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Beretning
2021/22

Indonesien med 
Nyhavn Rejser.
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Aller koncernen har i 2021/22 haft et driftsmæssigt rigtig godt år inden for stort set alle forretningsområder. 
Særligt inden for medierne i udgiverforretningen udviklede året sig mere gunstigt end forventet. Koncer-
nens rejsebureauer havde en meget tilfredsstillende udvikling trods en vanskelig start på regnskabsåret, 
grundet COVID-19-pandemien, som heldigvis aftog markant i andet halvår af regnskabsåret. Den negative 
økonomiske udvikling i verdensøkonomien og påvirkningen herfra på de finansielle markeder har haft en 
voldsom negativ indvirkning på koncernens finansielle poster. 

Koncernen har opnået et driftsresultat (EBITDA) på 328 mio.kr., hvilket er 30 mio.kr. højere end i 2020/21, 
og anses for tilfredsstillende, særligt under hensyntagen til faldende oplag, øgede trykomkostninger som 
følge af stigende priser på energi og papir samt en række driftsinvesteringer i Norge. Driftsresultatet (EBIT) 
for året udgør 201 mio.kr., hvilket er 50 mio.kr. bedre end 2020/21. Driftsresultatet (EBIT) anses ligeledes 
under de givne omstændigheder for tilfredsstillende. 

•  Koncernomsætningen er øget med 659 mio.kr. til 4.275 mio.kr., hvilket primært kan tilskrives omsæt-
ningsstigningen i rejsebureauerne, hvor stigningen i sig selv udgør hele 608 mio.kr.   

•  Udgiverforretningen har i alle lande opnået positive og tilfredsstillende driftsresultater. 

•  Koncernens oplagsfald på ugebladsmarkedet i regnskabsåret 2021/22 er fortsat på et lavere niveau end 
faldet i det generelle marked. Det er således fortsat ledelsens vurdering, at koncernen har fastholdt sin 
førende markedsposition for ugeblade i Norden.

•  Koncernens Marketing Service selskaber har fortsat den tilfredsstillende udvikling i Norge og Sverige. 
Herudover er det i regnskabsåret lykkedes at vende den negative udvikling i Danmark og Finland.

•  En række strategiske tiltag i Norge har i regnskabsåret påvirket resultatet negativt, men ventes på sigt at 
udvikle sig positivt. 

•  Rejsebureauerne har i andet halvår af regnskabsåret oplevet en markant fremgang i aktiviteten efter 
ophævelse af COVID-19 rejserestriktioner i mange lande. Rejsebureauerne har således igen samlet set 
opnået et positivt driftsresultat. 

•  Driftsresultatet er positivt påvirket af en ændring af grundlagsrenten for koncernens pensionsforpligtelser.

•  Resultatet af de finansielle poster er, som følge af den negative økonomiske udvikling i verdensøkonomi-
en og påvirkningen herfra på de finansielle markeder, negativ med netto 177 mio.kr., som dog for langt 
størstedelen er urealiseret.  

•  Årets resultat før skat udgør et overskud på 25 mio.kr. 

•  Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør et overskud på 4 mio.kr.

•  Årets udbytte foreslås at udgøre 50 mio.kr.

•  Pengestrømme fra drift er positive med 72 mio.kr.

2021/22 i overblik
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Spis Bedre, 
september 2022.
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Koncernens hoved- og nøgletal
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Hovedtal

Nettoomsætning 4.542 4.764 3.872 3.615 4.275

Driftsresultat (EBITDA) 370 282 177 298 328

Driftsresultat (EBITA) 308 218 122 252 296

Driftsresultat (EBIT) 162 85 2 151 201

Resultat af kapitalinteresser 15 10 18 32 1

Resultat af finansielle poster (14) 32 (11) 32 (177)

Årets resultat før skat 163 126 8 214 25

Årets resultat efter skat 102 77 4 156 4

Egenkapital 1.460 1.513 1.441 1.613 1.563

Balancesum 3.670 3.803 3.637 3.818 3.666

Investeringer i materielle anlægsaktiver 29 18 24 56 54

Pengestrømme vedrørende drift 325 267 119 276 72

Pengestrømme vedrørende investeringer (162) (232) (9) (272) (67)

Nøgletal

EBITDA-margin (%)                                              8,1 5,9 4,6 8,3 7,7

EBITA-margin (%) 6,8 4,6 3,1 7,0 6,9

EBIT-margin (%) / overskudsgrad 3,6 1,8 0,1 4,2 4,7

Afkast af investeret kapital inklusiv goodwill (%) 23,9 15,6 9,4 21,4 24,3

Nettoomsætning/investeret kapital inklusiv goodwill 3,5 3,4 3,0 3,1 3,5

Egenkapitalens forrentning (%) 7,1 5,2 0,3 10,2 0,3

Soliditetsgrad (%) 39,8 39,8 39,6 42,2 42,6

Aktieværdi og udbytte

Kurs/indre værdi 48.645 50.724 49.156 55.597 54.111

Beregnet kurs i henhold til vedtægtens § 4 (80%) 38.916 40.579 39.325 44.477 43.289

Udbytteprocent A-aktier 555 277 277 277 277

Udbytteprocent B-aktier 556 278 278 278 278

Udbyttebeløb i mio.kr. 100 50 50 50 50

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet, som anført i anvendt regnskabspraksis.
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Hovedaktivitet
Koncernen producerer og udgiver dag- og ugebla-
de samt magasiner på print og digitale platforme i 
Danmark, Sverige, Norge og Finland og har tillige 
væsentlige aktiviteter inden for Marketing Services 
samt rejsebureauvirksomhed i Danmark, Sverige og 
Norge. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I regnskabsåret 2021/22 har Aller-koncernen over-
ordnet set opnået et tilfredsstillende driftsresultat.
 
COVID-19-pandemien påvirkede i første halvår af 
regnskabsåret især koncernens rejsebureauer samt 
de koncernselskaber, som har aktiviteter, der inklu-
derer fysisk kontakt. 2021/22 har været et år, hvor 
medarbejderne er kommet tilbage til arbejdsplad-
serne på kontorerne, hvilket er sket lige så gnid-
ningsfrit som da samfundet lukkede ned og alle 
skulle arbejde hjemmefra. Igen i år skal det særskilt 
fremhæves, at alle medarbejdere i hele pandemi-
perioden har håndteret situationen meget profes-
sionelt og hensynsfuldt overfor koncernen, hvilket 
der skal lyde en stor tak for. 

Alle medieselskaberne har i regnskabsåret fortsat 
den digitale transformation, som har betydet en 
fortsat digital omsætningsvækst, der dog samlet set 
stadig ikke kan opveje de strukturelle oplagsfald i 
printmedierne. 

Medieselskabet i Danmark har i regnskabsåret  
haft positiv indtjening, primært som følge af at man 
har fastholdt og videreudviklet de strategiske digita-
le initiativer herunder kontinuerlig tilpasning af sel-
skabets arbejdsprocesser til produktion til digitale 
multiplatforme. 

Medieselskabet i Sverige har fortsat succes med at 
udvikle den digitale forretning, ligesom de struktu-
relle oplagsændringer fortsat har været bedre end 
forventet, hvorfor medieselskabet i Sverige igen 
i år har opnået et meget tilfredsstillende resultat. 
For at sikre en fortsat tilfredsstillende udvikling i 
selskabets ugeblade blev det ultimo regnskabs-
året besluttet at flytte aktiviteterne fra Malmø til 
Stockholm. Det svenske hovedkontor i Stockholm 
har i regnskabsåret gennemgået en udvidelse og 
totalrenovering og fremstår nu moderne og indby-
dende, ligesom det er lykkedes at samle de fleste 
aktiviteter i domicilet. 

Medieselskabet i Norge har i året haft en stabil 
udvikling i omsætningen. Der er i året foretaget 
en række nye strategiske driftsinvesteringer i bl.a. 

udvidelse af antallet af redaktionelle medarbejde-
re, særligt i Dagbladet. Dette har medført en øget 
omsætning, men i sagens natur også øgede om-
kostninger. 

Medieselskabet i Finland har oplevet en mindre 
nedgang i omsætning og indtjening som følge af 
de strukturelle oplagsændringer, men har til trods 
herfor formået at opnå et positivt resultat. 

Marketing Services har i Sverige og Finland udviklet 
sig meget tilfredsstillende. I Danmark og Norge har 
enkelte selskaber været negativt påvirket primært i 
det første halvår af regnskabsåret som følge af tilba-
geholdenhed i markedet. Selskaberne har dog i an-
det halvår af regnskabsåret haft en positiv udvikling. 

Rejsebureauvirksomhederne under Aller Leisure 
A/S-koncernen har i regnskabsåret, efter en vanske-
lig start i første halvår, oplevet en positiv udvikling 
i både omsætning og resultat, hvilket er sket i takt 
med ophævelse af COVID-19 rejserestriktioner i 
verdenssamfundet. 

Koncernen har, som følge af de negative påvirknin-
ger som COVID-19-pandemien har haft på driften 
af selskaberne, modtaget netto 6 mio.kr. i støtte fra 
statslige hjælpepakker. Hjælpen er primært modta-
get af rejsebureauerne i Danmark i form af tilskud til 
faste omkostninger og lønkompensation. 

Koncernens driftsresultat (EBITDA) udgør 328 mio.
kr., hvilket er en stigning på 30 mio.kr. i forhold til 
2020/21. 

Kalenderåret 2022 har været præget af voldsom uro 
på både aktie- og obligationsmarkederne, blandt 
andet som følge af stærkt stigende inflation og ren-
ter samt krigen i Ukraine, hvilket direkte har påvirket 
værdien af koncernens aktie- og obligationsbehold-
ninger særdeles negativt. Afkastet på selskabets 
finansielle investeringer har i 2021/22 udgjort ne-
gativt 156 mio.kr. mod positivt 48 mio.kr. i 2020/21, 
svarende til et negativt afkast på 13,1% (2020/21: 
+4,8%). Det fremhæves at langt størstedelen af det 
negative afkast er urealiseret. Det finansielle resultat 
betragtes som utilfredsstillende, men dog forvente-
ligt i lyset af den globale udvikling i de finansielle 
markeder. 
 
De samlede finansielle poster inklusive bank- og 
prioritetsrenter mv. udgør en nettoomkostning på 
177 mio.kr. mod en nettoindtægt på 32 mio.kr. i 
2020/21.
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Årets resultat før skat udgør et overskud på 25 mio.
kr. mod et overskud på 214 mio.kr. i 2020/21, hvilket 
er et fald på 189 mio.kr. Årets resultat efter skat og 
minoriteter udgør et overskud på 4 mio.kr. mod et 
overskud på 156 mio.kr. sidste år, hvilket er et fald 
på 152 mio.kr. Årets resultat betegnes samlet set, 
når der ses bort fra den ekstraordinært store negati-
ve påvirkning på koncernens finansielle aktiver, som 
tilfredsstillende.

Pengestrømme fra driften udgør 72 mio.kr. mod 
276 mio.kr. sidste år.
 
Nettoomsætning
Aller-koncernens samlede nettoomsætning er ste-
get med 659 mio.kr. i 2021/22 til i alt 4.275 mio.kr., 
hvilket hovedsaligt kan tilskrives udviklingen i Aller 
Leisure A/S-koncernen. Ændringer i valutakurserne 
har påvirket omsætningen i danske kroner positivt 
med i alt 14 mio.kr.

