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EY A/S lnlormation
Årsrapport 2018

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for A/S lnformation for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Årsrapporten af lægges i overensstemmelse med 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 og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5. marts 2019
Direktion:

tln en
adm. direktør

Bestyrelse

\l
,tt'
Lasse Bo Else Louise Regitze Sommer Rasmus Bech ansen

Kristian Rossau Villesen Ulrik Peter Dahlin

ard Thygesen

en

e Jakobsen

n Eri
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i A/5 lnformation

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A/S lnformation for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herun-
der anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede åf selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr.31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret l. 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 yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit I'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uaf hængighed

Vi er uaf hængige 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 f orpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ånsvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 f ejl.

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-
reqnskabet 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 højgrad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Højgrad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi'
sion, 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. 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 grundlag af årsregnskabet.

Som led ien revision, der udføres ioverensstemmelse 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 besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation f orårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 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 usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
iil at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninqer herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er iilstrækkelige, modificere 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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling 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 revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol. som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarliq for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om 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 Iedelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold 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 fun'
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 5. marts 2019
ERrusr & Youttc
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.307O0228

EY

LkQJ;r 14tu*^r)Lrssen I agerlrn flammer
statsaLrt. revisoy'
mne27747

Simon Bl
statsaut.
mne44060
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Ledelsesberetning
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Regnskabsår

Hjemmeside
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Else Louise Regitze Sommer
Rasmus Bech Hansen
Preben Erik Nielsen
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Stig Lykke Jakobsen
Tine Damgaard Thygesen

Stine Carsten Kendal, adm. direktør

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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EY
Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletat

A/S lnformation
Årsrapport 2018

2018 2017 20t6 2015 14

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultai af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

119.333
22.446
-2.513
1.300
-956

120.788
24.L40

-295
1.3 17

848

127.O07
29.869

3.21O
-1.0 1 2

t23.342
26.699

531
1.2 35
1.252

I20.834
25.505

t.567
940

Balancesum 75.442
33.219

74.936 73.492 74.98A
31.619

70.430
30.367en 31.5

i materielle anlæ -95 -82 -810

Overskudsgrad
Bruttomargin
Soliditetsgrad

2,7 0Å

24,7 %

44,0 0Å

-2,7 Vo

18,8 7o

42,r %

-o,2Yo
2O,Oo/o
44.2V0

0,4%
2L,6VO
42,2V0

7,3 Vo

27,1 0/o

43,10/o
-3 % 2 Vo 4Vo Vo

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
s 95 100 98 93

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad Driftsresultat (EBIT) x 100

Bruttomargin

Nettoomsæining

Bruttoresultat x 100

Soliditetsgrad

Nettoomsætning

Egenkapital ultimo x 100

Ege n kapita lforrentning

Passiver i alt, ultimo

Årets resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsesberet ning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
2018 var et godt år for A/S lnformation. Avisen fortsatte sin abonnementsvækst og viste dermed, at
der er et marked for uafhængig kvalitetsjournalistik, og at der er kunder, der i stigende grad efterspør-
ger adgang til betalt indhold, når og som det passer dem, også digitalt.

12018 invesierede lnformation iudbredelse og voksede med mere end 4,5 pct. ioplag. Resultatet af
primær drift var 3.210 t.kr. Resultat efter skat var negativt påvirket af udviklingen på de finansielle
markeder og blev 1.708 t.kr.

lndtægtskilder
Abonnementsomsætningen steg med 3,6 pct. 'fra2Ol7 til 2018. Den digitale abonnementsbase
voksede, så den mere end opvejede et faldende printoplag. Abonnementet udqør langt hovedparten af
lnformations omsætning. Det har historisk altid været abonnenterne, der med deres køb af avisen
sikrede, at lnformation udkommer. Derfor er den globale mediebranches fokusskift f ra annoncef inan'
siering til abonnentsfinansiering ikke et stort skift for lnformation. lnformations annonceindtægter
udgør en mindre del af omsætningen, men falder mere end 10 pct. på print, og kompenseres langt fra af
digitale annonceindtægter.

Omsætninqen på bogudgivelser og projekter er stabil, og aktiviteterne ligger nu iendnu højere grad end
tidtigere op ad avisens profil og bidrager til at øge redaktionel udvikling, kendskab og udbredelse.

