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A/S Information

Årsrapport 2017

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for A/S Information for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 16. marts 2018
Direktion:

Stine Carsten Kendal
adm. direktør

Bestyrelse:

Lasse Bolander
formand

Else Louise Regitze Sommer Rasmus Bech Hansen

Preben Erik Nielsen Kristian Rossau Villesen Ulrik Peter Dahlin

Stig Lykke Jakobsen
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A/S Information

Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i A/S Information

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Information for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
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 af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 "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 regler og krav.

Ledelsens ansvar 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 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 årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. 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 regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag 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:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 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 konklu-
sion 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.
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A/S Information

Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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
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, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold 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 ansvarlig 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 ledelsesberetningen 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 16. marts 2018

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Lissen Fagerlin Hammer
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne27747
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Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn A/S Information
Adresse, postnr., by Store Kongensgade 40, 1264 København K

CVR-nr. 63 05 84 16
Hjemstedskommune København
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Hjemmeside www.information.dk
E-mail information@information.dk

Telefon 33 69 60 00

Bestyrelse Lasse Bolander, formand
Else Louise Regitze Sommer
Rasmus Bech Hansen
Preben Erik Nielsen
Kristian Rossau Villesen
Ulrik Peter Dahlin
Stig Lykke Jakobsen

Direktion Stine Carsten Kendal, adm. direktør

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Hovedtal

Nettoomsætning 119.333 120.788 123.342 120.834 121.945
Bruttoresultat 22.446 24.140 26.699 25.505 33.133
Resultat af ordinær primær drift -2.513 -296 531 1.567 1.275
Resultat af finansielle poster 1.300 1.317 1.235 940 933
Årets resultat -956 848 1.252 1.896 1.587

Balancesum 74.936 73.492 74.988 70.430 68.760
Egenkapital 31.511 32.467 31.619 30.367 28.470

Investering i materielle anlægsaktiver -95 -82 -810 -665 -317

Nøgletal

Overskudsgrad  %-2,1  %-0,2  %0,4  %1,3  %1,0
Bruttomargin  %18,8  %20,0  %21,6  %21,1  %27,2
Soliditetsgrad  %42,1  %44,2  %42,2  %43,1  %41,4
Egenkapitalforrentning  %-3,0  %2,6  %4,0  %6,4  %5,7

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
skæftigede 100 98 95 93 91

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og nøgletal.

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

Overskudsgrad
Resultat af ordinær primær drift x 100

Nettoomsætning

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Årets resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens samlede omsætning blev på 119.333 t.kr. Virksomheden fik i 2017 et negativt resultat
på 956 t.kr. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger ifb. med en gennemført personale-
reduktion.

Indtægtskilder

Abonnementsomsætningen voksede i året som følge af det stigende oplag. Det er en positiv udvikling og
skyldes både en markant stigning i antallet af digitale abonnenter og en bedre fastholdelse af
abonnenter.

Annonceomsætningen faldt, og Information fulgte dermed den generelle udvikling i avisannonce-
markedet i 2017. Omsætningen på øvrige aktiviteter, herunder Informations Forlag og iBureauet faldt,
mens bidraget til bundlinjen fra disse blev fastholdt. Dette skyldes især en skærpelse af forlagets profil
og en fokusering af øvrige aktiviteter. Mediestøtten var på niveau med året før.

Udbredelse

Informations oplag steg med 2,9 pct. i 2017. I 2015 var det gennemsnitlige oplag ca. 20.000, i 2016
var det ca. 20.750 – og i 2017 nåede vi op på et oplag på gennemsnitligt ca. 21.400. Oplaget er alle
slags abonnementer sammenregnet til fuldtidsabonnementer seks dage om ugen.

De digitale abonnementer voksede markant, herunder muligheden for at have kombi-abonnement, med
adgang til E-avis og information.dk, hele ugen, og printavisen leveret fredag og lørdag. Mere end en
tredjedel af Informations abonnementer er nu digitale, da kombi-abonnementet tæller som to-tredjedele
digitalt abonnement.