Eksterne omkostninger
De eksterne omkostninger udgør 2.601 mio.kr., 
hvilket er en stigning på 614 mio.kr. i forhold til 
2020/21. Denne markante stigning i omkostninger 
er primært en direkte effekt af den øgede aktivitet 
i Aller Leisure-koncernen samt øgede driftsinveste-

ringer. Ændringer i valutakurserne har øget omkost-
ningerne i danske kroner med i alt 7 mio.kr.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger udgør 1.351 mio.kr., hvilket 
er et fald på 10 mio.kr. i forhold til 2020/21. Perso-
naleomkostningerne er påvirket af en nedregule-
ring af koncernens hensatte pensionsforpligtelse 
på 105 mio.kr. som følge af udviklingen i grund-
lagsrenten, som dog opvejes af øgede omkostnin-
ger til de strate giske satsninger i Norge og Sverige 
samt den øgede aktivitet i Aller Leisure-koncernen. 
Herudover har ændringer i valutakurserne øget om-
kostningerne i danske kroner med i alt 8 mio.kr.
 
Driftsresultat (EBITDA)
Driftsresultatet før afskrivninger er steget med 30 
mio.kr. til et driftsresultat på 328 mio.kr.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger er netto faldet med 20 mio.
kr. til 127 mio.kr. 

Resultat før skat
Resultatet før skat udgør et overskud på 25 mio.kr., 
hvilket er et fald på 189 mio.kr. i forhold til 2020/21.

Skema 1

Årets resultat efter skat mio.kr.

Årets resultat før skat mio.kr.

Driftsresultat mio.kr (EBIT)

Driftsresultat mio.kr. (EBITDA)
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Resultat efter skat
Resultatet efter skat og minoritetsinteresser udgør 
et overskud på 4 mio.kr. mod et overskud på 156 
mio.kr. i 2020/21. Resultatet anses, når der ses bort 
fra udviklingen på de finansielle markeder, for til-
fredsstillende.

Overskudsgraden er i 2021/22 positiv med 4,7% 
mod en overskudsgrad på 4,2% i 2020/21. Egen-
kapitalforrentningen er positiv med 0,3% mod en 
forrentning på 10,2% i 2020/21.
  
Udbytte
Der foreslås udloddet 50 mio.kr. i udbytte. 

Hensatte pensionsforpligtelser 
Koncernens pensionsforpligtelser omfatter primært 
pension til overdirektører. Pensioner har frem til 
2016 været aftalt som 2/3 af gennemsnittet af de tre 
foregående års vederlag under forudsætning af, at 
overdirektøren er ansat som 60-årig. Desuden ind-
går ægtefælle- og børnepensioner i et vist omfang 
og under visse betingelser. Der indgås ikke længe-
re aftaler af denne karakter. 
 
Den gamle pensionsforpligtelse blev hensat fuldt 
ud i regnskabet 2016/17 ud fra et i 2016 fastfros-
set gageniveau. Grundlagsrenten opgjort på basis 
af forpligtelsen ultimo regnskabsåret udgør 3,75% 
pr. 30. september 2022 mod ca. 2% året før. Grund-
lagsrenten er fastsat med udgangspunkt i det nu-
gældende renteniveau. Beregningerne er foretaget 
af aktuarer. Gagestigninger vil ikke påvirke denne 
pensionsforpligtelse. 
 
Pensionerne er skattemæssigt fradragsberettigede 
på udbetalingstidspunktet. Den hensatte pensions-
forpligtelse indgår i beregningsgrundlaget for ud-
skudt skat.
 
Fra og med 2016 foretages der en pensionsindbe-
taling på 20% af alle lønstigninger.

Koncernens økonomiske stilling og beredskab
Koncernegenkapitalen udgør 1.563 mio.kr. pr. 30. 
september 2022 svarende til en soliditetsgrad på 
42,6% (2020/21: 42,2%). Faldet i egenkapitalen kan 
i det væsentligste tilskrives udbetaling af udbytte 
samt valutakursreguleringer vedrørende kapitalin-
teresser i udenlandske datterselskaber. 
 
Koncernens likvide beholdninger udgør 302 mio.kr., 
hvortil kommer let realisable værdipapirer for 1.038 
mio.kr., i alt 1.340 mio.kr. (2020/21: 1.479 mio.kr.). 
 

Koncernen er fortsat godt rustet til de kommende 
års udfordringer. Koncernen har et særdeles stærkt 
beredskab til at kunne agere på de udviklings- og in-
vesteringsmuligheder, der løbende måtte byde sig.
 
Driftsrisici
Koncernen møder fortsat intens konkurrence fra 
især Google, Meta (Facebook og Instagram) og de 
statsejede medievirksomheder samt den øvrige 
underholdningsindustri. I særdeleshed møder kon-
cernen hård konkurrence fra dagspressen og deres 
magasintillæg, der i Danmark med hjemmel i den 
fortsat stærkt konkurrenceforvridende momslovgiv-
ning producerer og udgiver både på print og digi-
talt uden moms. Dette står i skærende kontrast til, 
hvad der gælder for ugeblade og magasiner, som 
pålægges fuld moms både på print og digitalt. Dis-
se forhold er fortsat stærkt medvirkende til at for-
værre de i forvejen udfordrende tider for den del 
af mediebranchen, der ikke er omfattet af momsfri-
tagelse. 

Herudover har pandemier vist sig som en reel risiko 
for det globale samfund og verdensøkonomien i sin 
helhed og her i særdeleshed for serviceerhvervene. 
Selskaberne i Aller Leisure A/S-koncernen og visse 
af Marketing Service selskaberne er at betragte som 
serviceerhverv.

Cyberangreb er over det seneste årti intensiveret 
og er desværre i dag blevet en del af hverdagen for 
virksomheder generelt. I takt med at virksomheder-
ne anvender flere og nye teknologier til at optimere 
processer og arbejdsgange, inklusiv øget deling af 
data såvel internt som eksternt, stiger virksomhe-
dernes risici for cyberangreb.

Finansielle risici
Koncernen har fortsat en høj soliditetsgrad. Koncer-
nens likviditetsberedskab er primært placeret hos 
en række kapitalforvaltere. Ledelsen har defineret 
et enslydende investeringsmandat for den samlede 
værdipapirbeholdning til alle væsentlige kapitalfor-
valtere. Spekulative investeringer er fravalgt.

Koncernens overordnede målsætning for investe-
ringerne er at opnå et forholdsvist stabilt afkast 
med en stor sandsynlighed for såvel løbende som 
set over en længere årrække at opnå et positivt af-
kast efter inflation. Der må forventes mindre kurstab 
i enkelte år, men tab på mere end 5% i et enkelt år 
bør kun forekomme i tilfælde af meget ekstreme 
markedsvilkår. 
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De finansielle markeder udviser i perioder stor vola-
tilitet, herunder enkelte år med meget ekstreme 
markedsvilkår, hvorfor udsving vil kunne påvirke 
koncernens portefølje negativt såvel som positivt.

Investeringshorisonten er længere end 3 år, men 
porteføljen er så likvid, at den forventes at kunne 
realiseres uden væsentlige negative konsekvenser 
i løbet af en kortere periode.

Kapitalforvalterne bliver løbende vurderet.

Valutarisici
Kursrisici, der relaterer sig til investeringer i uden-
landske dattervirksomheder og kapitalinteresser, 
afdækkes normalt ikke, da det er koncernens opfat-
telse, at en løbende kurssikring af sådanne langsig-
tede investeringer ikke vil være optimal ud fra en 
samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning.

Koncernen afdækker væsentlige enkelttransaktio-
ner i forhold til udlandet. Der indgås ikke spekulati-
ve valutapositioner.

Koncernens væsentligste valutarisici relaterer sig til 
SEK og NOK.

Renterisici
Der indgås ikke rentepositioner til afdækning af 
renterisici. Som nævnt under pensionshensættel-
ser ovenfor er pensionsforpligtelsen beregnet på 
baggrund af en grundlagsrente, der fastsættes 
med udgangspunkt i det generelle markedsrente-
niveau. En ændring i renteniveauet kan derfor have 
en afsmittende effekt på beregningen af pensions-
forpligtelsen. En ændring af grundlagsrenten på et 
procentpoint fra det nuværende niveau vil påvirke 
pensionsforpligtelsen med ca. 50 mio.kr.

Kreditrisici
Koncernens udeståender består af mange mindre 
kunder med kort kredittid og vurderes ikke at inde-
bære væsentlige kreditrisici.
 
Vidensressourcer
Koncernens vidensressourcer udvikles i overens-
stemmelse med den vedtagne strategi og målsæt-
ning. 
 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Udvikling af nye og videreudvikling af eksisterende 
produkter og digitale løsninger sker som en inte-
greret del af den løbende produktion og betragtes 
derfor som et led i koncernens almindelige drift. Det 
gælder også satsning på nye forretningsområder.

Samfundsansvar og dataetik
Aller-koncernen ønsker at udvise og fremme ansvar-
lighed samt en bæredygtig, økonomisk og miljø-
mæssig udvikling. Denne adfærd skal være forene-
lig med, og afbalanceret i forhold til, en fortsat sund 
forretningsmæssig udvikling for koncernen.

Aller-koncernens Code of Conduct opstiller til un-
derstøttelse heraf en række retningslinjer, som skal 
efterleves af selskaber og medarbejdere i koncernen. 

Aller-koncernen har i henhold til lovgivningen ud-
arbejdet og implementeret en politik for dataetik. 
Den har til formål at tydeliggøre, hvordan koncer-
nen arbejder med dataetik og dataanvendelse samt 
at sætte en ramme for den dataetiske adfærd. Po-
litikken skal understøtte og supplere koncernens 
Code of Conduct.

Aller-koncernens CSR-rapport for 2021/22 (der ud-
gør koncernens lovpligtige redegørelser for sam-
fundsansvar og for den kønsmæssige sammensæt-
ning af ledelsen) findes i sin helhed på selskabets 
hjemmeside:

https://aller.com/wp-content/uploads/2023/01/
CSR-Rapport-2021-2022-DK_Final.pdf 

Aller-koncernens Code of Conduct og uddrag af 
koncernens samlede politik for dataetik findes lige-
ledes på selskabets hjemmeside.

Medarbejdere
Aller-koncernens medarbejdere er koncernens væ-
sentligste aktiv. Koncernen bygger i væsentligt om-
fang på den viden og knowhow, som kompetente, 
kreative og engagerede medarbejdere er i besid-
delse af.

Koncernen ønsker derfor at bibeholde og fortsat til-
sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø, der samtidig 
giver mulighed for en personlig og karrieremæssig 
udvikling. 

Som en integreret del af koncernens fastholdelses-
politik og udvikling af kompetencer bliver medar-
bejdere efter behov tilbudt intern og ekstern efter-
uddannelse og målrettede kurser.

Af koncernens ledende medarbejdere er 56% kvin-
der og 44% mænd.

Koncernens politik for det underrepræsenterede 
køn er at tilsikre en rimelig balance mellem antallet 
af kvinder og mænd under hensyntagen til kvalifi-
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kationer og produkternes målgruppe, hvilket anses 
for opfyldt med den nuværende bestyrelses- og 
ledel sessammensætning. 

Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets 
afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke ind-
trådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrap-
porten væsentligt.

Forventet fremtidig udvikling 
Forventningerne til det kommende år er præget af 
usikkerheden omkring markedsøkonomien og de 
geopolitiske forhold, hvilket kan få væsentlig på-
virkning på den forventede udvikling. På baggrund 
af de stærke kompetencer og opnåede resultater 
inden for Marketing Service selskaberne forventer 
ledelsen en fortsat vækst på nordisk plan, både or-
ganisk og via opkøb. Rejsebureauvirksomhederne 
under Aller Leisure A/S-koncernen vil i det kom-
mende år arbejde med vækst og på at stå endnu 
stærkere i markedet – også på Skandinavisk plan.  

Der vil i medieforretningen fortsat blive fokuseret 
på investeringer i den digitale udvikling, ligesom 
der kontinuerligt vil blive gennemført strukturelle 

markedsmæssige tilpasninger inden for aviser, uge-
blade og magasiner, da oplagsudviklingen på print 
generelt set fortsat forventes at være faldende med 
ca. 10% pr. år, dog med forskellig styrke inden for 
de enkelte produktsegmenter samt markeder. 
 
Det nordiske samarbejde med fælles produktud-
vikling og standardisering af processer og plat-
forme i koncernen fortsætter, for derigennem at 
opnå yder ligere fordele og synergier. De ændrede 
markedsforhold kan fortsat nødvendiggøre tilpas-
ninger og sammenlægninger i koncernen for at 
opnå nødvendige rationaliseringer, skalafordele og 
effektiviserings gevinster. 
 
På baggrund af det nuværende aktivitetsniveau 
og øgede driftsinvesteringer samt de ledende 
datterselskabers rapporterede budgettal for regn-
skabsåret 2022/23 og seneste perioderesultater, 
forventes et positivt driftsresultat (EBITDA) i niveau 
125 - 140 mio.kr. og et positivt driftsresultat efter af-
skrivninger mv. (EBIT) i niveau ca. 25 mio.kr.
 
Det er fortsat selskabets og koncernens politik ikke 
at udtrykke forventninger til investeringsresultater.

Skema 2

Koncernens medarbejdersammensætning
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Økonomisk udvikling
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Aller Media A/S, koncern

Nettoomsætning 984 914 824 796 806

Driftsresultat (EBITDA) 24 (53) (16) 34 10

Driftsresultat (EBITA) 24 (58) (23) 31 8

Driftsresultat (EBIT) 0 (70) (42) 24 5

Årets resultat 6 (58) (36) 14 3

Egenkapital ultimo 125 9 48 69 71

Gennemsnitligt antal ansatte 573 548 518 442 440

Ugeblade
Billed-Bladet
Familie Journal
Femina
Se og Hør
Søndag
Ude og Hjemme
7 TV-dage
 
Magasiner
Antik & Auktion
Dossier
ELLE
Elle Decoration
Isabellas
Kryds- og tværsblade
Mad & Bolig
Maker (Maries Idéer)
Psykologi
Spis Bedre 
Vi Unge
   
Digitale brands
Ally (app)
Billedbladet.dk
Dossier.dk
Elle.dk
Elledecoration.dk
Femina.dk
Familiejournal.dk
Isabellas.dk
Konfirmation.dk
Letliv.dk 
Madogbolig.dk
Pling (app)
Seoghoer.dk / SH.dk
Spisbedre.dk
Udeoghjemme.dk
Vielskermedia.dk
Viunge.dk
  
Marketing Services
OTW A/S
  
Øvrige aktiviteter
ALIVE A/S
Aller Media Business/
DG Media  
Heartbeats ApS

Hovedaktivitet og økonomisk udvikling
Aller Media A/S-koncernen, Danmarks hovedakti-
vitet består i udgivelse af ugeblade, maga siner og 
relaterede digitale aktiviteter, Marketing Services, 
øvrige aktiviteter m.m.

Aller Media A/S har en stærk position inden for 
både ugeblade, magasiner og digitale platforme 
med en række stærke brands, der hver eneste dag 
er i kontakt med over en million læsere og brugere 
på print og digitalt. 

Årets nettoomsætning er steget til 806 mio. kr., hvil-
ket er en stigning på 10 mio. kr. i forhold til 2020/21. 
Omsætningsudviklingen har været positivt påvirket 
af en fokuseret digital strategi, der har bidraget 
positivt til omsætningen samt mindsket faldet i for-
hold til året før, ligesom ALIVE A/S har oplevet en 
væsent lig omsætningsfremgang. 

Medieforretningen har i løbet af regnskabsåret 
lanceret ny abonnementsstrategi samt gennemført 
yderligere effektiviseringer og optimeringer af re-
daktionelle processer, hvilket har bidraget positivt. 
Den i 2021 lancerede app Ally, der tilbyder pod-
cast, videoer og artikler, vandt i efteråret 2022 den 
prestigefyldte ”People’s Lovie Awards 2022” i kate-
gorien ”News & Entertainment”.

OTW A/S gennemførte i første halvår af regnskabs-
året en række organisatoriske tilpasninger, som har 
medført en forbedret indtjening. Heartbeats ApS 
har derimod desværre ikke formået at realisere sine 
vækstforventninger i løbet af regnskabsåret, hvor-
for der er igangsat en turnaround. 

ALIVE A/S har i regnskabsåret formået at tiltrække 
nye store kunder. Selskabet har således gennemført 
flere større events herunder en række relateret til 
Tour de France, hvor ALIVE A/S var officiel partner. 
Dette har medført en væsentlig stigning i både om-
sætning og indtjening. 

Det samlede driftsresultat (EBITDA) udgør et over-
skud på 10 mio.kr., hvilket er et fald på 24 mio.kr. 

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 3 mio.kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling
Ledelsen i Danmark forventer grundet øgede inve-
steringer i den digitale transformation et lille, men 
positivt driftsresultat (EBITDA) for regnskabsåret 
2022/23. 

Aller Media A/S- 
koncernen, Danmark
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Ugeblade
Allas
Allers
Hemmets Veckotidning
Hänt Extra
Hänt i Veckan
Svensk Damtidning 
TV-Guiden
Året Runt
 
Magasiner
Allers Trädgård
Antik & Auktion
ELLE  
ELLE Decoration
ELLE mat&vin
Femina
Matmagasinet
MåBra
Residence
Veckans Nu
  
Digitale brands
Allas.se
Allasshop.se
Allersparks.se (app)
Baaam.se
Digitant.se
Elle.se
Elledecoration.se
Ellematovin.se
Femina.se
Frida.se
Hant.se & app
Mabra.com
Motherhood.se
Pling (app)
Prenumerera.se
Recept.se
Residencemagazine.se
Svenskdam.se & app
 
Marketing Services
Ahead Group Sweden AB
Make Your Mark AB
Narva AB
Oculos AB
OTW AB
 
Øvrige aktiviteter
Aller Brand Studios AB
My Perfect Day AB
She Report
She Summit
Skapamer e-handel 
Norden AB

Hovedaktivitet og økonomisk udvikling
Aller Media AB-koncernen, Sveriges hovedaktivitet 
består i udgivelse af ugeblade, magasiner og rela-
terede digitale aktiviteter, Marketing Services,  øvri-
ge aktiviteter herunder e-handel m.m.
 
Årets nettoomsætning i Aller Media AB-koncernen er 
faldet med 11 mio.kr. til 1.233 mio.kr. i 2021/22. Om-
sætningen er påvirket negativt med 29 mio.kr. som 
følge af valutakursændringer i den svenske krone. 

Aller Media AB’s medieforretning har igen i 2021/22 
haft en meget tilfredsstillende udvikling. Selskabet 
har fortsat fuldt fokus på digitalisering, herunder 
digitalt annoncesalg m.m. Selskabet har, for at sik-
re den fremtidige udvikling af ugebladene, ultimo   
regnskabsåret besluttet at samle aktiviteterne i 
Stockholm. Det svenske hovedkontor i Stockholm 
er i regnskabsåret udvidet og totalrenoveret, så det 
i dag fremstår moderne og indbydende, ligesom 
det er lykkedes at samle de fleste aktiviteter i det 
nye hus. 

Marketing Service selskaberne under Ahead Group 
har i året formået at konsolidere deres betydelige 

markedsposition både ved at fastholde eksisteren-
de kunder og ved at tiltrække nye og betydelige 
kunder. Selskaberne har ligeledes i år vundet en 
lang række priser, bl.a. blev OTW AB kåret i New 
York til verdens bedste content bureau. 

Selskabets e-commerce aktiviteter har på lige fod 
med brancheudviklingen oplevet en nedgang i om-
sætningen efter COVID-19. Der er i året foretaget 
væsentlige systeminvesteringer for at sikre både en 
bedre kundeoplevelse og procesoptimeringer. 
 
Driftsresultatet (EBITDA) er positivt med 83 mio.kr., 
hvilket er et fald på 21 mio.kr. i forhold til 2020/21. 

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 48 
mio.kr. mod et overskud på 58 mio.kr. i 2020/21. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
 
Forventet udvikling
Ledelsen i Sverige forventer en mindre nedgang i 
driftsresultatet (EBITDA) for regnskabsåret 2022/23.

Aller Media AB- 
koncernen, Sverige

Økonomisk udvikling
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Aller Media AB, koncern

Nettoomsætning 1.129 1.123 1.140 1.244 1.233

Driftsresultat (EBITDA) 127 146 99 104 83

Driftsresultat (EBITA) 124 141 89 99 82

Driftsresultat (EBIT) 90 108 67 75 61*

Årets resultat 72 85 52 58 48*

Egenkapital ultimo 183 191 174 193 152*

Gennemsnitligt antal ansatte 537 560 562 594 627

*  Påvirkningen af koncerninternt salg af domicilejendommen Humlegårdsgatan, Stockholm er elimineret i 
det viste resultat.
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Hovedaktivitet og økonomisk udvikling
Aller Media AS-koncernen, Norges hovedaktivitet 
består i digitale aktiviteter, udgivelse af dagblade, 
ugeblade og magasiner. I tillæg hertil Marketing 
Services samt øvrige aktiviteter m.m.
 
Årets nettoomsætning i Aller Media AS-koncernen 
udgør 1.214 mio.kr., hvilket er en stigning på 71 
mio.kr. fra 2020/21. Omsætningen er positivt påvir-
ket af valutakursændringer med 43 mio.kr.

Medievirksomheden har i regnskabsåret yderli-
gere forbedret sin position som en af markedets 
ledende digitale aktører. Selskabet har i året fore-
taget væsentlige driftsinvesteringer blandt andet i 
form af journalistiske nyansættelser samt udvikling 
af mobiltelefoni satsningen PlussMobil. PlussMobil 
investeringen har dog i regnskabsåret påvirket re-
sultatet negativt. 

De norske Marketing Service selskaber har samlet 
set i regnskabsåret oplevet stigende omsætning 
og indtjening. I løbet af året er bureauerne sam-
lokaliseret og der er erhvervet 60% af aktierne i 
Kommunikation & PR-bureauet WergelandApenes. 
Herudover er satsningerne Clay AS og Pop Film AS 
etableret som en del af vækststrategien.