Udbredelse

I 2018 var lnformations gennemsnitlige tælbare oplag på mere end 22.3O0 mod mere end 21.300 i

2017. Det er en stigning på mere end 4,5 pct. Dermed er oplaget vokset hvert år siden 2015. I alt er
oplaget steget mere end 15 pct. siden 2OI4, og lnformations oplag har ikke været højere siden 1994.
Oplagsstigningen er fordelt på flere kombi-abonnenter, der holder avisen digitalt hele ugen og på papir i

weekenden, og f lere rene digitale abonnenter.
på trods af øget lukning af artikler for ikke-abonnenter, var der ca. 650.000 brugere på information.dk
hver måned, og lnformation er fortsat på top 30 over de mest besøgte danske websites.

For at øge uafhængigheden af eksternt drevne tech-platforme, har vi i 2018 etableret endnu mere
direkte kontakt med interesserede læsere gennem nyhedsbreve. lnformation udgav ved udgangen af
2018 otte redaktionelle nyhedsbreve og et nyhedsbrev med fordele oq nyt til abonnenter. Flere end
60.000 modtager nu de vigtigste historier fra lnformation hver morgen. Desuden har vi gjort det muligt
at følge skribenter og serier direkte. I alt udsendte lnformation omkring 30 mio. nyhedsmails til læsere i

2018.
lnformation som lyd opnåede også yderligere udbredelse i2018, hvor vi fortsatte podcasten Radio
lnformation hver uge, der blev downloadet flere end 350.000 gange i løbet af året. Desuden blev
podcast udvidet med særserier som Grænseland, Moderne ideer, Europæiske ideer og Det skønne
Rusland, der tilsammen blev downloadet flere end 140.000 gange'

Avisen

Vi indledte året med at præsentere nye versioner af vores bogtillæg og kulturtillæ9. Vi redesignede med
inspiration f ra internationale bogmagasiner som London Review of Books og Times Literary Supplement
vores bogtillæg. Vi samlede skønlitieratur og faglitteratur iet nyt tillæg med den ambition, at det skulle
være Danmarks intellektuelle bogmagasin. Vi har rekrutteret en række nye fagbogskritikere og skabt
plads til vores skønlitterære kritikere, så de kunne lave længere, mere grundige anmeldelser. Vi redesig-
nede kulturtillægget for at lave et tillæg, hvor vi kunne eksperimentere med forskellige formater, udvik-
le kritikformer og skabe nye kulturfortællinger.
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Ledelsesberetning
Redaktionelt startede vi året med serie Grænseland, som var en undersøgelse af drenge og mænds erfa-
ringer med at gå over stregen seksuelt. Vi lod dem fortælle deres historier alene og i grupper, reflektere
over episoderne og uddrage deres erfaringer. Det blev til feature-artikler, interviews og reportager på
print og digitalt. Serien blev også til en podcast-serie. Vi har siden sammensat artiklerne og podcasten
til et undervisningsmateriale, som er blevet distribueret på landets skoler. Vi har holdt oplæq, work-
shops og foredrag ud f ra Grænseland, hvor vi har f remlagt erfaringer og moraler fra mændenes fortæl-
linger. Vi har også i år lavet store dækninger af valgene i Rusland og Sverige, hvor vi har kombineret
reportage og politisk dækning med de respektive landes kulturhistorie. Vi lavede serien Det skønne
Rusland, hvor vi præsenterede den russiske kulturkanon, som siden blev til en bog og en podcastserie,
og vi lavede serien De suveræne svenskere, hvor vi genfortalte Sveriges historie gennem 30 betyd-
ningsfulde svenskeres biografier.
Årets største satsning var vores økonomi-projekt. Vi ville uddanne vores læsere til at blive økonomiske
myndige borgere i et samfund, hvor Økonomien ofte er overladt til eksperter og specialister. Vi lavede
en grundig gennemgang af økonomiens grundbegreber og en serie, hvor vi genfortalte de økonomiske
teoriers historie. Satsningen kulminerede med forskellige praktiske, teoretiske og politiske bud på,
hvordan man kan lave en bæredygtig samf undsøkonomi og drive virksomheder på et bæredygtigt
grundlag. Vi inviterede i den forbindelse internationale eksperter til landet, udgav to bøger, holdt
forelæsninger og paneldebatter sammen med Københavns Universitet, og vi brugte vores ugentlige
podcast Radio lnformation til at indføre lytterne i vores ambition om at tage økonomien tilbage.

Vores klimadækning har over hele året eksperimenteret med forskellige former for aktivisme og
undersøgelse af forskellige former for journalistik. Vi lavede efter den varme sommer en særavis til
ef terårets store klimademonstrationer.