Information.dk holdt fast i høje brugertal i 2017 i en tid, hvor henvisninger fra sociale medier, især fra
Facebook, blev skruet ned. Med flere end 700.000 brugere, 2.500.000 besøg og 3.500.000 sidevisnin-
ger om måneden, når Information mange danskere. Information har i runde tal pt. 146.000 følgere på
Facebook og 123.000 følgere på Twitter. I 2017 udvidede Information porteføljen af redaktionelle
nyhedsbreve markant og udsender nu små 2.000.000 nyhedsbreve om måneden.

Avisen

I 2017 investerede Information journalistiske kræfter i en række undersøgende satsninger, bl.a. serien
Overvågning: Made in Denmark. Siden Det Arabiske Forår har Information i 2017 afdækket, hvordan de
danske myndigheder i al hemmelighed har godkendt salg af meget avancerede overvågningsværktøjer
til nogle af de mest undertrykkende regimer i verden, bl.a. Saudi-Arabien. Serien er resultatet af et
europæisk samarbejde, herunder med BBC om en dokumentar, og har ført til drøftelser i Folketinget og
Europa-Parlamentet, der fornylig har vedtaget et forslag om at stramme eksportreglerne og i den
forbindelse har henvist til Informations dækning. 

Information afslørede sammen med DR brug af nordkoreanske arbejdere ved bygningen af danske
krigsskibe, i serien Pengestrømmen til Nordkoreas atomprogram. 

I en anden serie artikler afdækkede Information en ringe standard blandt tolke i sundhedsvæsnet.
Afdækningen førte til, at aftaleparterne bag finansloven vedtog at oprette en certificeringsordning for
tolke inden for sundhedsområdet.

Indlandsjournalist Morten Frich vandt Publicistklubbens Fortællerpris for serien Vejen til en dom, om
Omar El-Husseins retssag. Informations journalist Line Vaaben og korrespondent Waleed Safi var begge
blandt de nominerede til den lille Publicistpris, der gives for "en udgivelse, der er en ekstraordinær
præstation under publicismens fane”. Den digitale fortælling, Forført, en historie om de mørke sider af
internettet, der blev fortalt i seriel form, fra 2016, var blandt tre nominerede til Cavlingprisen.
Information har dermed været blandt de nominerede til Cavling-prisen tre gange i de sidste fire år.
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Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Internationale begivenheder optog både læserne og avisen, herunder særligt valgene i Europa. Det
franske valg blev dækket intensivt, og i forbindelse hermed udgav Informations Forlag kandidat og
senere præsident Emmanuel Macrons biografi. Information lagde op til valget i Tyskland gennem en
sommerserie med overskriften, Vi giver jer Tyskland tilbage – og udgav den samlede serie som bog med
titlen, Deutschstunde, ligesom introduktionerne til tysk filosofi, litteratur, lyrik, film m.m. blev samlet i
en podcastrække. Det finske valg blev markeret med et særnummer af Moderne Tider op til valget i
december 2017.

Kulturredaktionen satte bl.a. fokus på kritikerrollen i en satsning over flere uger. Dækning af den
nye amerikanske præsident, populistiske strømninger i Vesten og diverse modbevægelser optog
Information, og vi udkom bl.a. med en hel avis om og med dem, der ”Tager verden tilbage”, lokale
aktivister og aktive borgere i hele Danmark, omkring Informations fødselsdag i maj. 

Informations podcast blev lanceret i 2017. Ugemagasinet Radio Information blev godt modtaget med
mere end 5.000 ugentlige lyttere. Også podcastrækken Deutschstunde og Moderne ideer har haft
voksende lyttertal og bliver ved med at tiltrække lyttere med langtidsholdbare samtaler med vidende
mennesker.

Projekter og udgivelser

Ph.d. Cup fortsatte i samarbejde med universiteterne, DR og Lundbeckfonden med at uddanne unge
forskere i at indgå i samfundsdebatten, samt arrangere tv-showet Ph.d. Cup på DR2, der tiltrak flere
seere end nogensinde.

Moderne ideer bogserien fortsatte vidensformidling i kort format. I serien tilbyder forskere og eksperter
korte svar på store spørgsmål om vores tids vigtigste udfordringer. I 2017 blev serien udvidet med en
podcastrække, og forfatterne optrådte også i en række medier og på offentlige møder.

