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Vi rådgiver
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om deres position
over for kunder,
medarbejdere og
samfundet.

2 0 2 1

Indhold
Forord 								03
Bestyrelsen								04
Selskabets væsentligste aktiviteter

			

05

Nøgletal siden FRIDAYs etablering 				

05

En partnerdrevet virksomhed

				06

FRIDAYs værdier			 				07
De fire fyrtårne							

08

FRIDAYs medarbejdere 2021					09
Trivsel og kultur							10
Samfundsansvar							

11

Ledelsespåtegning

						

13

Den uafhængige revisors revisionspåtegning			

13

Selskabsoplysninger						15
Anvendt regnskabspraksis						15
Resultatopgørelse							17
Balance								

18

Noter									19

F DAY.D K | 2

FO R O R D

Tillid i
turbulente
tider
ɏ Vi kan trives i turbulens, hvis vi
tør omfavne og bruge den. For turbulens
kan flytte os til et bedre sted.

T

illid var et nøgleord i 2021. Corona

sine medarbejdere, kunder og interessenter.

havde udfordret alle, nær og

Vi skulle mærke energien igen – fysisk eller

fjern, gennem hele 2020. Og 2021

online, selv om det er svært.

var året, hvor vi satte vores lid

Turbulens bør
være en gave
for et bureau.

Turbulent kan man vel roligt kalde situa-

til vacciner i genåbningen af samfundet.

tionen oven på nedlukningen og den senere

– det giver sug i maven og måske fugtige

en række eksisterende fortsat blev hos os,

Det virkede, og Danmark kom relativt godt

genåbning. Vi kender det fra flyveturen

håndflader – selv om kaptajnen siger, at

om end nogle på et forståeligt lavere blus.

det nok skal gå over.

De nye kunder fik hurtigt tillid til os som

igennem pandemien. Men tilliden blev slidt
og udfordret, fordi alle kendte systemer og
vaner kom under pres.
Tillid er resultatet af et godt omdømme.
Og et godt omdømme er en kompleks
størrelse. Den afhænger af evnen til at
lede klart, gennemsigtigt og sige tingene
uden for mange floskler. Og så handler det
om autenticitet og evne til at indtage den
eller de scener, man skal stå på som leder
eller brand. Der er hér, at FRIDAY har en af
sine forcer, og det beviste vi i 2021, hvor
have genopfundet den reelle kontakt med

Tillid er resultatet af et godt
omdømme. Og et godt omdømme
er en kompleks størrelse. Den
afhænger af evnen til at lede
klart, gennemsigtigt og sige
tingene uden for mange floskler.

rådgivere, og vi fik bevist og bekræftet, at
vi som bureau er enormt gode til at løfte i

vi kan føle, at flyet gynger, og at kunderne

flok, når vi fx skulle rulle en kundes strategi

måske ikke helt ved, hvad de vil opnå.

ud globalt eller nationalt.

Vi skal trives i den turbulens. Omfavne
den, håndtere den og bruge den. For

Tak for tilliden!

turbulens – i det små og i samfundet som
helhed – kan flytte os fremad. Ubehaget
kan bestå i, at man ikke ved, hvor man

København,

ender. Der kan vi som rådgivere være gode

den 5. maj 2022

sparringspartnere – også selv om vi ikke
altid ved, hvor det hele ender.
2021 gav os en række nye kunder, mens

Mikael Baden
Administrerende direktør og partner
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virksomheder og organisationer igen skulle

I FRIDAY har vi ’turbulens’ som en af
vores bærende værdier. Vi taler ofte om, at

L E D E L SE

Public Relations
Krisehåndtering
Medietræning
Strategi og forandring
Branding og design
Filmproduktion

