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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for A/S Information for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for
udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle
stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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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 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion

Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 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 årsregnskabet 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 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 regnskabsbrugerne 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 professionel 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
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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 årsregnskabet". Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

A/S Information
Årsrapport 2021



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.



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
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 årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 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 årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, 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
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.
Herning, den 29. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Stier
statsaut. revisor
mne42245
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Navn
Adresse, postnr., by

A/S Information
Store Kongensgade 40, 1264 København K

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

63 05 84 16
København
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.information.dk
information@information.dk

Telefon

33 69 60 00

Bestyrelse

Lasse Bolander, formand
Rasmus Bech Hansen
Else Louise Regitze Sommer
Hanne Gunnel Salomonsen
Tine Bruce Thygesen
Ulrik Peter Dahlin
Anna Rebekka von Sperling
Sofie Brandt Flodager Dalgaard

Direktion

Stine Carsten Kendal, adm. direktør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dalgasgade 27, 3. sal, 7400 Herning
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Oplysninger om selskabet

5

A/S Information
Årsrapport 2021
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t.kr.

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Finansielle poster
Årets resultat
Balancesum
Egenkapital
Heraf til investering i materielle
anlægsaktiver
Nøgletal
Overskudsgrad
Bruttomargin
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2021

2020

2019

2018

2017

114.467
54.274
-1.433
5.473
3.224

108.346
52.468
-615
2.659
1.666

106.410
48.994
693
3.545
3.303

97.242
48.836
3.210
-1.012
1.708

95.546
49.079
-2.512
1.300
-956

88.366
41.413

87.318
38.189

79.647
36.522

75.442
33.219

74.936
31.511

-934

-44

0

-106

-95

-1,3 %
47,4 %
46,9 %
8,1 %

-0,6 %
48,4 %
43,7 %
4,5 %

-0,1 %
46,0 %
45,9 %
9,5 %

4,3 %
50,2 %
44,0 %
5,3 %

-3,4 %
51,4 %
42,1 %
-3,0 %

103

103

98

95

100
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Hoved- og nøgletal

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

Driftsresultat (EBIT) x 100
Nettoomsætning

Bruttomargin

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning

Resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
A/S Information kom styrket ud af 2021. Avisen fastholdt den oplagsvækst, der tog fart under corona.
Mere end halvdelen af oplaget er digitalt, og den største vækst kom på digitale abonnementer og
weekendabonnementer med digital adgang. Omsætningen voksede 4,5 pct. Resultatet på primær drift
var negativt som følge af en række udviklingsomkostninger mod et forventet mindre overskud, mens
det samlede resultat blev højere end forventet.
Resultatet af primær drift var –1.433 t.kr. Resultat efter skat blev 3.224 t.kr.
Indtægtskilder