Vi har også lavet adskillige større undersøgende satsninger i løbet af året, eksempelvis af Lars Løkke
Rasmussens G4P-projekt.

Det har alt i alt været et år, hvor vi har udviklet lnformations egen form for dannelsesaktivisme, sat
dagsorden med undersøgende iournalistik, eksperimenteret med kulturjournalistikken og sat et nyt
niveau for intellektuel journalistik i Danmark.

Projekter og udgivelser
Videnskabssatsningen med medieskoler for unge forskere og tv-showet Ph.d.Cup i samarbejde med DR
blev i 2018 udvidet med podcastserien "Kampen om kendsgerningerne" og et nyhedsbrev om viden-
skab.

Med det digitale forretningsudviklingsprojekt "Repurposing content" (finansieret af Googles Digital
News lnnovations Fund) samt det fclrrrrat- og Irarrsparertsudviklende projekt "lntormation undersøger"
(støltet af Medienævnets innovationspulje) har vi igangsat udvikling af nye produkter og satsninger.

lnformation har desuden afholdt medieskoler for unge forskere, velfærdsmedieforskere og for ordblinde
i det forgangne år,

lnformations Forlag har i 2018 skærpet profilen og nedbragt antal titler og har opnået større udbredel-
se af indhold fra avisen og tæt på avisens stofområder. Serietanken spiller idet omlagte forlagsprogram
en central rolle med serierne Moderne ideer og Europæiske ideer. Moderne ideer-serien består ved
udgangen af 2018 at 12bøger, der tilsammen har solgt over 25.000 eksemplarer. Desuden har forlaget
etableret et succesfuldt format for genbrug af avisindhold i bogform som i tilfældet med udgivelserne
"Russerne", "30 suveræne svenskerne" og senest "Først lærer vi økonomerne at kende" - alle baseret
på årets store avissatsninger.

Ledelse og organisation
Årets omlægninger af printavisen og udvikling af nye digitale produkter, der lanceres i2A\9, samt ind-
dragelse 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.
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Ledelsesberetn ing

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde-
ringen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2018.

Forventet udvikling

Selvom der i2018 er skabt gode resultater på lnformation, vil det også fremover kræve udvikling og
tilpasning at sikre lnformations høje redaktionelle kvalitet, store udbredelse og betydning som
uafhængig avis. Den statslige mediestøtte, der sikrer publicistisk mangfoldighed i Danmark, vil fortsat
være et nødvendigt supplement for lnformation, og det er derfor glædeligt, at medieforliget f ra juni
2018 indeholder en fortsættelse af supplementspuljen med en mindre beskæring. Samtidig er det af
stor betydning for hele den private mediebranche, at digitale produkter ligestilles med printaviser på
momsområdet.

Medieforliget er endnu ikke omsat til lovgivning og er først på lovprogrammet for efteråret, dvs. efter et
folketingsvalg. Det er vores forventning, at der også efter et valg vil være bred politisk opbakning til en
digital nulmoms og støtte til uafhængige landsdækkende medier.

2019 vil være præget af nye tiltag og investeringer, der har til formål at sikre flere abonnenter, da
abonnenterne udgør det primære økonomiske grundlag for, at lnformaiion også i fremtiden vil være i

stand til at producere kvalitetsjournalistik. Vi forventer et mindre overskud på den primære drift i2OI9.
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20L7

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note

2
t2

I2

t.kr.
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Ad m in istrationsomkostninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2018

r2l.oo7
-91.138

119.333
-96.887

29.869
26.659

22.446
-24.959

3.210
1.882

-2.494

2.513
r.547
-247

3
2.L98

-490
1.213

257
1.708 -956
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2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr.
AKTIVER
Anlægsaktiver
lmmaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle antægsaktiver

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

6 Finansielleanlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

10 Udskudteskatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

7 Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele

Likvlde beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER IALT

2018

4
131 T7L
131 T7L

156
10

r66

29L
29

320

r.298
t.245

r,292
1.381

2.543 2.673

2.840 3.764

111 139
111

L456
334
247

3.340
956

139

2.703
592
299

2.033
765

6.333 6.392

57.58s 58.728
57.585 58.728

8.573
72.602

6.513
77.772

75.442 74.936
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2017

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr.
PASSIVER
Egenkapital

8 Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
Gældsf orpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