Bestyrelsen

Lars Bo Kirk

BESTYRELSESFORMAND
OG PARTNER

Mikael Baden

ADMINISTRERENDE
DIREKTØR OG PARTNER

Sune Bjørnvig
PARTNER

Efter 7 år som CEO – siden FRIDAYs
etablering i 2014 – overtog Lars Bo Kirk i 2021
rollen som bestyrelsesformand efter
Mikael Baden, der så blev CEO. Sune Bjørnvig
indtrådte i bestyrelsen.
F DAY. D K | 4

U DV I K L I N G

Selskabets
væsentligste
aktiviteter

O G

TA L

Nøgletal
siden FRIDAYs
etablering

ɏ
FRIDAY P/S yder strategisk kommunikationsrådgivning og
produktion til private og offentlige kunder. Selskabet blev stiftet
den 1. januar 2014, og dette er rapporten for 8. regnskabsår.

U DV I K LIN G I A K T I V ITE T E R
O G Ø KO N OMIS K E FO R H O LD

FRIDAY P/S H A R SIDEN ST IF T ELS EN
VÆ R E T EN L Ø NS OM V IR KS OMHED

Omsætningen var i 2021 på 29,3 mio. kr.

Omregnet til fuldtidsstillinger og

mod 33,1 mio. året før. Bruttoavancen

inklusive partnere har FRIDAY haft 26

(dækningsbidraget) blev 23,4 mio. kr.

ansatte i 2021. Med et dækningsbidrag

(28,2 mio. kr. i 2020.) Bruttoresultatet

på 23,4 mio. kroner er indtjeningen per

(bruttoavancen minus salgsomkostninger,

medarbejder 0,9 mio. kr.

lokaler og administration) var i 2021 på
19,7 mio. kr. mod 24,2 mio. kr. i 2020.
Som partnerselskab fordeles årets
overskud blandt selskabets ejere, hvilket
der skal tages hensyn til ved vurdering
af virksomhedens resultat, som ender
på 0 kr. Det skyldes, at partnernes
performancebaserede arbejdsvederlag
indregnes i resultatopgørelsen under
personaleomkostninger.
Der sker ikke en økonomisk konsolidering i selve selskabet. Ud af bruttoresultatet på 24,2 mio. kroner var driftsresultatet til fordeling blandt ejerne i
2021 på ca. 1 mio. kroner efter udbetaling
af alle lønninger, honorarer, provisioner
til ansatte samt performancebaserede
til partnere.

MILLIONER
I OMSÆTNING
I 2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Omsætning (mio. kr.)

2,4

6,3

15

23,5

21,7

28,2

33,1

29,3

Bruttoavance (mio. kr.)

2,3

5,3

13,8

20,7

19,4

23,3

28,2

23,4

Bruttoresultat (mio. kr.)

1,7

5,0

12,7

18,2

17,1

20,4

24,2

19,7

Antal ansatte (fuldtid, omregnet)

2

6

11

16

17

20

29

26

Antal aktive kunder

28

86

163

175

160

161

180

175

Bruttoavance pr. medarbejder (mio. kr.)

1,15

0,88

1,25

1,29

1,14

1,17

0,97

0,9

Selskabskapital (mio. kr.)

0,5

0,5

0,5

0,7

2,0

2,0

2,2

2,0
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arbejdsvederlag udbetalt i løbet af året

29

2014

PA RTN E R SK A B

The FRIDAY
Philosophy
beskriver hvilke
kompetencer og krav,
man løbende skal
opfylde for at være
partner i FRIDAY.

En partnerdrevet
virksomhed

K

omplementarselskabet
FRIDAY Foundation ApS ejer 50

SE LSK A BSFORM
FRIDAY P/S er et partnerselskab – en

procent af selskabet FRIDAY P/S.

selskabsform (P/S) med samme krav til

De resterende 50 procent af

den ansvarlige kapital som det mere

FRIDAY P/S ejes aktuelt ligeligt af syv
partnere. Partnerne udvikler selskabet
sammen. Den daglige ledelse varetages af
en adm. direktør, som samtidig er partner.
Direktøren refererer til bestyrelsen.