Udbredelse
I 2021 voksede Informations gennemsnitlige tælbare oplag 4,8 pct., eller godt 1000 ekstra i oplag i
gennemsnit over året. Oplagsstigningen er fordelt på flere weekend/digital-abonnenter, med digital
adgang hele ugen og printavis i weekenden, og langt flere rene digitale abonnementer. Det digitale
oplag er nu højere end printoplaget, og den udvikling fortsætter. Informations læsere har med deres
brug af både e-avis og information.dk flyttet avisen til først og fremmest at være digital.
Mere end en halv million forskellige brugere er forbi information.dk hver måned. Flere end 100.000
modtager nyheder gennem nyhedsbreve fra Information. Som noget nyt udkom Information med en
oplæst artikel hver uge i 2021, og disse blev downloadet mere end 400.000 gange. Den ugentlige
podcast Radio Information hver uge voksede til mere end 35.000 lyttere om ugen. Den digitale
samtaleserie, Langsomme samtaler med chefredaktør Rune Lykkeberg og internationale intellektuelle
blev downloadet 428.000 gange i løbet af 2021. I podcasten Støjbergs instruks fulgte mange tusinder
med i dækning af rigsretssagen mod forhenværende minister Inger Støjberg.
Væsentlige systemer til distribution af avisen, herunder abonnementssystem og marketing
automation system har været under udvikling i 2021 og færdiggøres i 2022. Desuden er første skridt
taget til avisens nye app, der blandt andet skal gøre lydproduktet lettere tilgængeligt for abonnenter.
Avisen
Informations redaktion har også i 2021 dækket corona med fokus på videnskab, politik, økonomi og
samfundsmæssige konsekvenser. Avisen har som i de foregående år brugt mange ressourcer på at
dække klimakrisen, både i Danmark og globalt.
Som noget nyt har Information hele året foldet naturvidenskaben ud i en stor ugentlig artikel, oplæst
og gratis tilgængelig. Naturvidenskaben er en nøgle til at forstå vor tids største udfordringer, fra
corona til klimakrisen, og dens historie er fyldt med usandsynlige gennembrud, vilde fejlskud og store
erkendelser, som dækkes i serien. Naturvidenskaben genfortalt er desuden udkommet med podcastsamtaler og som bog.
’Shakespeare er lige her’ var årets sommerserie. Her blev ti af Shakespeares væsentligste stykker
præsenteret i samtale med skuespillere, instruktører, kritikere, en minister m.fl. I serien
Hovedstrømninger i europæisk litteratur fejrede litteratur-tillægget, at Georg Brandes for 150 år siden
skrev litteraturhistorie med sine forelæsninger – og i serien kom Information med bud på
hovedstrømninger i den sidste del af det 20. og første del af det 21. århundredes historie.
Kulturredaktionen tog som eksperiment en måned fri fra amerikansk kultur og dækkede udelukkende
kultur fra resten af verden.
Redaktionen dækkede intensivt rigsretssagen mod tidligere minister Inger Støjberg, en sag, som
Information har været med til at afdække gennem flere år.
Serien Langsomme samtaler, hvor Informations chefredaktør interviewer nogle af tidens største
tænkere og intellektuelle fortsatte hele året, både som virtuelt live-arrangementer, avisartikler og
podcast.
De journalistiske projekter og den daglige dækning har været med til at vise, hvad en fri avis kan.
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Abonnementsomsætning steg 4,5 pct. fra 2020 til 2021, som følge af markant vækst i oplaget
gennem hele coronakrisen. Informations øvrige indtægter fra annoncer, forlag, projekter og kurser
har været stabile i 2021. Information modtog samme mediestøtte som foregående år. De finansielle
indtægter var 5,4 mio.kr, hvilket var væsentligt højere end foregående år som følge af den positive
udvikling i de finansielle markeder, samt et højere udbytte fra Ritzau pba en ekstraordinær udlodning
som følge af frasalg af en del af Ritzaus virksomhed.
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Ledelsesberetning
Projekter og udgivelser
Videnskabssatsningen med medieskoler for unge forskere og tv-showet Ph.d.Cup i samarbejde med
DR blev gennemført på trods af corona, mens medieskolerne for ph.d.’er samt et nyt debatakademi for
etablerede forskere inden for naturvidenskab og teknologi kunne afholdes i perioder, hvor det var
muligt at mødes og ellers blev afviklet online.
Informations Mesterklasser i at fotografere, skrive essays, erindringer og børnebøger mm. blev
afholdt med stor tilslutning, da dette var muligt i forår og efterår. Ligeledes har der været fulde huse
til live-arrangementer, så snart de kunne afholdes. Ikke mindst har Informations ”læsekredse”, bl.a.
om den europæiske roman været populære som nyt live-format.

