenharsolgtca.35.0O0eksemplareroggjort
forskning let tilgængelig med nye svar på svære samfundsspørgsmå1. Europæiske ideer serien blev
udvidet med filosoffen Agnes Hellers sidste bog, Paradoks Europa, og lagde dermed til rækken af
stemmer fra Europa, som serien er med til at introducere for et dansk publikum.

Ledelse og organisation

Årets udvikling af nye dígitale produkter, større journalistìske satsninger, samt inddragelse af læserne
og nye samarbejder på tværs, har krævet en stor indsats af medarbejderne i hele huset. Ledelsen takker
alle for indsatsen.

Ledelsen udgøres af chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde-
rinqen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2019.

Forventet udvikling

Selvom der i 2019 er skabt fornuftige resultater på lnformation, vil det oqså fremover kræve udvikling,
investeringer og tilpasning at slkre lnformations høje redaktionelle kvalitet, øgede udbredelse, også til
yngre målgrupper, og betydning for samfundsdebatten som landsdækkende uaf hænqig avis.

Den statslíge mediestøtte, der sikrer publicistisk mangfoldighed i Danmark, vil fortsat være et helt
nødvendigt supplement med afgørende betydning f or udgivelse af lnformation.l2Q2O er der igen
medieforhandlinger, og lnformation bakker op om Danske Mediers fælles holdning til den redaktionelle
produktionsstøtte, der er en nødvendig støtte til oplysning og fælles offentlighed i en tid, hvor
internationale tech-iirmaer tager store dele af både annonceomsætning og opmærksomhed, uden at
bidrage til uaf hængig kvalitetsjournalistik.

l2O2O vil lnformation fejre 75 års jubilaeum for både Danmarks befrielse og çrundlæggelse af
lnformation som uafhængigt landsdækkende dagblad.

2O2Ovrl være præget af nye tiltag og investeringer, der har til formål at sikre flere abonnenter iflere
aldersgrupper, da abonnenterne udgør det primære økonomiske grundlag for, at lnformation også i

fremiiden vil være i stand til at producere kvalitetsjournalistik. Nye systemer, herunder nyt
abonnementssystem, der er en stor investering i et lille mediehus, nyt website og øvrige nye tiltag vil
kræve en stor indsats og hård prioritering i2O2O.

Vi forventer et mindre overskud på den primære dritt i 2O2O på niveau med 2019.
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Arsrapport 2019

2018

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resuftatopgørelse

Note

2
13

13

t.kr.

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
Admínistrationsomkostninqer

Resultat af primær drift
Andre dríftsindtægter

Resultat før fínansíelle poster
Finansielle indtæ9ter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Ärets resultat

2019

131.936
-102.365

L22.768
-92.898

29.51t
-28.878

29.870
-26.660

693 3.210
027

720
4.785
L.240

3.210
1.882

-2.894

3
4.265

-962
2.L98

-490

3.303 1.708
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EY A/S lnformation

Ârsrapport 2019

2018

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

5 Materielleanlægsaktiver
Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar
lndretning af lejede lokaler

6 Finansielleanlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapítalandele
Deposita

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salq og tjenesteydelser

10 Udskudteskatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

7 Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer og kapitalandele
Andre værdípapirer og kapitalandele

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER IALT

20L9

4
221 131

22t 131

316
188

t56
10

504 166

1.327
t.660

L.298
L-245

2.987 2.543

3.712 2.840

170 111

L70 111

2.04t
196
?o5

4.371.
7.409

1.456
334
247

3.340
956

8.222 6.333

61.1 10 57.585

61.1 10 57.585

6.434 8.573

75.936 72.602

79.648 75.442
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EY A/S lnformation

Ârsrapport 2019

2018

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t,kr.

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapital
Overført resultat

Egenkapital i alt
Gældsf orpligtelser
Langf ristede çældsforpligtelser
Anden gæld

Kortf ristede gældsf orpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

72 Periodeafgrænsningsposter

20t9

8 12.000
24.522

12.000
27.219

36.522 33.2t9

11
1.731 0

1.731 0

4.667
9.760

?6.968

6.160
r.0.157
25.906

41.395 42.223

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

Anvendt regnskabspraksis
Egne kapitalandele
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v
Nærtstående parter

43.126 42.223

1

9
t4
15

79.648 75.442

T2



EY A/S lnformatlon

Arsrapport 2019

I alt

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note t.kr.