udbredte A/S.
FRIDAYs ansvarlige selskabskapital var
ved udgangen af 2020 på 2.000.000 kroner.
Virksomhedens nuværende og planlagte
aktiviteter giver ikke anledning til særlige
finansielle risici, og selskabets likviditets-

KUNDE R O G YDE LSE R
FRIDAY har som et kerneprincip at rådgive

beredskab forventes at være sikret i
tilstrækkeligt omfang.

sine kunder på beslutningstagerniveau.
Det er ikke afgørende, om dem, FRIDAY
rådgiver, er små eller store, private eller

FORVE NTNI N G TI L 2 02 2
Selskabets ledelse forventer en omsætning

offentlige organisationer. Så længe FRIDAY

og driftsindtjening pr. medarbejder, der er

er med til at skabe værdi og præge de

højere end 2021.

ledere og brands, som vi arbejder for.
I løbet af 2021 har FRIDAY rådgivet 175
forskellige kunder i varierende brancher.
FRIDAY’s største kunde stod for under 8
procent af omsætningen. Dermed er FRIDAY
fortsat ikke afhængig af enkelte storkunder.
FRIDAY’s rådgivningsydelser omfatter
medie- og præsentationstræning, krisekommunikation, proaktiv PR og presse,
video- og filmproduktion, udarbejdelse af
kernefortællinger, rådgivning om strategi
Media samt kampagner og positionering.

F DAY. D K | 6

og digital tilstedeværelse, herunder Social

FRIDAY har som
et kerneprincip at
rådgive sine kunder
på beslutningstagerniveau.

FRIDAY har
kontor på 4.
og 5. sal i Sct.
Annæ Passage,
Bredgade, i
København.

F R IDAY ER

F RI DAYS

VÆ R DI E R

Frihed
Generøsitet
Integritet
Mod
Ordentlighed
Turbulens
Ærlighed
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FAG L IG H E D

FRIDAYs faglige fyrtårne
ɏ

FRIDAY stræber efter at være modige og sige kunderne imod, når de skal udfordres. Kreativitet og vildskab skal leve uhindret, men altid på et fundament af metode og faglighed.

FAG LIGT
MOD

O R D E TS
M AGT

STR ATEGIS K
FO RSTÅ E L S E

Turbulens er betegnelsen

Mod handler om at turde.

Ord er vores vigtigste værktøj

Du træder ind i direktions-

for en hvirvelbevægelse i væske

Turde bevæge sig ud, hvor man

– kommunikationsrådgiverens

lokalet. Der sidder fire, måske

eller luft – oftest forbundet

måske ikke har været før – og

vigtigste værktøj. Det er med

seks direktører begravet i

med uro, forvirring og

hvor kunden højst sandsynligt

ordene, vi former vores råd og

problemstillinger og udfor-

omskiftelighed. Videnskaben

aldrig har været. Mod til at

leverer vores ydelser. Det er

dringer, som de formentlig har

har haft store udfordringer med

udfordre dybderne, fordi man

med ord og argumenter, vi over-

arbejdet med i flere måneder,

at beskrive, hvordan turbulens

kan svømme; kigge ud over

beviser og sælger varen; vores

måske længere. Nu er de gået

opstår – og hvordan man

kanten fordi man ved, hvor man

egen og kundernes. Det er med

i stå. Uventede fakta er dukket

skal holde fast.

ordene, vi får vores vilje.

op. Måske er der uro i organisa-

Fagligt mod handler om
mod til at rådgive om det, man

En god rådgiver skriver godt.
Formulerer sig godt. Enkelt

tror eller ved, er det rigtige

og skarpt. Og skærer over-

uanset forventningerne til en.

flødige ord fra. Det handler om

TUR B UL E NS

kan bruge energierne.
Van Gogh illustrerede ikke

tionen. Eller i medierne.

desto mindre på forunder-

Eller implementeringen driller.