11 Periodeafgrænsningsposter

12.000
27.219

12.000
19.511

33.2L9 31.511

6.160
10.1 57
25.906

3.965
14.339
25.r2r

42-223 43.425
Gældslorpligtelser i alt
PASSIVER IALT

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

42.223 43.425
75.442 74.936

72
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EY A/5 lnformation
Årsrapport 2018

I alt

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note t.kr.
Egenkapital 1. januar 2018
Overført via resultatdisponering
Egenkapital 31. december 2018

15

Selskabskapital Overførtresultat

12.000
0

19.511
1.708

31.511
1.708

12.000 21.2t9 33.219



EY A/S lnformation
Årsrapport 2018

20r7
-956
-963

-1.979
2.472

Note

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

16

t.kr.
Årets resultat
Reg u leringer
Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra primær drift
Rente- udbytteindbetalinger m.v.
Renteudbetalinger m.v.
Betalt selskabsskat, udbytteskat mv.

Pengestrømme f ra driftsaktivitet
Køb af immaterielle anlæqsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet
Pengestrømme til investeringsaktivitet

Årets pengestrøm
Likvider 1. januar

Likvider 31. december

L7

2018

1.708
L.925
3.533
-1.289

2.344
1.882

-679
-180

5s3
L.225

-2L8
-256

3.367 1.304
-r23
-106

-1.078

-50
-95

-895
'r".307 -1.040

2.064
6.s13

264
6.249

8.573 6.513

14



EY A/S lnformation
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar ' 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis

Årsrapporten for A/S lnformation for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er i 2018 foretaget reklassifikation i sammenligningstal vedrørende præsentation af selskabets
tilskudsfinansierede projekter, således at igangværende projekter, hvor opgaveløsning og finansiering
tilgodeser medfinansierende interessenter og selskabet selv, klassificeres som andre tilgodehavender
under aktiver og periodeafgrænsningsposter under passiver. Tidligere år har disse projekter været
klassificeret sammen med iqangværende arbejder for fremmed regning under aktiver og modtagne
forudbetalinger på igangværende arbejder under passiver. Reklassifikationen for 2OI7 har ikke påvirket
balancesummen, årets resultat eller egenkapitalen pr. 31. december 2017.

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

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
lndtægter fra salg af aviser og annoncer indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og
udgivelse.

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

lndtægter fra løsning af graf iske opgaver til eksterne kunder indregnes i nettoomsætning på tidspunktet
for levering og risikoens overgang, såf remt indtægten kan opgøres påtiOeligt 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 produkiionen.

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

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

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

15



EY A/S lnformation
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

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

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 3-5 år

Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar
lndretning af lejede lokaler

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytter, kursgevinster og
-tab samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultai omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets 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.

Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
n inger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og 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.

J-5 ar
5ar
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EY A/S lnformation
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og 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 f remad-
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver består af andre værdipapirer og kapitalandele samt deposita.

Værdipapirer og kapitalandele i "Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening" er f inansielle anlægs-
aktiver, der måles til indre vaerdi, eller modtaget opgørelse af foreningsindestående, hvor dette findes
mere retvisende, da værdipapirerne ikke er børsnoterede.

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

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele vurderes
årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger 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 genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

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

Varebeholdn inger

Varebeholdninger omfaiter beholdninger af forlagets bogudgivelser og måles til kostpris efier FIFO-meto-
den. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen. nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisati-
onsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og
omkostninger, der afholdes for at ef fektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed,
ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Nettorealisationsværdi for varebeholdning opgøres som salgspris med f radrag af færdiggørelsesomkost-
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til
omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

1
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EY A/S lnformation
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (f ortsat)

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris

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

Under andre tilgodehavender indgår tilgodehavender vedrørende medfinansiering af projekter.

Periodeaf grænsningsposter

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

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortf ristede 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 skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende andre poster, hvor midlertidige forskelle - er opstået på an-
skaf felsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de titfælde, hvor op-
gørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den af ledelsen 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. Udskudie skatteaktiver ind-
regnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning iudskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i

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

1
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EY ,A/S lnformation
Årsrapport 2018

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til neitorealisationsværdien.

Periodeaf grænsnin gsposter

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

Under periodeafgrænsningsposter indgår forudbetalinq vedrørende medfinansierede projekter.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og
slutn ing.

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

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salq af immaterielle, materielle og f inansielle aktiver.

Pengestrømme f ra finansieringsaktivitet 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 beholdninger og kortf ristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer, som
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdi'
ændringer.