En ny medieskole for udsatte unge anvendte nogle af læringerne fra medieskolen for unge forskere og
medieskolen for velfærdsforskere, og omsatte dem til et forløb for unge, der var eller havde været
anbragt, støttet af Egmontfonden, samt til et forløb for unge hjemløse, støttet af Bikubenfonden og i
samarbejde med Hjem til Alle alliancen. En række af de unge skrev kronikker i Information.

Ledelse og organisation

Ledelsen udgøres siden 2016 af administrerende direktør Stine Carsten Kendal og chefredaktør Rune
Lykkeberg.

I forbindelse med spareplanen blev antallet af årsværk nedbragt og omkostninger til dette afholdt i
2017. Informations medarbejdere har gennem tillidsrepræsentanter deltaget konstruktivt i gennem-
førelse af spareplan og omlægning af opgaver. Informations medarbejdere har desuden i årets løb
arbejdet med produktion af indhold, der har sat dagsordener, er blevet prisnomineret, og som har
engageret læsere og brugere. Ledelsen takker for den store indsats gennem året.

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 2017.

Forventet udvikling 

Det digitale medieforbrug er voksende, og det er afgørende for journalistikkens – og for Informations –
langsigtede udvikling, at der er vilje til at betale for journalistik digitalt. Derfor er det en glædelig udvik-
ling, at flere digitale abonnenter køber og holder fast i Information. Det er samtidig opmuntrende, at
opmærksomheden på nødvendigheden af fri og uafhængig journalistik synes stigende i takt med
diskussionen af sociale mediers manglende redigering af indhold og andre debatter om demokratiets
tilstand. Samtidig er de store platformes dominans bekymrende, da adgangen til brugerne og læserne i
stigende grad kontrolleres af andre end producenterne af journalistik.
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Ledelsesberetning

Den statslige mediestøtte forhandles i 2018. Produktionsstøtten har siden 2014 været med til at sikre,
at Information kan udkomme i hele landet og på flere platforme, mens vi også udvikler produkter og
distribution til den nye digitale medievirkelighed. Derfor er det afgørende, at en ny aftale om
mediestøtten i 2018 er med til at sikre grundlaget for at udgive mindre landsdækkende dagblade. Denne
gruppe medier har siden udfasningen af distributionsstøtten modtaget en produktionsstøtte, der kunne
kompensere for de ekstra omkostninger, der er forbundet med at være en uafhængig, landsdækkende
avis med betydelige udgifter til distribution. Da PostNord ikke længere kan løfte opgaven med at
distribuere aviser, er konkurrencen på distributionsmarkedet begrænset og priserne stigende. Samtidig
har ingen af de uafhængige mindre landsdækkende aviser koncernfordele i distribution, annoncesalg
eller lignende. Produktionsstøtten er en forudsætning for et fortsat mangfoldigt mediebillede med den
autoritet og de forpligtelser, der ligger hos aviser i dag.

Information skal levere en daglig avis, der afdækker væsentlige samfundsmæssige problemstillinger,
intellektuelle udfordringer, er kulturfortolkende og giver stemme til dem, der kan kvalificere debatten.
Den daglige printavis og E-avis er stadig et populært produkt, som vi justerer let efter brugerunder-
søgelser og redaktionel udviklingsproces i foråret 2018. Information er primært en abonnementsavis,
og det er vigtigt, at vi er i dialog med læserne, der er med til at udfordre og inspirere os. Det gør vi bl.a. i
en ny facebook-gruppe for abonnenter. Samtidig skal vi udvikle nye måder at udkomme på, der passer
til brugernes behov. Information har modtaget støtte fra DNI Google Foundation fra 2018 til at udvikle
nye måder at skabe betaling for journalistisk indhold.

Forventningerne til 2018 er et lille overskud på den primære drift.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2017 2016

2 Nettoomsætning 119.333 120.788
12 Produktionsomkostninger -96.887 -96.648

Bruttoresultat 22.446 24.140
12 Administrationsomkostninger -24.959 -24.436

Resultat af primær drift -2.513 -296
Finansielle indtægter 1.547 1.432
Finansielle omkostninger -247 -115

Resultat før skat -1.213 1.021
3 Skat af årets resultat 257 -173

Årets resultat -956 848
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2017 2016

AKTIVER
Anlægsaktiver

4 Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 171 634

171 634

5 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 291 258
Indretning af lejede lokaler 29 48