Roede AS, der primært udbyder fysiske vægttabs-
kurser, har igen i år haft væsentlige udfordringer 
som en direkte følge af COVID-19-pandemien, hvil-
ket har medført et væsentligt underskud.

En lang række af koncernens selskaber har i regn-
skabsåret vundet en del prestigefyldte priser. Bl.a. 
vandt Dagbladet ”Årets nasjonale sportsdekning” 
samt ”Årets sportsjournalistiske arbeid” for avisens 
banebrydende metodiske arbejde og imponeren-
de kildeomfang.

Årets driftsresultat (EBITDA) udviser for 2021/22 et 
positivt resultat på 24 mio.kr., hvilket er et fald på 85 
mio.kr. i forhold til 2020/21. 

Årets resultat efter skat udgør et underskud på 33 
mio.kr. mod et overskud på 67 mio.kr. i 2020/21. 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke ind-
trådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrap-
porten.

Forventet udvikling
Ledelsen i Norge forventer et væsentligt forbedret 
driftsresultat (EBITDA) for regnskabsåret 2022/23. 

Aller Media AS- 
koncernen, Norge

Dag- og ugeblade
Allers
Dagbladet
På TV
Se og Hør
Se og Hør EXTRA
 
Magasiner
KK
Kryds- og tværsblade
Samler & Antikkbørsen
Vakre Hjem & Interiør
VI OVER 60
 
Digitale brands
Børsen.no
Dagbladet.no
Dagbladet Pluss
Dinside.no
Elbil24.no
KK.no
Kode24.no
Lommelegen.no
Pling (app)
SeHer.no
SOL.no
Vi.no
 
Marketing Services
Ahead Group Norway AS
Clay AS
Elg AS
Hyper Kommunikasjon AS 
Nova Vista AS
Oculos AS
Pop Film AS
Redink Vest AS
Retail House Varejo AS 
WergelandApenes AS

Øvrige aktiviteter
Adblogg AS
DIAR AS
HS Media AS 
Nettbonus AS
PlussMobil
PublishLab AS
Roede AS
 

Økonomisk udvikling
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Aller Media AS, koncern

Nettoomsætning 1.381 1.366 1.131 1.143 1.214

Driftsresultat (EBITDA) 109 106 35 109 24

Driftsresultat (EBITA) 101 95 37 107 23

Driftsresultat (EBIT) 38 41 (14) 66 (22)

Årets resultat 14 23 4 67 (33)

Egenkapital ultimo 190 191 119 161 39

Gennemsnitligt antal ansatte 615 610 575 535 606
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Hovedaktivitet og økonomisk udvikling
Aller Media Oy-koncernen, Finlands hovedaktivitet 
består i udgivelse af ugeblade og relaterede digi-
tale aktiviteter, Marketing Services, øvrige aktiviteter 
m.m.
 
Årets nettoomsætning i Aller Media Oy-koncernen 
udgør 204 mio.kr., hvilket er et fald på 16 mio.kr. i 
forhold til 2020/21, hvilket hovedsageligt kan hen-
føres til  strukturelle oplagsændringer samt afvikling 
af en række mindre lønsomme aktiviteter. 

Medievirksomheden har i regnskabsåret haft en for-
ventet udvikling i forhold til de strukturelle oplags-
ændringer. Selskabet har dog oplevet væsentlige 
udfordringer i distributionsledet, da det finske post-
væsen har foretaget markante ændringer i postom-
delingen til stor gene for abonnenterne. På trods 
af dette er det lykkedes at fastholde sin position i 
markedet.
 
Marketing Service selskaberne har udviklet sig me-
get tilfredsstillende i året, ligesom det er lykkedes 
at vinde Vuoden Toimisto-prisen som ”Årets content 
marketing og SoMe bureau” i Finland.

Selskabet har i året med succes etableret Aller 
 Studios Oy, der producerer serier til tv- og stream-
ingtjenester.

Driftsresultatet (EBITDA) udgør et overskud på 12 
mio.kr., hvilket er et fald på 10 mio.kr. i forhold til 
2020/21. 

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 6 mio.
kr. mod et overskud på 13 mio.kr. i 2020/21. 

Mikael Makkonen tiltrådte som ny administrerende 
direktør pr. 1. januar 2022. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke ind-
trådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrap-
porten.

Forventet udvikling
Ledelsen i Finland forventer tilsvarende driftsresul-
tat (EBITDA) for regnskabsåret 2022/23.

Aller Media Oy- 
koncernen, Finland

Ugeblade
Katso
Seiska
 
Digitale brands
Katso.fi
Seiska.fi
Telvis.fi
 
Marketing Services
Aller Ideas
Dingle 
  
Øvrige aktiviteter
All Over Press
Aller Studios Oy
Data Refinery 

Økonomisk udvikling
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Aller Media Oy, koncern

Nettoomsætning 300 265 233 220 204

Driftsresultat (EBITDA) 21 1 33 22 12

Driftsresultat (EBITA) 20 1 31 21 12

Driftsresultat (EBIT) 6 (14) 25 17 9

Årets resultat 2 (10) 20 13 6

Egenkapital ultimo 14 4 23 36 43

Gennemsnitligt antal ansatte 230 190 152 138 132
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Hovedaktivitet og økonomisk udvikling
Aller Leisure A/S-koncernens hovedaktivitet består 
i at drive rejsebureauvirksomhed samt relaterede 
aktiviteter i de nordiske lande gennem koncernens 
rejsebureauer.
 
Årets nettoomsætning i Aller Leisure-koncernen ud-
gør 768 mio.kr., hvilket er en stigning på 608 mio.
kr. fra 2020/21. Regnskabsårets første halvdel var på-
virket negativt af COVID-19-pandemien som følge at 
de fortsatte rejserestriktioner mange steder i verden. 
I forsommeren 2022 blev rejserestriktionerne lem-
pet og/eller ophævet på stort set alle af koncernens 
destinationer, hvorefter efterspørgslen efter koncer-
nens rejser steg betragteligt og mere end forventet. 

Sommeren 2022’s meget høje rejseaktivitet bød 
dog samtidig på væsentlige udfordringer for kon-
cernens selskaber, primært som følge af flyselska-
bernes mange flyaflysninger og ændringer i plan-
lagte afgange, ligesom SAS-strejken kom på det 
værst tænkelige tidspunkt for koncernen. Det er kun 
gennem en fantastisk og ekstraordinær indsats fra 
alle medarbejdere, at det lykkedes at sikre gennem-
førslen af størstedelen af de planlagte rejser.

Den stigende aktivitet betød også, at selskaberne 
efter nogle hårde år under COVID-19-pandemien 

igen ansatte medarbejdere, ligesom en række nye 
rejsedestinationer blev introduceret. Gislev Rejser 
A/S vandt Danish Travel Awards 2022 i kategorien 
”Bedste rejsearrangør (rundrejser)”.

Det samlede driftsresultat (EBITDA) udgør et over-
skud på 17 mio.kr., hvilket er en forbedring på  
54 mio.kr.

Årets resultat efter skat udgør et underskud på  
16 mio.kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling
De markedsøkonomiske udsigter samt inflationens 
påvirkning på forbrugeradfærden gør fremtiden 
uforudsigelig for rejsebranchen som helhed. Kom-
bineret med at flykapaciteten først ser ud til at være 
tilbage på 2018/19 niveau tidligst i 2024 dette gør, 
at forventningerne til det kommende regnskabsår 
er forbundet med væsentlig usikkerhed. 

Ledel sen forventer et lille, men positivt driftsresultat 
(EBITDA) i regnskabsåret 2022/23. 

Aller Leisure A/S- 
koncernen 

Rejsebureauer
Aller Travel AS
Billetkontoret A/S
Gislev Rejser A/S
Kulturrejser A/S
Lets Do Travel A/S
Nilles Rejser A/S
Nyhavn Rejser A/S
Stjernegaard A/S
Zen Luxury Travels

Økonomisk udvikling
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Aller Leisure A/S, koncern

Nettoomsætning 724 1.068 497 160 768

Driftsresultat (EBITDA) 21 23 (31) (37) 17

Driftsresultat (EBITA) 20 23 (31) (37) 16

Driftsresultat (EBIT) 7 1 (56) (61) (9)

Årets resultat (2) (6) (48) (55) (16)

Egenkapital ultimo 184 176 123 70 54

Gennemsnitligt antal ansatte* 216 242 197 156 181

* Eksklusiv rejseledere. 
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Hovedaktivitet
Aller Tryk A/S er et af de førende heatset rotations-
trykkerier i Skandinavien og ligger strategisk godt 
placeret i Høje Taastrup.

Selskabet forestår trykning af langt størstedelen af 
Aller-koncernens udgivelser samt sælger ekstern 
produktion af tryksager til det skandinaviske mar-
ked.

Økonomisk udvikling
Aller-koncernens ugeblade i Danmark, Sverige og 
Norge trykkes på trykkeriet i Høje Taastrup. Aller- 
koncernens magasiner produceres ligeledes i Høje 
Taastrup, når dette er muligt. Herudover produce-
res en lang række af eksterne trykopgaver. 

Selskabet blev i første halvår af regnskabsåret 
2021/22 negativt påvirket af en uventet og langva-
rig strejke hos en af verdens største papirleverandø-
rer. Strejken medførte mangel på visse papirtyper 
samt markante prisstigninger på papir. I andet halv-
år af regnskabsåret blev selskabet negativt påvirket 
af de historiske store prisstigninger særligt på ener-
gi. Disse forhold i kombination har påvirket selska-
bets resultat negativt.  

Årets driftsresultat (EBITDA) udviser for 2021/22 et 
positivt resultat på 17 mio.kr., hvilket er et fald på 10 
mio.kr. i forhold til 2020/21. 

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 0,5 
mio.kr. mod et overskud på 18 mio.kr. i 2020/21. 

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt be-
skæftiget 101 medarbejdere (2020/21: 105). 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt 
forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling
Ledelsen i Aller Tryk A/S forventer grundet de væ-
sentligt øgede råvare- og energipriser et negativt 
driftsresultat (EBITDA) for regnskabsåret 2022/23.

Aller Tryk A/S
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
01.10.2021 - 30.09.2022 for Aller A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2022 og resultatet af koncernens og  
selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2021 - 30.09.2022. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 12. januar 2023

Bettina Charlotte Aller Erik Aller Katinka Pernille Aller

Direktion

Bestyrelse

Bettina Charlotte Aller Claës Henrik Aller Erik Aller

Richard Rudolf Sand
formand

Lone Meldgaard Bo Thorup Morten Thøgersen

Katinka Pernille Aller
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Til kapitalejerne i Aller A/S 

Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregn-
skabet for Aller A/S for regnskabsåret 01.10.2021 - 
30.09.2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis, for såvel koncernen som selska-
bet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30.09.2022 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 01.10.2021 - 30.09.2022 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af koncernregnskabet og års-
regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i over-
ensstemmelse 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 forplig-
telser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og års
regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et kon-
cernregnskab og et årsregnskab, der giver et ret-
visende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et koncernregnskab og et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og års-
regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kon-
cernens og selskabets evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant, samt at udarbejde koncernregn-
skabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet 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 koncernregn
skabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed 
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisi-
onspåtegning med en konklusion. Høj grad af sik-
kerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke 
en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinforma tion, 
når sådan findes. Fejlinformation 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 koncernregnskabet og års-
regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse 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 koncernregnskabet og årsregn-
skabet, uanset om denne skyldes besvigelser el-
ler fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revisions-
bevis, 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 fejl-
information forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
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bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol.

