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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
26. oktober 2018 - 31. december 2019 for Presidents Institute A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 26. oktober 2018 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 2. oktober 2020

Direktion

Mathias Claessen Davidsen
direktør

Bestyrelse

Mads Faurholt-Jørgensen
formand

Stefan Christian Hougaard
Bruun

Mathias Claessen Davidsen
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Presidents Institute A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Presidents Institute A/S for regnskabsåret
26. oktober 2018 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af sel-
skabets aktiviteter for regnskabsåret 26. oktober 2018 - 31. december 2019 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklærings-
standard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af
årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vort ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i afsnittet “Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregn-
skabet“. 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse,
at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Idet vi mener at der er fyldestgørende oplysninger i regnskabet omkring usikkerhed
vedrørendefortsat drift skal vi henlede opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, der klart
giver oplysning om de forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at
fortsætte driften.

Vi mener anvendelse af forudsætning om fortsat drift er passende, men der er en væsentlig
usikkerhed.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen ent-
en har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregn-
skabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå
yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og,
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt kræv-
ede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision,
og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vor udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesbe-
retningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vor viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ik-
ke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

København, den 2. oktober 2020

Harboe & B.
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 64 94 52

Mads Harboe Nørring
Registreret revisor
MNE-nr. mne40120
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Selskabsoplysninger

Selskabet Presidents Institute A/S
Bremerholm 31
1069 København K

CVR-nr.: 39 98 01 26

Regnskabsperiode: 26. oktober 2018 - 31. december 2019

Hjemsted: København

Bestyrelse Mads Faurholt-Jørgensen, formand
Stefan Christian Hougaard Bruun
Mathias Claessen Davidsen

Direktion Mathias Claessen Davidsen, direktør

Revisor Harboe & B.
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Lersø Parkallé 107
2100  København Ø
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er virksomhedsrådgivning, uddannelse, undervisning samtdermed beslægtet
virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på kr. 11.607.472, og selskabets
balance pr. 31. december 2019 udviser en negativ egenkapital på kr. 11.207.472.
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Ledelsesberetning

Firmaets aktiviteter
Firmaets hovedaktivitet består i uddannelse, udvikling og inspiration af erhvervsledere. Det
sker gennem en række årlige møder, hvor medlemmerne oplever eksterne eksperter give oplæg
inden for relevante temaer og tendenser, samt har mulighed for at sparre og bygge relationer
med andre medlemmer.

Vedrørende Going Concern
I 2018-2019 realiserede firmaet en betydelig negativ egenkapital.

Resultatet er primært en konsekvens af, at Presidents Institute A/S overtog alle aktiver fra den
tidligere, konkursramte forretning, hvilket indebar en lang række leveringsforpligtelser og
omkostninger. Derudover er en betydelig del af den realiserede omsætning udskudt til
årsregnskabet for 2020 uden at der bogføres nogen omsætning fra tidligere år, da det er
firmaets første regnskabsår. 

Størstedelen af den negative egenkapital består af lån og gæld til Presidents Institute A/S’ ejer,
der har underskrevet en erklæring om, at disse ikke behøver betales tilbage over det
kommende regnskabsår. 

Udsigter
Firmaet fortsætter med at eksekvere den lagte strategi med fokus på at forbedre det
eksisterende produkt, samt lancere nye produkter, der henvender sig til både nye og
eksisterende kundesegmenter. 

Firmaet har i den forbindelse lanceret det første produkt, der fokuserer på strategiske HR
ledere, hvilket er blevet velmodtaget af markedet. Det forventes at lancere lignende initiativer i
slutningen af 2020 og starten af 2021. Resultaterne af strategien har allerede vist sig i form af
en støt stigende medlemsbase samt at en stadig større andel af medlemmer bliver i længere tid
på tværs af alle grupper og produkttyper.