Ledelse og organisation
Coronaen har betydet, at der har været perioder med hjemmearbejde, og derfor har der været fokus
på at skabe fælles begivenheder og sociale fællesskaber i de perioder, hvor det har været muligt.
Medarbejderne har løftet opgaver på nye måder og har bidraget meget væsentligt til, at Information er
kommet godt igennem endnu et udfordrende år. Ledelsen takker alle for indsatsen.
Vi har i forlængelse af den nationale samtale om krænkelser på arbejdspladsen og kravene til et godt
arbejdsmiljø iværksat en undersøgelse af arbejdsmiljøet, herunder særligt mobning, krænkelser og
trusler i forbindelse med arbejdet, og fulgt op med workshopforløb og ledelsestræning. Det fælles mål
for medarbejdere og ledelse er at fastholde og udvikle en tryg og fri arbejdsplads, og samarbejdet med
medarbejderne om dette har været tæt og konstruktivt.
Ledelsen udgøres af chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine Carsten Kendal.
Påvirkning af det eksterne miljø
Virksomheden påvirker primært det eksterne miljø gennem udgivelse af trykt avis. Dette sker gennem
partnere og i fællesskab i branchen, hvor der fx trykkes på FSC-certificeret papir og arbejdes på stadig
mere bæredygtig distribution. På Information er der vedtaget mad- og transportpolitik, der øger andel
af økologi og grønt, samt nedbringer flytransport.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2021.
Forventet udvikling
2021 var et år, hvor Information nåede flere brugere og abonnenter, samtidig med at produkt- og
systemlandskab blev udviklet. I det kommende år skal Information bruge yderligere kræfter på
produktudvikling og udvikling af distribution og kanaler. Det skal ske for at sikre Informations høje
redaktionelle kvalitet, øgede digitale udbredelse, også til yngre målgrupper, og betydning for
samfundsdebatten som landsdækkende uafhængig avis.
Den statslige mediestøtte, der sikrer publicistisk mangfoldighed i Danmark, vil fortsat være et helt
nødvendigt supplement med afgørende betydning for udgivelse af Information. Medieforhandlinger er
igangsat i 2022, og Information bakker op om Danske Mediers fælles holdning til den redaktionelle
produktionsstøtte, der er en nødvendig støtte til oplysning og fælles offentlighed i en tid, hvor
internationale tech-firmaer tager store dele af både annonceomsætning og opmærksomhed, uden at
bidrage til uafhængig kvalitetsjournalistik.
2022 vil fortsat være præget af udvikling og nye tiltag på kunderejsen, der har til formål at sikre flere
abonnenter i flere aldersgrupper, da abonnenterne udgør det primære økonomiske grundlag for, at
Information også i fremtiden vil være i stand til at producere kvalitetsjournalistik. Desuden planlægger
vi at udkomme med mere lyd, også gjort tilgængelig gennem en ny app.
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Informations Forlag har haft et godt år med bl.a. øget salg i Informations egen webbutik samt stærke
udgivelser i oversættelse, bl.a. Lea Ypi, Michael Sandel og Jan-Werner Müller, og danske bøger vokset
ud af avisen, herunder Rune Lykkebergs ”Samtaler om Shakespeare” og Johanne Pontidan og Mikkel
Vuorelas ”Naturvidenskaben genfortalt”. Moderne ideer bogserien serien består nu af 20 bøger, der
tilsammen har solgt flere end 30.000 eksemplarer og gjort forskning let tilgængelig med nye svar på
svære samfundsspørgsmål.
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Ledelsesberetning
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Aktiviteten for det kommende regnskabsår forventes at være på niveau med indeværende år, mens vi
forventer et mindre overskud på den primære drift i niveau 300 t.kr. til 800 t.kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

Nettoomsætning
Vareforbrug
Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
2 Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
3 Finansielle omkostninger
Resultat før skat
4 Skat af årets resultat
Årets resultat

2021

2020

114.467
-13.818
25.694
-72.069

108.346
-12.047
25.540
-69.371

54.274
-55.406

52.468
-52.840

-302

-243

-1.434
5.870
-397

-615
2.995
-336

4.039
-815

2.044
-378

3.224

1.666
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2021

2020

1.188

390

1.188

390

553
599

248
153

1.152

401

1.632
1.658

1.642
1.674

3.290

3.316

5.630

4.107

144

161

144

161

1.859
247
174
7.844
811

2.109
106
0
4.265
900

10.935

7.380

67.470

63.606

67.470

63.606

4.187

12.064

Omsætningsaktiver i alt

82.736

83.211

AKTIVER I ALT

88.366

87.318

AKTIVER
Anlægsaktiver
5 Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
6 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
7 Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudte skatteaktiver
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
8 Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
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A/S Information
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2021

2020

12.000
29.413

12.000
26.189

41.413

38.189

1.000

0

1.000

0

4.496

4.610

4.496

4.610

6.240
0
7.277
27.940

4.162
95
11.606
28.656

41.457

44.519

Gældsforpligtelser i alt

45.953

49.129

PASSIVER I ALT

88.366

87.318

PASSIVER
Egenkapital
9 Selskabskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
11 Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld
12 Periodeafgrænsningsposter

1
10
13
14
15

Anvendt regnskabspraksis
Egne kapitalandele
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Nærtstående parter
Resultatdisponering
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A/S Information
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Note

t.kr.