Egenkapital 1. januar 2019
16 Overført via resultatdisponering

Egenkapital 31. december 2AL9

Selskabskapital Overfø¡tresultat

12.000
0

2t.219
3.303

33.219
3.303

12.000 24.522 36.522
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EY A/S lnformation

Ârsrapport 2019

2018Note

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

77

t.kr.

Arets resultat
Reguleringer

Pengestrømme f ra primær drift tør ændring i driftskapital
Ændring i drif tskapital

Pengestrømme fra primær drift
Rente- udbytteindbetalinger m.v.
Renteudbetalinger m.v.
Betalt selskabsskat, udbytteskat mv.

Pengestrømme fra driftsaktlvitet

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Optagelse af lån til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Ärets pengestrøm
Likvider 1. januar

Likvider 31. december

18

zoL9

3.303
-?.41o

1.708
t.925

893
-2.956

3.633
-t.289

-2.O63

748
-198
-783

2.344
1.882

-679
-180

-2.296 3.367

-169
-43r
-415
-559

-r23
-106

0
-1.078

-1.574 -1.307

1.73 1 o

1.731 0

-2.139
8.573

2.060
6.513

6.434 8.573

t4



A/S lnformatíon

Årsrapport 2019

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis

Ârsrapporten for A/S lnformation lor 2At9 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser lor en mellemstor klasse C-virksomhed.

Ârsregnskabet er aflaçt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er i2019 foretaget reklassifikation isammenligningstal vedrørende præsentation af selskabets
indtægter via annoncebureau, således at indtægter og provision forbundet hermed præsenteres brutto
og dermed som henholdsvis nettoomsæining og produktionsomkostninger i resultatopgørelsen.
Tidligere år har dette været præsenteret netto som nettoomsætning i resultatopgørelsen.
Reklassifikationen for 2018 har ikke påvirket balancesummen, årets resultat eller egenkapitalen pr. 31
december 20 18.

Præsentationsva luta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (i.kr.)

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valuta-
kursdifferencer, der opsiår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdaçen, indregnes i

resultatopgørelsen som en finansiel posi.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.

Leasingkontrakter

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkontrakter valgt IAS
17.

Leasingkontrakter, hvor virksomheden ikke har alle væsentlige fordele og risici forbundet med ejen-
domsretten, er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasinq og øvrige lejekontrak-
ter indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser ved-
rørende operationelle leasing og lejekontrakter oplyses under eventualposter.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/lAS18.

lndtægter f ra salg af avíser og annoncer indregnes i nettoomsæining på tidspunktet for levering og
udgivelse.

lndtægter fra forlagsvirksomhed og levering af redaktionelt indhold til eksterne kunder indgår i neito-
omsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang.

lndtægter fra Iøsn¡ng af grafiske opgaver til eksterne lrunder indregnes i nettoomsætníng på tidspunktet
for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
lndtægter ved levering af timer og medgåede omkostninger på indgåede projekter med samarbejdspart-
nere med en løbetid hen over en regnskabsperiode, indregnes som omsætning itakt med produktionen.

Nettoomsætning måles inklusiv produktionsstøtte, men efter fradrag af alle former for afgivne rabatter.
Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

EY
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A/S lnformation

Ârsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis(fortsat)

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til fremstillings- og distributionsomkostninger, her-
under personalesomkostninger, trykomkostninger, honorarer samt markedsføring, herunder gratis-
aviser, der afholdes for at opnå salg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostnínger omfatter omkostninger til adminístrative funktioner herunder gager, der
afholdes for at opnå årets nettoomsætninq. I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der
er afholdt i året til kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger til lT m.v.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Personaleomkostnin ger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostnin-
ger til social sikring m.v. til sefskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle oq materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med f radraç af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurderinq af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervede immaterielle anlæqsaktiver 3-5 år

Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar
lndretning af lejede lokaler

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopqørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytier, kursgevínster og
-tab samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Ärets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

EY
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A/s lnformat¡on

Ârsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Afskrivníngsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi oq reduceres med eventuelle
nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og
revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets reqnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger
fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost-
prisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkie knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivninçsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi oç reduceres med eventuelle
nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revur-
deres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad'
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Fínansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af andre værdipapirer og kapitalandele samt deposita.