Væksten i medlemsbasen er blevet matchet af en vækst i antallet af ansatte, hvor firmaet er
vokset fra 10 medarbejdere i marts 2020 til mere end 20 i oktober 2020. Firmaet forventer at
fortsætte med at hyre dygtige talenter i både salg og produktudvikling i takt med at nye
produkter lanceres. I tillæg har firmaet ansat en lang række erfarne kræfter, der skal fungere
som mødefacilitatorer fremover.

Slutteligt er Presidents Summit transformeret til en uafhængig forretning, der forventes
profitabel fra 2021. Det er en konsekvens af, at Presidents Institute A/S udelukkende skal
fokusere på kerneproduktet, og at konferencer er en ganske anden forretningsmodel end
udvikling, uddannelse og inspiration. Konferencen vil dog fortsat være en central del af
medlemskabet, hvor Presidents Institute medlemmer altid vil være særligt privilegerede
deltagere.

Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende og forventer et positivt resultat i 2020 på trods af
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Ledelsesberetning

Covid-19 krisen
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Presidents Institute A/S for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2018/19 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2018/19 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb. 

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ik-
ke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpemateri-
aler og andre eksterne omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle
former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Direkte omsætningsrelaterede omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpemateri-
aler, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administra-
tion, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om-
kostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratruk-
ket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkost-
ninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdi-
papirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og
godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-
tatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde,
hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne
betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 26. oktober  - 31. december

Note 2018/19
kr.

Bruttotab -5.144.562

Personaleomkostninger 2 -6.355.594

Resultat før finansielle poster -11.500.156

Finansielle indtægter 1.552

Finansielle omkostninger -2.643.611

Resultat før skat -14.142.215

Skat af årets resultat 2.534.743

Årets resultat -11.607.472

Overført resultat -11.607.472

-11.607.472
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Balance 31. december

Note 2018/19
kr.

Aktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2

Deposita 85.800

Finansielle anlægsaktiver 85.802

Anlægsaktiver i alt 85.802

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.660.791

Udskudt skatteaktiv 2.534.743

Tilgodehavender 5.195.534

Likvide beholdninger 419.481

Omsætningsaktiver i alt 5.615.015

Aktiver i alt 5.700.817
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Balance 31. december

Note 2018/19
kr.

Passiver

Virksomhedskapital 400.000

Overført resultat -11.607.472

Egenkapital 3 -11.207.472

Selskabsdeltagere og ledelse 2.641.188

Langfristede gældsforpligtelser 4 2.641.188

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.681.642

Gæld til tilknyttede virksomheder 2.223.568

Anden gæld 1.285.434

Periodeafgrænsningsposter 7.076.457

Kortfristede gældsforpligtelser 14.267.101

Gældsforpligtelser i alt 16.908.289

Passiver i alt 5.700.817

Usikkerhed om fortsat drift (going concern) 1

Leje- og leasingforpligtelser 5

Eventualforpligtelser 6
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Noter

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Ledelsen er opmærksom på kapitaltab, og forventer at positiv drift vil genetablere
selskabskapitalen. Selskabets finansiering forventes opretholdt og selskabets gæld
selskabsdeltagere og ledelse skal ikke tilbagebetales i efterfølgende regnskabsår. På denne
baggrund aflægges årsrapporten i overensstemmelse hermed og er udarbejdet under
forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2018/19
kr.

2 Personaleomkostninger

Lønninger 6.273.801

Pensioner 47.301

Andre omkostninger til social sikring 34.492

6.355.594

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 11

3 Egenkapital

Virksomheds-

kapital

Overført

resultat I alt

Egenkapital 26. oktober 2018 400.000 0 400.000

Årets resultat 0 -11.607.472 -11.607.472

Egenkapital 31. december 2019 400.000 -11.607.472 -11.207.472

4 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld

26. oktober

2018

Gæld

31. december

2019

Afdrag

næste år

Restgæld

efter 5 år

Selskabsdeltagere og ledelse 0 2.641.188 0 0

0 2.641.188 0 0
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Noter

2018/19
kr.

5 Leje- og leasingforpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing
Samlede fremtidige leasingydelser:

Inden for et år 135.000

135.000

6 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Presidents Institute Group A/S
(Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for
betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.
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