 
•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 

relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af koncernens og 
selskabets interne kontrol. 

 
•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 

er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysnin-
ger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
koncernregnskabet og årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det op-
nåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om koncernens og sel-
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i koncernregnskabet og 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-
sion. Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at koncernen og 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 
•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, 

struktur og indhold af koncernregnskabet og 
årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om koncernregnskabet og årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og be-
givenheder på en sådan måde, at der gives et 
retvisende billede heraf.

•  Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 
for de finansielle oplysninger for virksomhederne 
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug 
for at udtrykke en konklusion om koncernregn-
skabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med 
og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige 
for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 
det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssi-
ge observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om koncernregnskabet og års-
regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og 
vi udtrykker ingen form for konklusion med sikker-
hed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledel-
sesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-
se med koncernregnskabet og årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforma-
tion i ledelsesberetningen.

København, den 12. januar 2023

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lars Kronow
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne19708

Christina Nilsson
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne44182
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ELLE Danmark, november 2022
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Resultatopgørelse for 2021/22

Moderselskab Koncern

2020/21 2021/22 2021/22 2020/21

t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.

113.725 138.877 Nettoomsætning 1 4.274.574 3.615.147

0 0 Andre driftsindtægter 2 6.065 30.859

(21.017) (22.972) Eksterne omkostninger (2.601.327) (1.987.047)

(65.946) 32.539 Personaleomkostninger 3 (1.350.940) (1.360.702)

26.762 148.444 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 328.372 298.257

(11.761) (3.497) Af- og nedskrivninger 4,8,9 (127.465) (147.644)

15.001 144.947 Driftsresultat (EBIT) 200.907 150.613

117.718 15.479 Resultat efter skat i tilknyttede virksomheder 0 0

0 0 Resultat efter skat i kapitalinteresser 806 31.526

79.568 39.294 Finansielle indtægter 5 55.189 102.824

(46.474) (201.322) Finansielle omkostninger 5 (232.036) (71.191)

165.813 (1.602) Resultat før skat 24.866 213.772 

(9.833) 5.244 Skat af årets resultat 6 (19.986) (58.483)

155.980 3.642 Koncernens resultat 4.880 155.289

0 0 Minoritetsinteressers andel af resultatet (1.238) 691

155.980 3.642 Årets resultat 7 3.642 155.980
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Balance pr. 30.09.2022 – Aktiver

Moderselskab Koncern

2021 2022 2022 2021

t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.

0 0 Erhvervede udgiverrettigheder og licenser m.m. 32.197 40.787

0 0 Goodwill 230.991 298.818

0 0 Immaterielle anlægsaktiver 8 263.188 339.605

692.077 689.234 Grunde og bygninger 1.216.417 1.211.019

0 0 Produktionsanlæg og maskiner 28.380 36.108

3.226 3.108 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16.650 15.982

695.303 692.342 Materielle anlægsaktiver 9 1.261.447 1.263.109

892.168 666.978 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0

0 0 Kapitalandele i kapitalinteresser 31.213 31.489

1.650 1.877 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0

0 0 Tilgodehavender hos kapitalinteresser 12.830 9.989

1.187.162 1.024.075 Andre værdipapirer og kapitalandele 1.032.423 1.199.298

0 0 Andre tilgodehavender 27.580 33.246

122.044 127.284 Udskudt skat 10 129.242 141.952

2.203.024 1.820.214 Finansielle anlægsaktiver 11 1.233.288 1.415.974

2.898.327 2.512.556 Anlægsaktiver 2.757.923 3.018.688

0 0 Varebeholdninger 53.412 49.315

518 22 Tilgodehavender fra salg 342.927 268.974

26.626 25.774 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0

2.364 3.385 Andre tilgodehavender 12 46.276 52.185

20.124 23.998 Tilgodehavende selskabsskat 10.251 20.347

10.866 11.045 Periodeafgrænsningsposter 147.362 128.778

60.498 64.224 Tilgodehavender 546.816 470.284

0 0 Andre værdipapirer og kapitalandele 5.843 7.490

188.878 213.205 Likvide beholdninger 302.156 272.371

249.376 277.429 Omsætningsaktiver 908.227 799.460

3.147.703 2.789.985 Aktiver 3.666.150 3.818.148
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Balance pr. 30.09.2022 – Passiver

Moderselskab Koncern

2021 2022 2022 2021

t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.

18.000 18.000 Virksomhedskapital 13 18.000 18.000

1.544.863 1.495.427 Overført resultat 1.495.427 1.544.863

50.000 50.000 Foreslået udbytte for regnskabsåret 50.000 50.000

1.612.863 1.563.427 Egenkapital 1.563.427 1.612.863

0 0 Minoritetsinteresser 1.041 13.120

1.612.863 1.563.427 Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 1.564.468 1.625.983

485.000 380.100 Hensatte pensionsforpligtelser 3 413.505 523.341

399 589 Andre hensatte forpligtelser 5.272 18.510

485.399 380.689 Hensatte forpligtelser 418.777 541.851

409.327 405.608 Gæld til realkreditinstitutter 405.608 409.327

0 0 Finansielle leasingforpligtelser 2.752 0

24.744 25.987 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0

358 30 Anden gæld 36.403 11.305

21.334 5.913 Skyldig selskabsskat 6.293 21.861

455.763 437.538 Langfristede gældsforpligtelser 14 451.056 442.493

3.725 3.719 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 12.823 3.725

0 0 Modtagne forudbetalinger fra kunder 454.049 403.052

3.917 4.081 Leverandørgæld 264.728 201.763

408.381 234.776 Gæld til tilknyttede virksomheder 8.972 9.972

0 0 Gæld til kapitalinteresser 2.454 799

5.602 20.959 Skyldig selskabsskat 3.477 17.399

172.053 144.796 Anden gæld 446.257 524.771

0 0 Periodeafgrænsningsposter 39.089 46.340

593.678 408.331 Kortfristede gældsforpligtelser 1.231.849 1.207.821

1.049.441 845.869 Gældsforpligtelser 1.682.905 1.650.314

3.147.703 2.789.985 Passiver 3.666.150 3.818.148

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 15 - 18

Øvrige noter 19 - 22
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Egenkapitalopgørelse for 2021/22

Aktiekapital
Overført 

resultat

Foreslået 
udbytte  

for regn-
skabsåret I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Moderselskab

Egenkapital 01.10.2021 18.000 1.544.863 50.000 1.612.863

Udloddet udbytte 0 0 (50.000) (50.000)

Udbytte af egne aktier 0 42.007 0 42.007

Køb af egne aktier 0 (5.182) 0 (5.182)

Årets resultat 0 (46.358) 50.000 3.642

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (15.899) 0 (15.899)

Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske dattervirksomheder 0 (24.004) 0 (24.004)

Egenkapital 30.09.2022 18.000 1.495.427 50.000 1.563.427

Aktiekapital
Overført 

resultat

Foreslået 
udbytte  

for regn-
skabsåret

Minoritets- 
interesser I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Koncern

Egenkapital 01.10.2021 18.000 1.544.863 50.000 0 1.612.863

Udloddet udbytte 0 0 (50.000) 0 (50.000)

Udbytte af egne aktier 0 42.007 0 0 42.007

Køb af egne aktier 0 (5.182) 0 0 (5.182)

Årets resultat 0 (46.358)  50.000 0 3.642 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (15.899) 0 0 (15.899)

Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder 0 (24.004) 0 0 (24.004)

Koncern egenkapital 30.09.2022 18.000 1.495.427 50.000 0 1.563.427

Minoritetsinteresser 01.10.2021 0 0 0 13.120 13.120

Andel årets resultat 0 0 0 (1.238) (1.238)

Valutakursreguleringer og køb af minoritetsinteresser mv. 0 0 0 (10.841) (10.841)

Minoritetsinteresser 30.09.2022 0 0 0 1.041 1.041

Egenkapital 30.09.2022 inkl. minoritetsinteresser 18.000 1.495.427 50.000 1.041 1.564.468
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Pengestrømsopgørelse for 2021/22

Koncern

2021/22 2020/21

t.kr. t.kr.

Driftsresultat 200.907 150.613

Afskrivninger 127.465 147.644

Ændring i driftskapital (179.676) (23.336)

Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 148.696 274.921

Nettorenter, udbytte og kontante kursgevinster (39.881) 31.633

Betalt selskabsskat (36.772) (30.946)

Pengestrømme vedrørende drift 72.043 275.608

Køb og salg af immaterielle anlægsaktiver, netto (39.371) (30.253)

Køb og salg af materielle anlægsaktiver, netto (46.328) (55.049)

Køb og salg af finansielle anlægsaktiver, netto 18.758 (187.006)

Pengestrømme vedrørende investeringer (66.941) (272.308)

Ændring kreditinstitutter mv. 24.132 7.243

Betalt udbytte (7.993) (8.060)

Køb af egne aktier (5.182) (11.502)

Minoritetsinteresser 12.079 2.554

Pengestrømme vedrørende finansiering 23.036 (9.765)

Ændring i Likvider og Andre værdipapirer og kapitalandele 28.138 (6.465)

Likvider og Andre værdipapirer og kapitalandele 01.10.2021 279.861 286.326

Likvider og Andre værdipapirer og kapitalandele 30.09.2022 307.999 279.861
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1. Segmentoplysninger
 Segmentoplysninger er opgjort efter eliminering af internt køb og salg.

2. Andre driftsindtægter
  Koncernens andre driftsindtægter er ekstraordinært påvirket af indregning af kompensationer mv. modtaget som følge  

af COVID-19-pandemien. Koncernen har samlet indregnet kompensationer mv. for i alt 6 mio.kr. (2020/21: 28 mio.kr.), som  
kan specificeres som følger:

Koncern

Netto- 
omsætning

Drifts- 
resultat

Anlægs- 
aktiver Forpligtelser

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Geografisk opdeling – 2021/22

Danmark 1.682.574 147.685 2.119.899 1.472.831

Sverige 1.232.504 60.906 342.317 359.397

Norge 1.155.983 (16.442) 291.364 232.565

Finland 203.513 8.758 4.343 36.889

I alt 4.274.574 200.907 2.757.923 2.101.682

Geografisk opdeling – 2020/21

Danmark 993.133 (7.914) 2.345.582 1.489.302

Sverige 1.243.654 75.487 334.054 402.319

Norge 1.159.522 65.971 331.142 256.780

Finland 218.838 17.069 7.910 43.764

I alt 3.615.147 150.613 3.018.688 2.192.165

Koncern

2021/22 2020/21

t.kr. t.kr.

