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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2019 for Berlingske People A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. maj 2020

Direktion

Jørgen Ramskov

Bestyrelse

Anders Bjørn Krab-Johansen
formand

Christian Stavik Michael Bjerregaard

Jesper Mundt Søndergaard
Nielsen

Jan Duckert Jakob Kvist

1



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Berlingske People A/S

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Berlingske People A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter (”regnskabet”).  

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 regnskabet.
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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne
træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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 regnskabet 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
regnskabet 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 regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Hellerup, den 27. maj 2020

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Bo Schou-Jacobsen
statsautoriseret revisor
mne28703

Leif Ulbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne23327
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Selskabsoplysninger

Selskabet Berlingske People A/S
Vester Farimagsgade 41, 2.
DK-1606 København V

CVR-nr.: 33 50 18 89

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Hjemsted: København

Bestyrelse Anders Bjørn Krab-Johansen, formand
Christian Stavik
Michael Bjerregaard
Jesper Mundt Søndergaard Nielsen
Jan Duckert
Jakob Kvist

Direktion Jørgen Ramskov

Revision PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
DK-2900  Hellerup
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2019
TDKK

2018
TDKK

2017
TDKK

2016
TDKK

2015
TDKK

Hovedtal

Bruttofortjeneste 4.049 4.780 4.133 3.693 4.438

Resultat før finansielle poster 1.656 1.663 1.595 1.395 1.656

Resultat af finansielle poster -365 -205 -156 -173 -268

Årets resultat -102 1.185 1.125 1.135 940

Balancesum 9.298 61.584 61.351 61.841 59.330

Investering i materielle
anlægsaktiver 0 151 758 806 0

Egenkapital 1.545 19.721 19.661 19.671 19.476

Antal medarbejdere 54 75 75 75 64

Nøgletal

Afkastningsgrad %4,7 %2,7 %2,6 %2,3 %2,8

Soliditetsgrad %16,6 %32,0 %32,0 %31,8 %32,8

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejled-
ning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet i 2019 var at drive landsdækkende public service-radiovirksomhed
på FM, DAB, via internet og med podcast. Som følge af udløbet af selskabets sendetilladelse
ophørte selskabets aktiviteter med public service-virksomhed den 31. oktober 2019.
Selskabets aktiviteter er under afvikling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på TDKK 102, og selskabets
balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 1.545.

Selskabets drift har i 2019 udviklet sig som forventet.

Resultatet anses således for værende tilfredsstillende.

Strategi og målsætninger
Radio24syv havde i 2019 lidt over 550.000 ugentlige lyttere og en tilfredsstillende fremgang
på on demand lytning. Radioen oplevede ligeledes en tilfredsstillende fremgang på de
sociale medier. De strategiske målsætninger såvel som kravene i sendetilladelsen blev
således opfyldt.

Radio24syv har gennemført en aftalt og kontrolleret nedlukning af selskabets aktiviteter, og
afventer Radio- og tv-nævnets godkendelse af selskabets Public service-redegørelse for
2019. Den forventes i efteråret 2020.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet forhold efter balancedagen, som har væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Berlingske People A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i TDKK.

Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i
koncernregnskabet for Berlingske Media A/S, har selskabet undladt at udarbejde pengestrøms-
opgørelse.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip samt
nettorealisationsprincippet for balanceposter pr. 31. december 2019, som følge af afvikling af
radioens aktiviteter pr. 31. oktober 2019.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter indeholder nettobeløbet af modtagne licensindtægter, samt øvrige
indtægter, efter fradrag af materiale- og distributionsomkostninger, andre eksterne
omkostninger samt personale-omkostninger.