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2020
Overført via resultatdisponering

12.000
0

24.523
1.666

36.523
1.666

15

Egenkapital 1. januar 2021
Overført via resultatdisponering

12.000
0

26.189
3.224

38.189
3.224

Egenkapital 31. december 2021

12.000

29.413

41.413
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Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2021

2020

Årets resultat
16 Reguleringer

3.224
-4.356

1.666
-2.039

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital
17 Ændring i driftskapital

-1.132
-5.181

-373
3.591

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

-6.313
2.983
-265
-394

3.218
938
-330
12

Pengestrømme fra driftsaktivitet

-3.989

3.838

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Køb af værdipapir
Salg af værdipapir

-917
-934
15
-16
-10.962
9.040

-264
-44
0
-14
-11.650
10.885

Pengestrømme til investeringsaktivitet

-3.774

-1.087

Optaget langfristede gældsforpligtelser
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser

0
-114

2.879
0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-114

2.879

-7.877
12.064

5.630
6.434

4.187

12.064

Årets pengestrøm
Likvider 1. januar
Likvider 31. december
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Pengestrømsopgørelse

A/S Information
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for A/S Information for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.
Det er i året besluttet at foretage en reklassifikation vedrørende præsentation af modtaget
mediestøtte (offentlig tilskud), som er reklassificeret fra nettoomsætning til andre driftsindtægter.
Sammenligningstallene herfor er tilpasset, og ændringern påvirker omsætningen for indeværende år
med -25.526 t.kr. og sidste år med -25.526 t.kr., mens andre driftsindtægter påvirkes for
indeværende år med 25.526 t.kr. og sidste år med 25.526 t.kr.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Der er i året ændret regnskabspraksis ved overgang til opstilling af resultatopgørelsen artsopdelt
fremfor funktionsopdelt.
Sammenligningstallene herfor er tilpasset, og ændringen har ingen beløbsmæssig effekt på årets
resultat, egenkapital eller balancesum.
Ændringerne medfører efter ledelsens opfattelse, at der bedre opnås et retvisende billede af virksomhedens aktivitet og finansielle stilling, da dette er i overenstemmelse med den interne rapportering.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen
under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS18.
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 nettoomsætning 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
samarbejdspartnere med en løbetid hen over en regnskabsperiode, indregnes som omsætning i takt
med produktionen.
Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
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Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter, herunder modtagne tilskud og støtte.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger 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 lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

3-5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
5 år

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, udbytter, kursgevinster
og tab, finansieringstillæg vedrørende langfristet feriepengeforpligtelse, samt tillæg og godtgørelse
under acontoskatteordningen m.v.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering 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
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på
anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige
værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen 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 revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige
værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Leasingkontrakter
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkontrakter valgt
IAS 17.
Leasingkontrakter, hvor virksomheden ikke har alle væsentlige fordele og risici forbundet med ejendomsretten, er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejekontrakter indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser
vedrørende operationelle leasing og lejekontrakter oplyses under eventualposter.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver består af andre værdipapirer og kapitalandele samt deposita. Andre
værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Deposita måles til amortiseret kostpris.
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 henholdsvis 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
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Varebeholdninger
Varebeholdninger omfatter beholdninger af forlagets bogudgivelser og måles til kostpris efter FIFOmetoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen
til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Nettorealisationsværdi for varebeholdning opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 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
indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der
foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Under andre tilgodehavender indgår tilgodehavender vedrørende medfinansiering af projekter.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi
(børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til
kostpris.
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.
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Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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 anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor
opgørelse 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
indregnes 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende regnskabsår.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investeringsog 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 virksomhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende 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 værdiændringer.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t.kr.

2

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2021

2020

50.218
4.300
888

48.242
3.982
616

55.406

52.840

103

103

Vederlag til virksomhedens ledelse udgjorde i 2020: Anmeldte direktion 1.418 t.kr.; Chefredaktør
1.419 t.kr. (ej anmeldt direktør hos Erhvervsstyrelsen); Bestyrelsen 448 t.kr. I alt 3.285 t.kr.