320 306

6 Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.292 1.321
Deposita 1.381 1.380

2.673 2.701

Anlægsaktiver i alt
3.164 3.641

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 139 106

139 106

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.703 2.983
Igangværende arbejder for fremmed regning 1.487 571

10 Udskudte skatteaktiver 592 334
Tilgodehavende selskabsskat 299 44
Andre tilgodehavender 546 909

7 Periodeafgrænsningsposter 765 1.144

6.392 5.985

Værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele 58.728 57.511

58.728 57.511

Likvide beholdninger 6.513 6.249

Omsætningsaktiver i alt 71.772 69.851

AKTIVER I ALT 74.936 73.492
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Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2017 2016

PASSIVER
Egenkapital

8 Selskabskapital 12.000 12.000
Overført resultat 19.511 20.467

Egenkapital i alt 31.511 32.467

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger på igangværende arbejder 842 816
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.965 4.692
Anden gæld 14.339 12.112

11 Periodeafgrænsningsposter 24.279 23.405

43.425 41.025

Gældsforpligtelser i alt 43.425 41.025

PASSIVER I ALT 74.936 73.492

1 Anvendt regnskabspraksis
13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
14 Nærtstående parter
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note t.kr. Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2017 12.000 20.467 32.467
15 Overført via resultatdisponering 0 -956 -956

Egenkapital 31. december 2017 12.000 19.511 31.511
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2017 2016

Årets resultat -956 848
16 Reguleringer -963 205

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital -1.919 1.053
17 Ændring i driftskapital 2.472 -1.304

Pengestrømme fra primær drift 553 -251
Renteindbetalinger m.v. 1.225 1.432
Renteudbetalinger m.v. -218 -115
Betalt selskabsskat -256 -403

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.304 663

Køb af immaterielle anlægsaktiver -50 -140
Køb af materielle anlægsaktiver -95 -82
Køb af finansielle anlægsaktiver 0 -4

Pengestrømme til investeringsaktivitet -145 -226

Pengestrømme vedrørende andre værdipapirer og
kapitalandele -895 -4.212

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -895 -4.212

Årets pengestrøm 264 -3.775
Likvider 1. januar 6.249 10.024

Likvider 31. december 6.513 6.249
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Information for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejekontrak-
ter indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrø-
rende operationelle leasing og lejekontrakter oplyses under eventualposter.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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

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

Indtægter fra løsning af grafiske opgaver til eksterne kunder indregnes i nettoomsætning på tidspunktet
for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Indtægter ved levering af timer og medgåede omkostninger på indgåede projekter med en løbetid hen
over en regnskabsperiode, indregnes som omsætning i takt 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.

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til fremstillings- og distributionsomkostninger, her-
under trykomkostninger, honorarer samt markedsføring, herunder gratisaviser, 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 IT m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, 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.
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år
Indretning af lejede lokaler 5 år

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 resultat 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

Immaterielle anlægsaktiver

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

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.

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 fremad-
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af andre værdipapirer og kapitalandele samt deposita.

Værdipapirer og kapitalandele i "Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening" er finansielle anlægs-
aktiver, der måles til indre værdi, 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 nedskrivning 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
består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-
prisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere sal-
get, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende leverancer af timer på indgåede projekter måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger og realiserede timer i forhold
til de forventede samlede omkostninger og timer på det enkelte igangværende arbejde.

Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien til de medgå-
ede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som
aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer, og som forpligtelser når acontofaktureringer
overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende 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, såfremt værdipapirerne ikke er børs-
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 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 anskaf-
felsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørel-
se 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. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening 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 gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien. 
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

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

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og
finansieringsaktivitet, årets forskydning 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 investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt  køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra 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 kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer, som
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiæn-
dringer.

t.kr. 2017 2016

2 Segmentoplysninger

Nettoomsætning fordelt på forretningssegmenter:

Salg 93.807 95.226

Produktionsstøtte 25.526 25.562

119.333 120.788

3 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 338
Årets regulering af udskudt skat -257 -111
Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 -54

-257 173
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Immaterielle anlægsaktiver

t.kr.