Øvrige indtægter omfatter vederlag fra antenneforeninger samt øvrige ydelser af sekundær
karakter. Øvrige indtægter indregnes i takt med levering af ydelserne, såfremt disse kan måles
pålideligt, og det er sandsynligt, at det aftalte vederlag vil blive indfriet.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til reklame, administation og lokaler.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner og øvrige personale-
omkostninger til selskabets ansatte, herunder direktion.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på
egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

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

Selskabet er sambeskattet med danske tilknyttede virksomheder. Skatteeffekten af
sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i
forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende
skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Programrettigheder
Programrettigheder omfatter omkostninger opstået efter opnåelse af sendetilladelsen i
forbindelse med etablering af radioen, herunder udvikling af sendeflade og programmer, der
skal anvendes i fremtidige drift af selskabet. Programrettigheder afskrives lineært over den
vurderede økonomiske levetid, der maksimalt udgør 8 år under hensyntagen til aktivets
særegne karakter. Programrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
Varemærker omfatter brands samt udgiverrettigheder og afskrives lineært over den vurderede
økonomiske levetid, der maksimalt udgør 8 år, svarende til sendetilladelsens tidshorisont.
Varemærker måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

It-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives over den
vurderede økonomiske levetid, der maksimalt udgør 7 år, i al væsentlighed svarende til
sendetilladelsens tidshorisont.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles
lineært over aktivernes forventede brugstid, der maksimalt udgør den resterende periode for
sendetilladelsen.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for
at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer
til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger
vedrørende omkostninger i de efterfølgende regnskabsår, herunder forudbetalt husleje.

Egenkapital
Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under
egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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.

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

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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 for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i
resultatopgørelsen under finansielle poster.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel
værdi. I øvrige gældsforpligtelser er indregnet forventede omkostninger til afvikling af
selskabets aktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår, herunder forudbetalte licensindtægter i
overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal”, bilag 4 pkt. 1.2.3.
Fremførte licensindtægter kan maksimalt udgøre 10% af de budgetterede omkostninger for
det efterfølgende regnskabsår, og vil for 2019 bl.a. medgå til dækning af omkostninger i
forbindelse med nedlukning af Radio24syv's aktiviteter.
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Anvendt regnskabspraksis

Hoved- og nøgletalsoversigt

Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad
Resultat før finansielle poster x 100

Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019
TDKK

2018
TDKK

Andre driftsindtægter 1 4.049 4.780

Bruttoresultat 4.049 4.780

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver 2 -2.393 -3.117

Resultat før finansielle poster 1.656 1.663

Finansielle indtægter 0 1

Finansielle omkostninger -365 -206

Resultat før skat 1.291 1.458

Skat af årets resultat 3 -1.393 -273

Årets resultat -102 1.185

Resultatdisponering 4
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Balance 31. december

Note 2019
TDKK

2018
TDKK

Aktiver

Programrettigheder 0 604

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 0 291

Immaterielle anlægsaktiver 5 0 895

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 658

Indretning af lejede lokaler 0 794

Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 151

Materielle anlægsaktiver 0 1.603

Deposita 696 720

Finansielle anlægsaktiver 696 720

Anlægsaktiver i alt 696 3.218

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.610 0

Andre tilgodehavender 4.696 8.101

Udskudt skatteaktiv 7 0 1.729

Selskabsskat 296 0

Periodeafgrænsningsposter 0 1.291

Tilgodehavender 8.602 11.121

Likvide beholdninger 0 47.245

Omsætningsaktiver i alt 8.602 58.366

Aktiver i alt 9.298 61.584
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Balance 31. december

Note 2019
TDKK

2018
TDKK

Passiver

Selskabskapital 600 600

Overført resultat 945 17.963

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 1.158

Egenkapital 8 1.545 19.721

Anden gæld 844 0

Langfristede gældsforpligtelser 844 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.410 3.982

Gæld til tilknyttede virksomheder 2.029 834

Selskabsskat 0 273

Anden gæld 2.470 5.994

Periodeafgrænsningsposter 0 30.780

Kortfristede gældsforpligtelser 6.909 41.863

Gældsforpligtelser i alt 7.753 41.863

Passiver i alt 9.298 61.584

Særlige poster 9

Leje- og leasingforpligtelser 10

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 11

Nærtstående parter og koncernforhold 12

Efterfølgende begivenheder 13
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Egenkapitalopgørelse

Selskabs-

kapital

Overført

resultat

Foreslået ud-

bytte for

regnskabsåret I alt
TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 2019 600 17.963 1.158 19.721

Betalt ordinært udbytte 0 0 -1.158 -1.158

Betalt ekstraordinært udbytte 0 -16.916 0 -16.916

Årets resultat 0 -102 0 -102

Egenkapital 31. december 2019 600 945 0 1.545
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Noter

2019
TDKK

2018
TDKK

1 Andre driftsindtægter

Licensindtægter 89.022 96.266

Øvrige indtægter 2.070 1.918

Materiale- og distributionsomkostninger -29.511 -34.917

Andre eksterne omkostninger -17.692 -16.015

Personaleomkostninger -39.840 -42.472

4.049 4.780

Personaleomkostninger omfatter i 2019 lønninger og gager, TDKK 37.235 (2018:  TDKK
39.622), pensioner TDKK 1.932 (2018 TDKK: 2.171), og andre omkostninger til social sikring,
TDKK 672 (2018: TDKK 679).