3

4

5

t.kr.

2021

2020

Finansielle omkostninger
Dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter
Andre finansielle omkostninger

132
265

0
336

397

336

956
-141

289
89

815

378

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

Immaterielle anlægsaktiver
t.kr.

Erhvervede
immaterielle
anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb

6.761
917

Kostpris 31. december 2021

7.678

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

6.371
119

Af- og nedskrivninger 31. december 2021

6.490

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

1.188
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Vederlag til virksomhedens ledelse udgør for 2021 følgende: Anmeldte direktion 1.566 t.kr., hvori
der indgår 128 t.kr. som følge af udbetalte feriemidler i forbindelse med indefrysningsperioden efter
ny ferielov; Chefredaktør 1.438 t.kr. (ej-anmeldt direktør hos Erhvervsstyrelsen); Bestyrelsen 470
t.kr. I alt 3.474 t.kr.

A/S Information
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

3.770
406
-145

661
528
0

4.431
934
-145

Kostpris 31. december 2021

4.031

1.189

5.220

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på
afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger 31. december 2021

3.522
101

508
82

4.030
183

-145

0

-145

3.478

590

4.068

553

599

1.152

Andre
værdipapirer og
kapitalandele

Deposita

I alt

Kostpris 1. januar 2021
Afgang i årets løb
Overførsel fra andre poster

1.298
0
-10

1.674
-16
0

2.972
-16
-10

Kostpris 31. december 2021

1.288

1.658

2.946

Værdireguleringer 1. januar 2021

344

0

344

Værdireguleringer 31. december 2021

344

0

344

1.632

1.658

3.290

t.kr.

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

7

Finansielle anlægsaktiver
t.kr.

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

8

Navn

Retsform

Hjemsted

Andre kapitalandele
Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening
Ritzaus Bureau A/S

Forening
Selskab

København
København

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der først vedrører efterfølgende
år, herunder eksempelvis forsikringer og abonnementer.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t.kr.

9

2021

2020

12.000

12.000

12.000

12.000

Selskabskapital
Selskabskapitalen er fordelt således:
Aktier, 480.000 stk. a nom. 25,00 kr.

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 12.000 t.kr. de seneste 5 år.
10 Egne kapitalandele
Nominel værdi

Saldo 1. januar 2021
Køb i årets løb

47.147
300

1.178
8

9,82 %
0,06 %

Saldo 31. december 2021

47.447

1.186

9,88 %

t.kr.

Årets tilgang på egne kapitalandele er overdraget fra aktionærer frivilligt og udgør dermed ikke et
såkaldt køb af egne kapitalandele.
11 Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

Anden gæld

Gæld i alt
31/12 2021

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

4.496

0

4.496

0

4.496

0

4.496

0

12 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under forpligtelser består primært af modtagne indbetalinger, der først
kan indtægtsføres i det efterfølgende regnskabsår, da det vedrører forudbetalte abonnementer samt
forudbetalte tilskud vedrørende igangværende projekter.
13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:
t.kr.

Leje- og leasingforpligtelser

2021

2020

1.744

1.733

Selskabets investering i DDPFF, 854 t.kr. er, jf. DDPFFs vedtægter, stillet til sikkerhed for denne forenings forpligtelser.
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Andel af
selskabskapital

Antal stk.

A/S Information
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
14 Nærtstående parter
Ejerforhold

Navn

Bopæl/Hjemsted

Informations Medarbejderforening
Pensionskassen for Magistre & Psykologer
Foreningen Informations Venner
A/S Information (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 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld m.v.

2021

2020

3.224

1.666

3.224

1.666

302
-5.870
397
815
0

242
-2.989
330
288
90

-4.356

-2.039

17
-3.240
-1.958

9
547
3.035

-5.181

3.591
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Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
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Bestyrelse
På vegne af: AS Information
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Serienummer: PID:9208-2002-2-876215257293
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Anna Rebekka von Sperling

Ulrik Peter Dahlin

Bestyrelse
På vegne af: AS Information
Serienummer: PID:9208-2002-2-948148547479

Bestyrelse
På vegne af: AS Information
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Else Louise Regitze Sommer

Tine Bruce Thygesen

Bestyrelse
På vegne af: AS Information
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På vegne af: AS Information
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