1
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EY A/S lnformation
Årsrapport 2018

2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.
Segmentoplysninger
Nettoomsætning fordelt på forretningssegmenter
Salg
Produktionsstøtte

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat

4 lmmaterielteanlægsaktiver

t.kr

Kostpris 1". januar 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Kostpris 31. december 2018
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2018
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

5 Materielleånlægsaktiver

t.kr

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Kostpris 31. december 2018
Af- og nedskrivninger L. januar 2018
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på

afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger 31, december 2018
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

2018
2

96.234
25.526

93.807
25.526

3

127.760

232
258

119.333

(.,

257
490 257

Erhvervede
immaterielle

anlægsaktiver

6.504
r23
-27

6.600
6.333

163
-27

6.469
131

Andre anlæ9,
driftsmateriel og

inventar

5.244
i06

-930

lndretning af
lejede lokaler I alt

886
U
0

2 8.130
106

-930

4.420 2.886 7.306
4.953

247

-930

2.857
L9

0

7.810
260

-930

4.264 2.876 7.140
166156 1o
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Andre
værdipapirer og

kapitalandele

L.292
39

-33

Deposita

A/S lnformation
Årsrapport 2018

I alt

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Finansielleanlægsaktiver

t.kr.

Kostpris 1. januar 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Kostpris 31. december 2018

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

Navn

1 .381
62

-198

2.673
101

-23r

1".298 r.245 2.543
r.298 1".245 2.543

Retsform Hjemsted

Andre kapitalandele
Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening Forening København

7 PeriodeafgrænsningsPoster
periodeafgreensningsposter omfatter periodisering af omkosininger, der først vedrører efterfølgende
år.

t.kr.
I Selskabskapital

Selskabskapitalen er f ordelt således:

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

2018 20L7

12.000 12.000

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

9 Egne kapitalandele

Antal stk. Nominel værdi

Saldo 1. januar 2018
Saldo 31. december 2018

47.147
t,kr.

r.179

12.000 12.000

Andel af
selst(abskapita I

9,82%
47.L47 L.779 9,82%

2l



EY A/S lnlormation
Årsrapport 201B

2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.
10 Udskudt skat

t.kr.
12 Personaleomkostninger

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2018

Udskudt skat 1. januar
Årets regulering af udskudt skat
Udskudt skat 31. december

Udskudt skat indregnes således i balancen

Udskudte skatteaktiver

592
258

-334
-258

334 -592

334 -592
334 -592

Udskudt skat vedrører skattemæsigt underskud til senere udnytielse, erhvervede immaterielle anlægs-
aktiver, indretning af lejede lokaler samt driftsmidler og inventar. Det udskudte skatteaktiv forventes
udnyttet i de kommende år.

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

2018 2017

46.422
3.337

794
500

54.962
3.389

635
407

51.053 59.393

Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet
Produktion
Administration

43.402
7.65L

51.837
7.556

s 1.053 qq ?q?

2017 indeholder restvederlag til medarbejdere, der er fritstillet iforbindelse med gennemførte spare-
pla ner.

2018 20L7

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 95 100

Vederlag til virksomhedens ledelse udgør for 2018:
Administrerende direktør 1.334 t.kr.; Chefredaktør 1.395 t.kr. (ej anmeldt direktør hos Erhvervs
styrelsen); Bestyrelsen 440 l.kr. I alt 3.169 t.kr.

12017 udgjorde vederlag til virksomhedens anmeldte direktion 1.331 t.kr.; Chefredaktør 1.338 t.kr.;
Bestyrelsen 4L2 t.kr.l alt 3.081 t.kr.
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EY A/S lnformation
Årsrapport 2O18

20L7

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v

Andre økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:

t. kr.

Leje- og leasingf orpligtelser

2018

I.7L9 1.458

Selskabets investering i DDPFF, 862 t,kr. er, jf. DDPFFS vedtægter, stillet til sikkerhed for denne fore-
nings forpligtelser.

t4 Nærtstående parter

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:
Navn Bopæl/Hjemsted

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

København
København
København
København

t.kr.
15 Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

16 Reguleringer
Af- og nedskrivninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat
Udskudt skat

17 Ændringidriftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld m.v

423
1.882
2.894

232
258

qol
-r.547

247
t-.,

-257

2018

1.708

20L7

-oqÅ

1.708 -956

7.925 -963

28
-115

-I.202

-33
105

2.4A0
-7.289 2.472
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