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere er i 2019 54 (2018: 75). Fratrædelser
skyldes at sendelicensen for Radio 24/7 pr. 31/10-2019 er udløbet. En række yderligere
omkostninger til personale, udover de almindelige personaleomkostninger, er afholdt i
forbindelse med fratrædelsen af størstedelen af medarbejderne i Belingske People A/S,
herunder stay on bonusser mv.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B, stk 3., nr. 2 er vederlag til selskabets ledelse
ikke oplyst.

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver 1.788 1.211

Afskrivninger materielle anlægsaktiver 605 1.906

2.393 3.117
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Noter

2019
TDKK

2018
TDKK

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -355 284

Årets udskudte skat 639 40

Regulering af skat vedrørende tidligere år 234 0

Regulering af udskudt skat tidligere år 0 -51

Nedskrivning af udskudt skatteaktiv 875 0

1.393 273

4 Resultatdisponering

Foreslået udbytte 0 1.158

Overført resultat -102 27

-102 1.185

5 Immaterielle anlægsaktiver

Programret-

tigheder

Erhvervede

immaterielle

anlægsaktiver
TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 2019 5.641 4.101

Afgang i årets løb -5.641 -4.101

Kostpris 31. december 2019 0 0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 5.037 3.810

Årets afskrivninger 604 286

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -5.641 -4.096

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 0 0
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Noter

6 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

Indretning af

lejede lokaler

Materielle an-

lægsaktiver

under udfø-

relse
TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 2019 4.360 7.390 151

Afgang i årets løb -4.511 -7.390 0

Overførsler i årets løb 151 0 -151

Kostpris 31. december 2019 0 0 0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 3.702 6.595 0

Årets afskrivninger 708 795 0

Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver -4.410 -7.390 0

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 0 0 0

7 Udskudt skatteaktiv

Selskabets udskudte skatteaktiv udgør TDKK 875 (beregnet med en skatteprocent 22%).
Skatteaktivet er i årsrapporten indregnet til TDKK 0 (2018: TDKK 1.729).

8 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 600 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.
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Noter

9 Særlige poster

Årets resultat er negativt påvirket af nedskrivning af skatteaktivet på pr. 31. december
2019, hvilket har medført en omkostning på TDKK 875 indregnet i "Skat af årets resultat".

2019
TDKK

2018
TDKK

10 Leje- og leasingforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing
Samlede fremtidige leasingydelser:

Inden for et år 0 1.434

0 1.434

11 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med det ultimative moderselskab i Danmark, De Persgroep
Denmark ApS som administrationsselskab og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige
sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2013 samt
for kildeskat på renter, royalties og udbytter, som forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller
senere.

12 Nærtstående parter og koncernforhold

Bestemmende indflydelse

Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, DK-1112 København K, moderselskab
DPG Media NV, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, Belgien, ultimativt moderselskab.

Transaktioner

Transaktioner med nærtstående parter er indgået på markedsmæssige vilkår.
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Noter

12 Nærtstående parter og koncernforhold (fortsat)

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Berlingske Media A/S og det
ultimative moderselskab DPG Media NV.

Koncernrapporten for DPG Media NV kan rekvireres på følgende adresse:

Mediaplein 1
2018 Antwerpen
Belgien

Koncernrapporten for Berlingske Media A/S kan rekvireres på følgende adresse:

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
DK-1112 København K

13 Efterfølgende begivenheder

Selskabets aktiviteter er under afvikling, da selskabets radiolicens udløb den 31. oktober
2019. Selskabet forventer som følge heraf ingen finansiel effekt af Covid-19. Der er efter
regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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