Værdipapirer og kapitalandele i "Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening" er finansielle ðnlægs'
aktiver, der måles til ¡ndre værdi, eller modtaget opqørelse af foreningsindestående, hvor dette findes
mere retvisende, da værdipapirerne ikke er børsnoterede.

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita m.v.

Værdiforringefse af anlægsaktíver

Den reqnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele vurderes
årligi for indikationer på værdiforringelse.

Foreligqer der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivninq til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindíngsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspr¡s og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen oq forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.

Ër
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EY A/S lnformation

Ârsrapport 2019

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(lortsat)

Varebeholdninger

Varebeholdninqer omfatter beholdninger af forlagets bogudgivelser og måles til kostpris efter FIFO-me-
toden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettoreali-
sationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdíggørelsesomkostnin-
ger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsæt-
telighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Nettorealisationsværdi for varebeholdning opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkost-
ninqer og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til
omsættelíghed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes ðt være indtruffet en objektiv indi'
kation på, at et tilgodehavende eller en poriefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tílgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Under andre tilgodehavender indgår tilgodehavender vedrørende medfinansíering af projekter.

Periodeaf greensnin gsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver. omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
ef terfølgende regnskabsår.

Værdipapirer oq kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er omsætningsaktiver, måles til dagsværdi. Daqsværdien opgøres til
kursværdien på balancedagen, såf remt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved
hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er Irørs-
noterede.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer af egne kapitalandele indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligiige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
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A/S lnformation

Årsrapport 2019

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis(fortsat)

Udskudt skat måles efter den þalanceoríenterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver oq forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende andre poster, hvor midlertidige forskelle - er opstået på an-
skaffelsestidspunktet uden at have eflekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor op-
gørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skai på
grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktìvet 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 iorventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af f remtidig
indtjeníng eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i

udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpliqtelser måles til nettorealisationsværdien

Periodeaf grænsnin gsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinqer, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Under periodeafgrænsningsposter indgår forudbetaling vedrørende medfinansierede projekter.

Pen gestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drlfts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydninç i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og
slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investerinqsaktivitet omfatter betalinq i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb oq salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansierinqsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk-
somhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rente-
bærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider omfatter likvide beholdninqer og kortfristet bankgæld samt kortf ristede værc.lipapirer, som
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdi-
ændringer.

Segmentoplys ninger

Der gíves oplysninger om nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geoqraf iske markeder, hvis
disse afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til tilrettelæggelsen af salget af varer og tjenesteydelser

EY
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EY A/S lnformatlon

Ârsrapport 2019

2018

Ärsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.

Segmentoplysninger

Nettoomsætning fordelt på forretningssegmenter:

Salg

Produ ktionsstøtte

3 Skat af årets resultat
Beregnet skat af åreis skattepligtiqe indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Reguleríng af skat vedrørende tidligere år

4 lmmaterielleanlægsaktiver

t.kr

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang i årets løb

Kostprís 31. december 2Ot9

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Årets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2OL9

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2Qt9

5 Materielleanlægsaktiver

t.kr.

Kostpris J. januar 2019
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Kostpris 31. december 2A\9

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019
Ârets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på

afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger 31. december 2Q79

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2O79

2019

2

106,410
25.526

97.242
25.526

131.936 122.768

232
258

0

828
138

-4

962 490

Andre anlæ9,
driftsmateriel og

inventar
lndretning af
lejede lokaler

Erhvervede
ímmäter¡elle

anlægsaktiver

6.604
r69

6.769

6.469
79

6.548

221

I ålt

4.424
240

-2L4

2.886
192

0

7.306
432
-214

4.446 3.078 7.524

4.264
80

-2L4

2.876
L4

0

7.L40
94

-214

4.1 30 2.89Q 7.020

504316 188
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Andre
værdipapirer og

kapitalandele Deposita

A/s lnformation

Ârsrapport 2019

I alt

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Finansielleanlægsaktiver

t.kr.