Kompensation for faste omkostninger mv. 4.158 29.863

Lønkompensation mv. 1.232 8.657

Tilskud Rejsegarantifonden mv. 675 (10.407)

I alt 6.065 28.113
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3. Personaleomkostninger

Moderselskab Koncern

2020/21 2021/22 2021/22 2020/21

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

57.329 66.781 Lønninger, gager og bestyrelseshonorarer, inkl. fratrædelsesgodtgørelser mv. 1.192.879 1.100.763

8.514 (99.419) Pensioner og bidrag* (5.234) 99.422

103 99 Andre sociale omkostninger m.m. 163.295 160.517

65.946 (32.539) 1.350.940 1.360.702

* Indeholder en regulering af hensatte pensionsforpligtelser på 105 mio.kr.

Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse i moderselskab:

35.546 38.574 Direktionsgager 38.574 35.546

3.601 3.601 Bestyrelseshonorar 7.301 7.269

18 20 Gennemsnitligt antal medarbejdere (ekskl. freelance ansatte og rejseledere) 2.107 1.988

485.000 380.100
Hensatte pensionsforpligtelser over for moderselskabets nuværende og  
tidligere medlemmer af selskabets ledelse samt til disses enker. 380.100 485.000

4. Af- og nedskrivninger

Moderselskab Koncern

2020/21 2021/22 2021/22 2020/21

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

0 0 Af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 96.021 101.614

11.761 3.586 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 34.926 45.672

0 (89) Tab/fortjeneste ved salg af anlægsaktiver (3.482) 358

11.761 3.497 127.465 147.644
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5. Finansielle poster
I moderselskabets finansielle poster indgår følgende renteindtægter og renteomkostninger fra tilknyttede virksomheder,  
vedrørende koncernens cash-pool ordning:

6. Skat af årets resultat

Moderselskab Koncern

2020/21 2021/22 2021/22 2020/21

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

10.991 0 Aktuel skat 33.124 67.457

(888) (5.240) Ændring af udskudt skat (14.489) (8.822)

(270) (4) Regulering vedrørende tidligere år 1.351 (152)

9.833 (5.244) 19.986 58.483

7. Forslag til resultatdisponering

Moderselskab

2020/21 2021/22

t.kr. t.kr.

50.000 50.000 Udbytte for regnskabsåret

105.980 (46.358) Overført til næste år

155.980 3.642

Moderselskabet

2021/22 2020/21

t.kr. t.kr.

Renteindtægter 0 1.458

Renteomkostninger 510 0

I moderselskabets og koncernens finansielle poster indgår renteomkostninger til tilknyttede virksomheder på i alt 301 t.kr. 
(2020/21: 383 t.kr.). 
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8. Immaterielle anlægsaktiver

Moderselskab

Erhvervede udgiverrettigheder  
og licenser mm.

t.kr.

Kostpris 01.10.2021 58.816

Afgang (9.333)

Kostpris 30.09.2022 49.483

Af- og nedskrivninger 01.10.2021 (58.816)

Afgang 9.333

Af- og nedskrivninger 30.09.2022 (49.483)

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2022 0

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2021 0

Koncern

Erhvervede  
udgiverrettigheder 

og licenser mm. Goodwill I alt

t.kr. t.kr. t.kr.

Kostpris 01.10.2021 431.230 1.090.894 1.522.124

Kursregulering (12.002) (41.064) (53.066)

Tilgang 5.437 38.021 43.458

Afgang (24.095) (50.849) (74.944)

Kostpris 30.09.2022 400.570 1.037.002 1.437.572

Af- og nedskrivninger 01.10.2021 (390.443) (792.076) (1.182.519)

Kursregulering 10.999 36.415 47.414

Tilgang (13.024) (82.997) (96.021)

Afgang 24.095 32.647 56.742

Af- og nedskrivninger 30.09.2022 (368.373) (806.011) (1.174.384)

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2022 32.197 230.991 263.188

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2021 40.787 298.818 339.605
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9. Materielle anlægsaktiver

Moderselskab

Grunde og  
bygninger

Andre  
anlæg mm. I alt

t.kr. t.kr. t.kr.

Kostpris 01.10.2021 855.759 9.528 865.287

Tilgang 0 1.024 1.024

Afgang 0 (900) (900)

Kostpris 30.09.2022 855.759 9.652 865.411

Af- og nedskrivninger 01.10.2021 (163.682) (6.302) (169.984)

Tilgang (2.843) (743) (3.586)

Afgang 0 501 501

Af- og nedskrivninger 30.09.2022 (166.525) (6.544) (173.069)

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2022 689.234 3.108 692.342

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2021 692.077 3.226 695.303

Koncern

Grunde og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Andre  
anlæg mm. I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kostpris 01.10.2021 1.539.057  212.075  177.052 1.928.184

Kursregulering (23.164) (293) (3.200) (26.657)

Tilgang 44.212 0 9.351 53.563

Afgang 0 (4.077) (10.080) (14.157)

Kostpris 30.09.2022 1.560.105 207.705 173.123 1.940.933

Af- og nedskrivninger 01.10.2021 (328.038) (175.967) (161.070) (665.075)

Kursregulering 3.828 288 3.184 7.300

Tilgang (19.478) (7.723) (7.725) (34.926)

Afgang 0 4.077 9.138 13.215

Af- og nedskrivninger 30.09.2022 (343.688) (179.325) (156.473) (679.486)

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2022 1.216.417 28.380 16.650 1.261.447

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2021 1.211.019 36.108 15.982 1.263.109

I den regnskabsmæssige værdi af koncernens materielle anlægsaktiver pr. 30. september 2022 indgår finansielle leasingaktiver  
med i alt 3.960 t.kr.
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10. Udskudt skat

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Udskudte skatteforpligtelser og -aktiver vedrører følgende poster:

0 0 Immaterielle anlægsaktiver 2.859 4.982  

13.942 12.837 Materielle anlægsaktiver 5.174 (2.457)

0 176 Finansielle anlægsaktiver 3.736 (1.294)

0 0 Varebeholdninger (189) (171)

0 0 Tilgodehavender 1.057 6.461

108.102 84.352 Gældsforpligtelser og pensionsforpligtelser mv. 90.051 114.774

0 29.919 Underskudsfremførsel 26.554 19.657

122.044 127.284 129.242 141.952

Nettoværdien er indregnet således i balancen:

121.156 122.044 Udskudt skat 01.10.2021 141.952 138.092

0 0 Valutakursreguleringer mv. (450) (2.127)

0 0 Underskudsfremførsel anvendt i regnskabsåret (26.749) (2.835)

888 5.240 Årets bevægelser 14.489 8.822

122.044 127.284 Udskudt skat 30.09.2022 129.242 141.952
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11. Finansielle anlægsaktiver

Moderselskab

Kapitalandele  
i tilknyttede  

virksomheder

Tilgodehavender 
hos tilknyttede  

virksomheder

Andre værdi- 
papirer og  

kapitalandele I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kostpris 01.10.2021 1.024.295 1.650 1.116.687 2.142.632

Tilgang 17 227 143.337 143.581

Afgang 0 0 (169.345) (169.345)

Kostpris 30.09.2022 1.024.312 1.877 1.090.679 2.116.868

Op- og nedskrivninger 01.10.2021 (132.127) 0 70.475 (61.652)

Resultat efter skat i tilknyttede virksomheder (81.703) 0 0 (81.703)

Modtaget udbytte (200.783) 0 0 (200.783)

Kursregulering (24.004) 0 (137.079) (161.083)

Regulering interne avancer og tab 97.182 0 0 97.182

Andre reguleringer (15.899) 0 0 (15.899)

Op- og nedskrivninger 30.09.2022 (357.334) 0 (66.604) (423.938)

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2022 666.978 1.877 1.024.075 1.692.930

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2021 892.168 1.650 1.187.162 2.080.980

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:
Koncernoversigten fremgår særskilt bagerst i årsrapporten.

Moderselskab

30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr.

Egne aktier

Regnskabsmæssig værdi 0 0

Beholdning, nom. 15.126 15.114

Varierende stykstørrelser 4.860 stk.   4.847 stk.

I % af aktiekapitalen 84,03% 83,96%

Beholdningen af egne aktier sammensætter sig således:

A-aktier 1.720 1.708

B-aktier 13.406 13.406

15.126 15.114

Aller A/S har i både 2021/22 og 2020/21 erhvervet egne kapitalandele.  
Erhvervelserne er foretaget inden for den af generalforsamlingen fastlagte ramme.
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Koncern

Kapitalandele 
i kapital- 

interesser

Tilgodehavender 
hos kapital- 

interesser

Andre værdi- 
papirer og  

kapitalandele

Andre  
tilgode- 

havender I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kostpris 01.10.2021 24.126 9.989 1.134.255 33.246 1.201.616

Kursregulering (1.093) (246) (573) (1.920) (3.832)

Tilgang 1.052 3.087 149.393 591 154.123

Afgang (307) 0 (169.345) (3.213) (172.865)

Kostpris 30.09.2022 23.778 12.830 1.113.730 28.704 1.179.042

Op- og nedskrivninger 01.10.2021 7.363 0 65.043 0 72.406

Kursregulering 76 0 (136.307) 0 (136.231)

Tilgang (4) 0 (10.043) (1.124) (11.171)

Op- og nedskrivninger 30.09.2022 7.435 0 (81.307) (1.124) (74.996)

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2022 31.213 12.830 1.032.423 27.580 1.104.046

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2021 31.489 9.989 1.199.298 33.246 1.274.022

Kapitalandele i kapitalinteresser omfatter:
I/S Ugebladsdistributionen, Danmark, 50%
DistributionPlus A/S, Danmark, 23%
Tidsam AB, Sverige, 29%
Avisretur AS, Norge, 50%
DIAR AS, Norge, 50%
Redink Vest AS, Norge, 50% 
Samler & Antikkbørsen AS, Norge, 48%
Nettbonus AS, Norge, 39%
Publish Lab AS, Norge, 37%
Bladcentralen AS, Norge, 20%

11. Finansielle anlægsaktiver (fortsat)
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12. Finansielle instrumenter
 Selskabet har pr. 30. september 2022 ingen åbenstående finansielle kontrakter.

13. Virksomhedskapital
  Aktiekapitalen, der er opdelt i A- og B-aktier, er fordelt på varierende stykstørrelser i multipla à 250 kr.

 Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 regnskabsår.

14. Langfristede gældsforpligtelser

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

3.725 3.719 Kortfristet del af gæld til realkreditinstitutter 3.719 3.725

0 0 Kortfristet del af gæld til finansielle leasingforpligtelser 1.433 0

0 0 Kortfristet del af anden gæld 7.671 0

3.725 3.719 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12.823 3.725

455.763 437.538 Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser 451.056 442.493

Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris):

394.491 378.202 Gæld til realkreditinstitutter 378.202 394.491

394.491 378.202 378.202 394.491
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15. Huslejeforpligtelser

16. Leasingforpligtelser

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Aller-koncernen har indgået en række eksterne lejekontrakter, der på balance-
dagen svarer til en samlet forpligtelse på 118.968 t.kr.

 Løbetidsfordelingen for koncernens huslejeforpligtelser fordeler sig således:

0 0 Under 1 år 37.184 39.337

0 0 Over 1 år og til og med 5 år 76.074 75.496

0 0 Over 5 år 5.710 17.495

0 0 118.968 132.328

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Aller-koncernen har indgået en række leasingkontrakter, der på balancedagen 
svarer til en samlet forpligtelse på 7.366 t.kr.