ligste vis i flere af sine

Det er derfor, de har ringet

malerier – med sine pensel-

til dig. Til at kaste lys over

strøg – nøjagtige afbildninger af

Om at stole på det, man kan –

sagens kerne. Ordene skal være

kommunikationen. Hjælpe

turbulens, som de senere blev

og hele tiden, ubønhørligt, lede

rigtige og velvalgte. De er vores

dem videre. Og kigger de alle

beskrevet i fysikkens love.

efter 'the right thing to do'.

signatur, vores fingeraftryk.

sammen på dig og giver dig ti

I FRIDAY skal vi kunne skabe

minutter til at lytte, forstå og

turbulens. Vores ageren må

turde gå nye veje; være kreativ

rådgive. I den rækkefølge.

gerne skabe uro før resultater.

og udfordre det eksisterende,

Lytte. Forstå. Rådgive.

Forvirring før afklaring. Og

På højt niveau. Snapt.

omskiftelighed, forandring,

Samtidig er fagligt mod at

levere noget andet og mere
end det sædvanlige. Bryde det

Det kan kun lade sig gøre,

der bliver til… kunst?

hvis vores rådgivere har

fræk; altid have kant.

medfødt strategisk forståelse,

turbulensen, der rykker

hvad enten det er forretnings-

mennesker, vores kunder, os

mæssig, politisk eller

selv, hinanden.

organisatorisk.

Det vigtige er energien;
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konforme og etablerede; være

F RI DAY
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et par timer på Bib Bib Bar over en aftentur på
museum til en biografpremiere, hvor man kan

Disse får et honorar

ansat efter funktio-

ansat på timeløn

samt provision for

nærloven. Disse får en

på niveau med

hhv. produktion, salg

fast, garanteret løn

grundlønnen for

og kundeansvar.

samt provision.

en rådgiver.

Hej, vi er FRIDAY
REKRUTTERING Halvdelen af alle jobs i
Danmark bliver besat uden et jobopslag,
fordi vi danskere har et særligt forhold
til relationer. Hos FRIDAY krøller vi også
gerne det fine CV sammen og ansætter
i stedet journalistpraktikanten med den
evige jahat eller ekskollegaen, der blev
nomineret som Årets superwoman af
kollegerne, 'fordi ting sker'.
FRIDAY er et miks af dejlige og dygtige
mennesker, vi ofte kender fra tidligere
arbejdspladser, er blevet anbefalet eller
som har været hos os før. Selvfølgelig
skal det faglige være i orden, men det er
bare væsentligt sjovere at gå på arbejde,

8,4
UD AF 9 POINT

I s å hø j g ra d føler d e an s atte s ig
m ø dt m ed smil , go d en erg i og p os itiv
to n e, når d e er på ko ntoret

Til de mere sporty anlagte typer, har vi
stablet en FRIDAY Sport klub på benene. Her
battles blandt andet i padletennis, nørdes
petanque i Kgs. Have og køles af med dyp i

9

inderhavnen på varme sommerdage. Alle
arrangementer støttes økonomisk af FRIDAY.

TRIVSLEN
PRIORITERES
HØJT

6

og servicemedarbejdere

ANALYSE I FRIDAY er der ingen faste
arbejdstider. Vi har tiltro til, at ansvarlige
mennesker sagtens kan finde ud af at

5

lenter og ansatte i
sekretariatet, som er

organisere deres tid, så den passer med
deres eget liv, kundernes deadlines og
ansvaret over for kollegerne i de teams,
man er en del af.

4

af partner har et
ejerskab af FRIDAY.

tage en makker med.