Kostpris 1. januar 2019
Tilgang i årets løb

Kostpris 31. december 2019
Årets opskrivninger

Værdireguleringer 31. december 2019

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2079

Navn

1.298
0

t.245
4L5

2.543
415

r.298 1.660 2.958
29 0 29

29 29

t.327 1.660 2.987

Retsform Hjemsted

Andre kapitalandele

Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening Forening København

7 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende
år.

t.kr.

I Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 480.000 stk. a nom. 25,00 kr

Saldo 1. januar 2019

Saldo 31. december 2019

2At9 20r8

12.000 12.000

12.000 12.000

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 12.000 t.kr. de seneste 5 år

9 Egne kapitalandele

Anial stk. Nominel værdi

t.kr.

7.r79

Andel af
selskabskapital

47.L47 9,82 %

47.147 I.L79 9,82Yø

2L



EY A/s lnformât¡on

Årsrapport 2019

2018

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.

10 Udskudt skat

Udskudt skat 1. januar
Årets regulering af udskudt skat

20L9

-334
134

4

-592
258

0

Udskudt skat 31. december

Udskudt skat indregnes således i balancen

Udskudte skatteaktiver

-196

-796

-334

-334

-796 334

Udskudt skat vedrører erhvervede immaterielle anlægsaktiver, indretning af lejede lokaler, driftsmidler,
inventar samt periodeafgrænsningsposter. Det udskudte skatteaktiv forventes udnyttet i de kommende
år.

11 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.

Anden gæld

Afdrag
næste år

7.731

7.73t 0 1.731

LZ PeriodeafgrænsnÍngsposter

Periodeaigrænsningsposter under forpligtelser består primært af modtagne indbetalinger fra kunder,
der først kan indtægtsføres i det efterfølgende regnskabsår, da det vedrører forudbetalle abonnemen-
ter samt forudbetalte tilskud vedrørende igangværende projekter.

Gæld lalt
3t|3.220t9

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

1.731 0 0

0
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Ârsrapport 2019

2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr,

13 Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

20t9

51.854
3.654

786
529

46.422
3.337

794
500

56.8r4 51.053

Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet:

Produkiion
Administration

L4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v

Andre økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:

t. kr.

Leje- og leasingforpligtelser

49.L93
7.62r

43.402
7.65t

56.814 51.053

Gennemsnitligt antal f uldtidsbeskæf tigede

Vederlag til virksomhedens ledelse udqør for ZOtg:
Administrerende direktør 1.343 t.kr.; Chefredaktør 1.404 t.kr. (ej anmeldt direktør hos Erhvervs-
styrelsen); Bestyrelsen 451 t.kr. I alt 3.198 t.kr.

12018 udgjorde vederlag til virksomhedens anmeldte direktion 1.334 t.kr.; Chefredaktør 1.395 t.kr.;
Bestyrelsen 440 t.kr. I alt 3.169 t.kr.

9598

2019 2018

t.752 L.7t9

Selskabets investering i DDPFF, 861 t.kr. er, jf. DDPFFs vedtægter, stillet til sikkerhed for denne fore-
nings lorpligtelser.

15 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret í virksomhedens ejerbog som ejende m¡nimum 5 % af stemmerne eller
mínimum 5 /o af aktiekapitalen:

Navn Bopæf/HJemsted

lnf ormations Medarbejderforenin g
Pensionskassen for Magistre & Psykologer
Foreningen lnformations Venner
A/S lnformation (beholdning af egne aktier)

København
København
København
København
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Årsrapport 2019

2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.

16 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

17 Reguleringer
Af- og nedskrivnínger
Finansielle índtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat
Udskudt skat

18 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld m.v

2019

3.303 1.708

3.303 1.708

423
-1.882
2.894

232
258

173
-4.785
r.24A

824
138

-2.41-O r.925

-59
-2.A69

-828

28
-1 15

-r.202

2.956 -7.289
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