Løbetidsfordelingen for koncernens leasingforpligtelser fordeler sig således:

505 464 Under 1 år 3.906 3.676

171 0 Over 1 år og til og med 5 år 3.210 5.152

0 0 Over 5 år 250 0

676 464 7.366 8.828
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17. Kautions- og eventualforpligtelser m.m.

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

0 0 Kontrakter vedrørende tryk og distribution af dagblade m.m. 34.427 46.956

0 0 Licenser, abonnementer, kontrakter m.m. 1.684 14.422

94.000 94.000 Øvrige 96.969 95.933

94.000 94.000 133.080 157.311

Aller A/S indgår i en dansk sambeskatning som administrationsselskab.  
De danske selskaber i koncernen hæfter i henhold til selskabsskattelovens 
regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber  
og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, 
royalties og udgifter for de sambeskattede selskaber.

18. Pantsætninger

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

623.827 621.549 Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 868.761 782.624

0 0 Regnskabsmæssig værdi af pantsatte løsøre m.m. 63.346 71.859

623.827 621.549 932.107 854.483
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19. Dagsværdioplysninger

Moderselskab Koncern

30.09.2021 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

I regnskabsposterne Andre værdipapirer og kapitalandele indgår følgende:

1.187.162 1.024.075 Finansielle anlægsaktiver, dagsværdi 1.032.423 1.199.298

0 0 Omsætningsaktiver, dagsværdi 5.843 7.490

15.046 (137.079) Ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen (139.145) 10.011

21. Transaktioner med nærtstående parter
  I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. 

 Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

22. Nærtstående parter
 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Aller A/S-koncernen:

  Allerfonden, 2100 København Ø, besidder 87,7 % af aktiekapitalen samt 90,6 % af stemmerettighederne i Aller A/S.

20. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Koncern

30.09.2022 30.09.2021

t.kr. t.kr.

I Eksterne omkostninger er indeholdt honorar til koncernens generalforsamlingsvalgte revisorer med:

Revision inkl. revision af datterselskaber 5.348 5.224

Andre erklæringer 261 292

Skatterådgivning 849 700

Andre ydelser 2.781 3.421

Regulering af honorar vedrørende tidligere år 95 657

9.334 10.294
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Anvendt 
regnskabspraksis
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklas-
se C (stor).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabs-
praksis som sidste år, dog er opgørelsesmetoden 
til brug for note 15 og note 16 ændret, således at 
disse nu viser den totale kontraktlige forpligtelse 
frem til udløb mod tidligere den samlede årlige for-
pligtelse. Sammenligningstal er ligeledes tilpasset. 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af 
tidligere begivenheder er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde koncernen og akti-
vets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen 
som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 
eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen 
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med 
at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 
de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser indreg-
nes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter 
eller finansielle omkostninger. 

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter Aller A/S (modervirk-
somheden) og de virksomheder (tilknyttede virk-
somheder), som kontrolleres af modervirksomheden 
jf. koncernoversigten. Kontrol opnås ved, at moder-
selskabet enten direkte eller indirekte ejer mere end 
50% af stemmerettighederne eller på anden måde 
kan udøve eller rent faktisk udøver bestemmende 
indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direk-
te eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af 
stemmerettighederne og udøver betydelig, men 
ikke bestemmende indflydelse, betragtes som 
kapitalinteresser.

Konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af 
regn skaber for Aller A/S og dets dattervirksomhe-
der. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved 
sammenlægning af regnskabsposter af ensartet 
karakter. Ved konsolideringen foretages elimine-
ring af koncerninterne indtægter og omkostninger, 
interne mellemværender og udbytter samt fortjene-
ster og tab ved dispositioner mellem de konsolide-
rede virksomheder. De regnskaber, der anvendes 
til brug for konsolideringen, udarbejdes i overens-
stemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomheder-
nes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes 
forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiver-
ne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis 
resultatopgørelsen og balancen. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med 
den forholdsmæssige andel af dattervirksomheder-
nes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort 
til dagsværdi.

De økonomiske resultater er for datterselskaberne 
medtaget efter danske regnskabsprincipper og kon-
cernregnskabspraksis og kan således afvige fra dat-
terselskabernes officielle regnskaber.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder ind-
regnes i koncernregnskabet fra overtagelsestids-
punktet. Solgte eller afviklede virksomheder ind-
regnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem 
til afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagel-
sesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders 
identificerbare aktiver og forpligtelser måles til 
dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hen-
sættes til dækning af omkostninger ved besluttede 
og offentliggjorte omstruktureringer i den erhver-
vede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. 
Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne 
omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen 
for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien 
af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes 
under immaterielle anlægsaktiver og afskrives syste-
matisk over resultatopgørelsen efter en individuel 
vurdering af brugstiden, dog maksimalt 10 år. Nega-
tive forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer 
en forventet ugunstig udvikling i de pågældende 
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virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt 
periodeafgrænsningspost og indregnes i resultat-
opgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling 
realiseres. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapital
andele
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling 
af dattervirksomheder opgøres som forskellen mel-
lem salgssummen eller afviklingssummen og den 
regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på hhv. 
afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke- 
afskrevet goodwill samt forventede omkostninger 
til salg eller afvikling. 
 
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved før-
ste indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgode-
havender, gældsforpligtelser og andre monetære 
poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på 
balancedagen, omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem trans-
aktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen 
henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resul-
tatopgørelsen som finansielle poster. 

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder 
og kapitalinteresser, der er selvstændige enheder, 
omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige 
valutakurser. Balanceposterne omregnes til balance-
dagens valutakurser. Kursdifferencer, der er opstået 
ved omregning af udenlandske dattervirksomheders 
egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens 
valutakurser samt ved omregning af resultatopgørel-
ser fra gennemsnitskurser til balancedagens valuta-
kurser, indregnes direkte på egenkapitalen.
 
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved blad- og annoncesalg og salg 
af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, 
når levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted. 
 
Nettoomsætning ved salg af rejser indregnes i resul-
tatopgørelsen på afrejsetidspunkt, såfremt omsæt-
ningen kan opgøres pålideligt og forventes mod-
taget.  
 
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgif-
ter, forhandlerrabatter og øvrige rabatter i forbindel-
se med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfat-
ter indtægter og omkostninger af sekundær karak-
ter i forhold til koncernens hovedaktiviteter, offent-
lige tilskud og licensindtægter o.lign.

Eksterne omkostninger 
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
distribution, salg, reklame, administration, lokaler, 
tab på debitorer mv. Under eksterne omkostninger 
indregnes tillige omkostninger til råvarer og hjæl-
pematerialer. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt 
sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets 
personale.

Af og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 
anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og ned-
skrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte 
restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og 
gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og 
tab ved salg af materielle og immaterielle anlægs-
aktiver. 

Resultat efter skat i tilknyttede virksomheder
Resultat efter skat i tilknyttede virksomheder omfat-
ter den forholdsmæssige andel af de enkelte virk-
somheders resultat.

Resultat efter skat i kapitalinteresser
Resultat efter skat i kapitalinteresser omfatter den 
forholdsmæssige andel af de enkelte virksomhe-
ders resultat.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -om-
kostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab 
vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og 
trans aktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg 
og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og æn-
dring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og 
direkte på egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den 
andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets 
ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den re-
sterende del henføres til årets ordinære resultat.
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Aktuelle skatteforpligtelser og henholdsvis tilgode-
havende aktuel skat indregnes i balancen opgjort 
som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 
reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balan-
ceorienterede gældsmetode af alle midlertidige 
forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte-
mæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den 
skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med 
udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det 
enkelte aktiv. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skattereg-
ler og skattesatser i de respektive lande, der med 
balancedagens lovgivning vil være gældende, når 
den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i 
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af 
fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet 
forventes at kunne realiseres, enten ved modreg-
ning i udskudte skatteforpligtelser eller som net-
toskatteaktiver.

Moderselskabet er sambeskattet med de danske 
datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat 
fordeles mellem de sambeskattede danske selska-
ber i forhold til disses skattepligtige indkomster 
(fuld fordeling med refusion vedrørende skatte-
mæssige underskud). 

Balancen
Erhvervede udgiverrettigheder og licenser m.m. 
Erhvervede immaterielle rettigheder i form af ud-
giverrettigheder og licenser måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udgiverret-
tigheder og licenser m.m. afskrives over aftaleperi-
oden, dog maksimalt 10 år. 

Erhvervede udgiverrettigheder og licenser m.m. 
nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Goodwill og koncerngoodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede 
brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens 
erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. 
Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men 
kan udgøre op til 10 år for strategisk erhvervede 
virksomheder med en stærk markedsposition og 
langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere af-
skrivningsperiode bedre vurderes at afspejle kon-

cernens nytte af de pågældende ressourcer. 

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes 
løbende og nedskrives til genindvindingsværdi, så-
fremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. 

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og pro-
cesser, der er klart definerede og identificerbare, 
hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige 
ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller 
udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, 
og hvor det er hen sigten at fremstille, markedsføre 
eller anvende det pågældende produkt eller den 
pågældende proces, indregnes som immaterielle 
anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger ind-
regnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når 
omkostningerne afholdes.  
 
Kostpris for udviklingsomkostninger omfatter om-
kostninger, herunder gager og afskrivninger, der 
direkte og indirekte kan henføres til udviklingspro-
jekterne.  
 
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært 
over den forventede brugstid. Afskrivningsperio-
den udgør sædvanligvis 3 - 5 år. For udviklingspro-
jekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, 
udgør den maksimale afskrivningsperiode restlø-
betiden for de pågældende rettigheder, dog mak-
simalt 10 år.
 
Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindings-
værdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-
mæssige værdi.
 
De kapitaliserede udviklingsomkostninger efter 
den 1. oktober 2016 er bundet på egenkapitalen 
under ”Reserve for udviklingsomkostninger”. Reser-
ven opgøres som kapitaliserede udviklingsomkost-
ninger fratrukket de tilknyttede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og ma-
skiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- 
og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og 
kunst.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkost-
ninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen-
fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og 
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indirekte omkostninger til materialer, komponen-
ter, underleverandører og lønninger. For finansielt 
leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi 
af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de 
fremtidige leasingydelser.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der fore-
tages lineære afskrivninger baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Kontorbygninger 50 år
Produktionsbygninger 25 år
Installationer i bygninger 5 - 12 år
Produktionsanlæg og maskiner 5 - 12 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes 
årligt. Aktiver med en kostpris under 30 t.kr. pr. en-
hed indregnes som omkostninger i resultatopgørel-
sen på anskaffelsestidspunktet.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvin-
dingsværdi, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materiel-
le anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og 
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
som en korrektion til af- og nedskrivninger, eller un-
der andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen 
overstiger den oprindelige kostpris.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og  
kapitalinteresser
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapi-
talinteresser indregnes og måles efter den indre 
værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, 
at kapitalandelene i balancen måles til den forholds-
mæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæs-
sige indre værdi med tillæg eller fradrag af uafskre-
vet positiv henholdsvis negativ koncerngoodwill og 
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninter-
ne fortjenester og tab. 

I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets an-
del af virksomhedernes resultat efter eliminering af 
urealiserede koncerninterne fortjenester og tab og 
med fradrag eller tillæg af afskrivning på hhv. kon-
cerngoodwill og hhv. negativ koncerngoodwill.

Tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser med 
negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, 

og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksom-
heder nedskrives med moderselskabets andel af 
den negative indre værdi i det omfang det vurderes 
uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative 
indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes 
det resterende beløb under hensatte forpligtelser, 
i det omfang modervirksomheden har en retlig el-
ler faktisk forpligtelse til at dække den pågældende 
virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder og kapitalinteresser overføres til reserve 
for nettoopskrivning af kapitalandele, i det omfang 
den regnskabsmæssige værdi overstiger kostpri-
sen.

Ved køb af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
og kapitalinteresser anvendes overtagelsesmeto-
den, jf. beskrivelsen ovenfor under koncern regnskab.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under finansielle aktiver om-
fatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, 
der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
Reguleringer føres direkte i resultatopgørelsen.
 
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter  
 FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor 
denne er lavere. 
 
Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter 
anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost-
ninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer 
under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, 
hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte pro-
duktionsomkostninger. 
 
Indirekte produktionsomkostninger omfatter indi-
rekte materialer og løn, omkostninger til vedlige-
holdelse og af- og nedskrivning af de i produktions-
processen benyttede maskiner, bygninger og udstyr 
samt omkostninger til produktionsadministration og 
ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i 
kostprisen. 
 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgø-
res som forventet salgspris med fradrag af færdig-
gørelsesomkostninger og omkostninger, der skal 
afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag 
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Koncernmellemværender
Midler, der indgår i cash-pool ordningen, indreg-
nes under koncernmellemværender sammen med 
øv rige løbende mellemregninger. 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver 
om fatter børsnoterede obligationer og kapitalan-
dele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balan-
cedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdnin-
ger og bankindeståender.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på 
tids punktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som 
en særskilt post under egenkapitalen. Anskaffelses- 
og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier 
indregnes direkte på egenkapitalen under overført 
resultat. 

Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser omfatter minoritetsinteressers 
andel af dattervirksomhedernes egenkapital, hvor 
denne ikke er ejet 100% af modervirksomheden.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter hensatte pensions-
forpligtelser og andre hensatte forpligtelser. Hensat-
te pensionsforpligtelser opgøres som den samlede 
fulde pensionsforpligtelse og på grundlag af en 
basis rente på 3,75%. 

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter måles på tidspunktet for 
lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne 
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsom-
kostninger. Efterfølgende måles gæld til realkredi-
tinstitutter til amortiseret kostpris, svarende til den 
kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rentes metode.

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede 
aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser 
og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten 

til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 
Efter første indregning måles leasingforpligtelserne 
til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutids-
værdien og den nominelle værdi af leasingydelser-
ne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakter-
nes løbetid som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaf-
taler indregnes lineært i resultatopgørelsen over 
leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amor-
tiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter be-
løb, der er modtaget fra kunder forud for leverings-
tidspunktet.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under for-
pligtelser omfatter modtagne indtægter til resul-
tatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeaf-
grænsningsposter måles til kostpris.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første 
indregning i balancen til kostpris og efterfølgende 
til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter ind-
regnes under henholdsvis andre tilgodehavender 
og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-
strumenter, der er klassificeret som og opfylder be-
tingelserne for sikring af dagsværdien af et indreg-
net aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i 
resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdi-
en af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-
strumenter, der er klassificeret som og opfylder be-
tingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, 
indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede 
transaktioner realiseres, indregnes de akkumulere-
de ændringer som en del af kostprisen for de på-
gældende regnskabsposter. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke op-
fylder betingelserne for at blive behandlet som 
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dags-
værdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle 
poster.
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Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsente-
res efter den indirekte metode og viser pengestrøm-
me vedrørende drift, investeringer og finansiering 
samt koncernens likvider ved årets begyndelse og 
slutning. Der er ikke udarbejdet særskilt penge-
strømsopgørelse for moderselskabet, da denne er 
indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomhe-
der vises separat under pengestrømme vedrørende 
investeringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen 
ind regnes penge strømme vedrørende købte virk-
somheder fra an skaf felsestidspunktet, og penge-
strømme vedrørende solgte virksomheder indreg-
nes frem til salgs tidspunktet. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgø-
res som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante 
driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt sel-
skabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter 
omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af im-
materielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter 
omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning  

af koncernens aktiekapital og omkostninger for-
bundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på 
rentebærende gæld og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfri-
stede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med 
fradrag af kortfristet bankgæld.

Segmentoplysninger
Der gives oplysninger på geografiske markeder 
(primært segment). Segmentoplysningerne følger 
koncernens regnskabspraksis og interne økono-
mistyring. Yderligere segmentoplysninger er ikke 
medtaget under henvisning til årsregnskabslovens 
§96 stk.1. 

Anlægsaktiver i segmenterne omfatter de anlægs-
aktiver, som anvendes direkte i det enkelte seg-
ments drift, herunder immaterielle anlægsaktiver, 
materielle anlægsaktiver og kapitalandele i kapi-
talinteresser. I de geografiske segmenter fordeles 
aktiverne efter deres fysiske placering.

Segmentforpligtelser omfatter gældsforpligtelser 
og andre hensatte forpligtelser, der er afledt af det 
enkelte segments drift, herunder leverandørgæld 
samt anden gæld. 
 

Maldiverne med 
Nyhavn Rejser
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Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker

EBITDA-margin (%) = EBITDA x 100
Nettoomsætning

Virksomhedens 
driftsmæssige rentabilitet.

EBITA-margin (%) = EBITA x 100
Nettoomsætning

Virksomhedens 
driftsmæssige rentabilitet.

EBIT-margin (%)
/Overskudsgrad =

EBIT x 100
Nettoomsætning

Virksomhedens 
driftsmæssige rentabilitet.

Afkast af investeret kapital 
inklusive goodwill (%) =

EBITA x 100
Gns. investeret kapital inkl. goodwill

Det afkast, som
virksomheden genererer af 
investorernes midler.

Nettoomsætning/Investeret 
kapital inklusive goodwill =

Nettoomsætning
Gns. investeret kapital inkl. goodwill

Omsætningshastigheden 
af virksomhedens 
investerede kapital.

Egenkapitalens forrentning (%) = Årets resultat 
ekskl. minoritetsinteresser x 100

Gns. egenkapital

Virksomhedens forrentning  
af den kapital, som ejerne har  
investeret i virksomheden.

Soliditetsgrad (%) = Egenkapital x 100
Samlede aktiver

Virksomhedens 
finansielle styrke.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation 
and Amortisation) er defineret som driftsresultat før 
årets af- og nedskrivninger på immaterielle anlægs-
aktiver inklusiv goodwill samt af- og nedskrivninger 
på materielle anlægsaktiver.

EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisati-
on) er defineret som driftsresultat tillagt årets af- og 
nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver eks-
klusiv goodwill nedskrivninger. 

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) er defineret 
som driftsresultat. 

Investeret kapital inklusive goodwill er defineret 
som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæs-
sige værdi af materielle og immaterielle anlægsak-
tiver samt akkumulerede afskrivninger på immateri-
elle anlægsaktiver, inklusive goodwill, og fratrukket 

andre hensatte forpligtelser og langfristede drifts-
mæssige forpligtelser. Akkumulerede nedskrivnin-
ger af goodwill er ikke tillagt.

Nettoarbejdskapital er defineret som varebehold-
ninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige 
omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og 
andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgo-
dehavende og skyldig selskabsskat samt likvide be-
holdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.

Nettorentebærende gæld/aktiver er defineret som 
rentebærende forpligtelser, herunder skyldig sel-
skabsskat, fratrukket rentebærende aktiver, her-
under likvide beholdninger og tilgodehavende 
selskabsskat. Hvis nøgletallet er negativt, er det et 
udtryk for, at koncernen har nettorentebærende 
aktiver og dermed en høj grad af egenfinansiering 
uden væsentlig finansiering via fremmedkapital.

Hoved- og nøgletal
 
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med  
Finansforeningens gældende version af “Anbefalinger og Nøgletal”.
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I koncernregnskabet indgår foruden moderselskabet Aller A/S følgende datterselskaber, hvilende selskaber er udeladt:

Koncernoversigt

Nom. Ejerandel %

Aller Media A/S, København T.DKK  18.000 100

ALIVE A/S T.DKK 1.000 100

OTW A/S T.DKK 1.000 100

Heartbeats ApS T.DKK 100 80

Aller Media AB, Stockholm T.SEK 18.000 100

Ahead Group Sweden AB T.SEK 50 100

Aller Brand Studios AB T.SEK 50 100

MYM Custom Publishing AB T.SEK 100 100

MYM Publishing AB T.SEK 50 100

Narva Communications AB T.SEK 100 100

Narva Heart Communications AB T.SEK 280 100

Oculos AB T.SEK 50 100

OTW Communications AB T.SEK 278 100

OTW Television AB T.SEK 100 100

Skapamer e-handel Norden AB T.SEK 100 100

My Perfect Day AB T.SEK 50 60
 
Aller Media AS, Oslo T.NOK 18.000 100

Ahead Group Norway AS T.NOK 5.000 100

Aller X AS T.NOK 2.183 100

Clay AS T.NOK 100 100

Dagbladet AS T.NOK 2.000 100

Dagbladet Pluss AS T.NOK 30 100

Elg AS T.NOK 100 100

HS Media AS T.NOK 100 100

Hyper Kommunikasjon AS T.NOK 778 100

Nova Vista AS T.NOK 1.300 100

Pop Film AS T.NOK 30 100

Retail House Varejo AS T.NOK 43 100

Roede AS T.NOK 900 100

Adblogg AS T.NOK 30 91

Oculos AS T.NOK 3.058 75

WergelandApenes AS T.NOK 200 60
 
Aller Media Oy, Helsinki T.EUR 4.500 100

Aller Studios Oy T.EUR 100 100

Aller Lesiure A/S, København T.DKK 18.000 100

Aller Travel AS T.NOK 732 100

Gislev Rejser A/S T.DKK 500 100

Kulturrejser A/S T.DKK 500 100

Lets Do Travel A/S T.DKK 500 100

Nilles Rejser A/S T.DKK 500 100

Nyhavn Rejser A/S T.DKK 1.227 100

Stjernegaard A/S T.DKK 500 100

Billetkontoret A/S T.DKK 80 70
 
Aller Tryk A/S, København T.DKK 18.000 100

Øvrige selskaber 

Aller Property AB, Stockholm T.SEK 25 100

Aller Property AS, Oslo T.NOK 18.000 100

Bloksbjerg AS, Oslo T.NOK 30 100
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Koncernens  
domiciladresser  
i Norden

Aller A/S
Havneholmen 33
1561 København V

Aller Media A/S
Havneholmen 33
1561 København V

Aller Media AB
Humlegårdsgatan 6
114 46 Stockholm
Sverige

Aller Media AS
Karvesvingen 1
0579 Oslo
Norge

Aller Media Oy
Lintulahdenkuja 10
00500 Helsinki 
Finland

Aller Leisure A/S
Folke Bernadottes Allé 7
2100 København Ø

Aller Tryk A/S
Helgeshøj Allé 36
2630 Taastrup