Erhvervede
immaterielle

anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2017 8.245
Tilgang i årets løb 50
Afgang i årets løb -149
Overførsler til andre poster -1.642

Kostpris 31. december 2017 6.504

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 7.611
Årets afskrivninger 255
Tilbageførsel af af- og nedskrivn. på afhændede aktiver -149
Overførsler til andre poster -1.384

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 6.333

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 171

5 Materielle anlægsaktiver

t.kr.

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar
Indretning af
lejede lokaler I alt

Kostpris 1. januar 2017 3.924 2.886 6.810
Tilgang i årets løb 95 0 95
Afgang i årets løb -417 0 -417
Overførsel fra andre poster 1.642 0 1.642

Kostpris 31. december 2017 5.244 2.886 8.130

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 3.666 2.838 6.504
Årets afskrivninger 320 19 339
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på

afhændede aktiver -417 0 -417
Overførsler fra andre poster 1.384 0 1.384

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 4.953 2.857 7.810

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 291 29 320
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A/S Information

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Andre
værdipapirer og

kapitalandele Deposita I alt

Kostpris 1. januar 2017 839 1.380 2.219
Tilgang i årets løb 0 1 1

Kostpris 31. december 2017 839 1.381 2.220

Værdireguleringer 1. januar 2017 482 0 482
Tilbageførsel af opskrivninger tidligere år -29 0 -29

Værdireguleringer 31. december 2017 453 0 453

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 1.292 1.381 2.673

Navn 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. 2017 2016

8 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 480.000 stk. a nom. 25,00 kr. 12.000 12.000

12.000 12.000

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

9 Egne kapitalandele

Antal stk. Nominel værdi
Andel af

selskabskapital

t.kr.

Saldo 1. januar 2017 47.147 1.179  %9,82

Saldo 31. december 2017 47.147 1.179  %9,82
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr. 2017 2016

10 Udskudt skat

Udskudt skat 1. januar -334 -223
Årets regulering af udskudt skat -258 -111

Udskudt skat 31. december -592 -334

Udskudt skat indregnes således i balancen:

t.kr. 2017 2016

Udskudte skatteaktiver -592 -334

-592 -334

Udskudt skat vedrører skattemæsigt underskud til senere udnyttelse, 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 24.279 t.kr. (2016: 23.405 t.kr.) består primært af
modtagne indbetalinger fra kunder, der først kan indtægtsføres i det efterfølgende regnskabsår, da det
vedrører forudbetalte abonnementer.

t.kr. 2017 2016

12 Personaleomkostninger
Lønninger 54.962 50.852
Pensioner 3.389 3.182
Andre omkostninger til social sikring 635 698
Andre personaleomkostninger 407 378

59.393 55.110

Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet:

Produktion 51.837 47.846
Administration 7.556 7.264

59.393 55.110

2017 indeholder restvederlag til medarbejdere, der er fristillet i forbindelse med gennemførte spare-
planer.

2017 2016

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 100 98

Vederlag til virksomhedens ledelse udgør for 2017:
Administrerende direktør 1.331 t.kr.; Chefredaktør 1.338 t.kr. (ej anmeldt direktør hos
Erhvervsstyrelsen); Bestyrelsen 412 t.kr. I alt 3.081 t.kr. 

I 2016 udgjorde vederlag til virksomhedens anmeldte direktion 1.924 t.kr.; bestyrelsen 300 t.kr. I alt
2.224 t.kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:

t.kr. 2017 2016

Leje- og leasingforpligtelser 1.458 1.425

Selskabets investering i DDPFF, 893 t.kr. er, jf. DDPFFs vedtægter, stillet til sikkerhed for denne
forenings forpligtelser.

14 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:

Navn Bopæl/Hjemsted

Informations Medarbejderforening København
Magistrenes Pensionskasse København
Foreningen Informations Venner København
A/S Information (beholdning af egne aktier) København

t.kr. 2017 2016

15 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -956 848

-956 848

16 Reguleringer
Af- og nedskrivninger 594 1.349
Finansielle indtægter -1.547 -1.432
Finansielle omkostninger 247 115
Skat af årets resultat 0 284
Udskudt skat -257 -111

-963 205

17 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger -33 94
Ændring i tilgodehavender 105 871
Ændring i leverandørgæld m.v. 2.400 -1.319
Andre ændringer i driftskapital 0 -950

2.472 -1.304
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