FRIDAY har udviklet sin egen trivselsanalyse, hvor vi i fællesskab har defineret, hvilke punkter der er vigtige for os
at måle på, både for fællesskabet og for
den enkelte. Den består af 20 spørgsmål, der vurderes på en skala fra 1-9

3

Studerende

og gennemføres hvert halve år.
Seneste analyse viser, at rigtigt mange
medarbejdere føler sig mødt med smil
og positiv energi lige som mange fortsat

2

Rådgivere, konsu-

vil anbefale andre at arbejde i FRIDAY.
Af opmærksomhedspunkter arbejder
vi med ro til fordybelse og en højere

empatiske og i bund og grund gode

grad af feedbackkultur i en til tider travl

mennesker.

hverdag.
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når kollegerne er rare, underholdende,

1

Rådgivere med titel

8

har tid og lyst. Arrangementerne varierer fra

Point

7

Social klub. Her kan man deltage sig, hvis man

DE FYSISKE RAMMER PÅ
KONTORET INKL. FROKOST

SAMMENHOLD Vi har vores helt egen FRIDAY

DINE KOLLEGAER RESPEKTERER
DIN FAGLIGHED OG PERSONLIGHED

Vi kan lide
at være sammen
med hinanden
F R I DAY ST R Æ B E R E F T E R
ET FLADT HIERAKI

3 typer
medarbejder-profiler

F R I DAY E R G O DT T I L AT
UNDGÅ STRESS I HVERDAGEN

K U LT U R

S A M F U N DS A N S VA R

Fra 5 til mange skoler
FRIDAY støtter og huser Foreningen 5 Skoler, der bygger
teltskoler til flygtningebørn, der ingen skole har. Støtten og
arbejdet fortsatte i 2021, og aktuelt driver foreningen nu over
10 skoler ved den tyrkisk/syriske grænse. I dag har foreningen sikret skolegang for flere end 700 børn. For FRIDAY giver
partnerskabet mening. Dels er vi med til at gøre en forskel for
børnene, dels kan alle i FRIDAY frit hjælpe foreningen med
alt fra tekstarbejde, webudvikling, rådgivning, PR og videoproduktion i det omfang, medarbejderne har lyst og tid.

5 Skolers mål
er at få så mange
børn som muligt i skole.
De fleste af eleverne
kommer fra Syrien, og er
vokset op i nærområdet.

5 SKOLER
DRIVES AF
TO ILDSJÆLE
De to iværksættere Maren og
Zarah skaber skoler, der puster
liv i krigsramte og apatiske børn
på flugt. Deres forening, 5 Skoler,
arbejder for at forbedre vilkårene
for børn i flygtningelejre – med
særligt fokus på at sikre undervisning til børnene.
5 Skoler har siden 2019 bygget
skoler i flygtningelejre ved den
Alle børn har ret til at gå i skole. For Maren og Zarah
er det vigtigste, at børn kommer i skole, lærer basale
færdigheder, tør drømme og får en barndom.

syriske grænse. Det koster
100.000 kroner at bygge og drive
en skole i et år.
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Årsrapport
1. januar - 31. december 2021

FRIDAY P/S
Bredgade 25F 4. & 5. sal
1260 København K
CVR-nr. 35 63 56 61
Årsrapporten er fremlagt
og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 17. maj 2022
DI RIGE NT
Mikael Baden
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KO N K LU S IO N

Til kapitalejerne i FRIDAY P/S

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 for FRIDAY P/S.

Den uafhængige
revisors
revisionspåtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.

KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for

at det opnåede revisionsbevis er

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og

FRIDAY P/S for regnskabsåret 1. januar - 31.

for vores konklusion.

efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af

december 2021, der omfatter anvendt regn-

tilstrækkeligt og egnet som grundlag

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

skabspraksis, resultatopgørelse, balance

31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter

LE DE LSE NS A NSVA R
FOR Å RSREGNSK A BE T

årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende
redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 5. maj 2022

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet

af et årsregnskab, der giver et retvisende

giver et retvisende billede af selskabets

billede i overensstemmelse med års-

aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

regnskabsloven. Ledelsen har endvidere

31. december 2021 samt af resultatet af

ansvaret for den interne kontrol, som

selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde

januar - 31. december 2021 i overensstem-

et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

melse med årsregnskabsloven.

tion, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

GRUNDL AG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i oveensstem-

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er

melse med internationale standarder

evne til at fortsætte driften; at oplyse om

B EST YR ELS E
Lars Bo Kirk, formand

om revision og de yderligere krav, der er

forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette

gældende i Danmark.

er relevant; samt at udarbejde årsregn-

Sune Bjørnvig, partner

Vores ansvar ifølge disse standarder

skabet på grundlag af regnskabsprincippet

Mikael Baden, partner

og krav er nærmere beskrevet i revisions-

om fortsat drift, medmindre ledelsen enten

påtegningens afsnit 'Revisors ansvar for

har til hensigt at likvidere selskabet, ind-

revisionen af årsregnskabet'.

stille driften eller ikke har andet realistisk

DIR EK T ION
Mikael Baden

Vi er uafhængige af selskabet i overens-

ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets

alternativ end at gøre dette.

stemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)

RE V IS ORS A NSVA R FOR RE V ISIO N E N
A F Å RSREGNSK A BE T

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed

øvrige etiske forpligtelser i henhold til

for, om årsregnskabet som helhed er uden

disse regler og krav. Det er vores opfattelse,

væsentlig fejlinformation, uanset om denne
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og de yderligere krav, der er gældende i

KO N K LU S IO N

skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive

af årsregnskabet, herunder note-

en revisionspåtegning med en konklusion.

oplysningerne, samt om årsregn-

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af

skabet afspejler de underliggende

sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en

transaktioner og begivenheder

revision, der udføres i overensstemmelse

på en sådan måde, at der gives et

med internationale standarder om revision

retvisende billede heraf.

og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig

Vi kommunikerer med den øverste ledelse

fejlinformation, når sådan findes. Fej-

om blandt andet det planlagte omfang og

linformationer kan opstå som følge af

den tidsmæssige placering af revisionen

besvigelser eller fejl og kan betragtes som

samt betydelige revisionsmæssige obser-

væsentlige, hvis det med rimelighed kan

vationer, herunder eventuelle betydelige

forventes, at de enkeltvis eller samlet har

mangler i intern kontrol, som vi identificerer

indflydelse på de økonomiske beslutninger,

under revisionen.

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag
af årsregnskabet.

UDTA LE LSE OM
LE DE LSESBE RE TNI N GE N

Som led i en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet-

standarder om revision og de yderligere

ningen. Vores konklusion om årsregnskabet

krav, der er gældende i Danmark, foretager

omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi

vi faglige vurderinger og opretholder

udtrykker ingen form for konklusion med

professionel skepsis under revisionen.

sikkerhed om ledelsesberetningen.

Herudover:

regnskabet er det vores ansvar at læse

I tilknytning til vores revision af års	Identificerer og vurderer vi risikoen

ledelsesberetningen og i den forbindelse

for væsentlig fejlinformation i

overveje, om ledelsesberetningen er

årsregnskabet, uanset om denne

væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

skyldes besvigelser

eller vores viden opnået ved revisionen

FRIDAY prioriterer
et godt arbejdsmiljø højt. Praktiske
løsninger er derfor
tænkt ind i indretningen af kontoret.

eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet

eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om
ledelsesberetningen indeholder krævede

til at danne grundlag for vores

oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

konklusion. Risikoen for ikke at

Baseret på det udførte arbejde er det

opdage væsentlig fejlinformation

vores opfattelse, at ledelsesberetningen

forårsaget af besvigelser er højere

er i overensstemmelse med årsregnskabet

end ved væsentlig fejlinformation

skabspraksis, som er anvendt af

konkluderer, at der er en væsentlig

og er udarbejdet i overensstemmelse med

forårsaget af fejl, idet besvigelser

ledelsen, er passende, samt om

usikkerhed,skal vi i vores revisi-

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet

kan omfatte sammensværgelser,

de regnskabsmæssige skøn og til-

onspåtegning gøre opmærksom på

væsentlig fejlinformation i ledelsesberet-

dokumentfalsk, bevidste udela-

knyttede oplysninger, som ledelsen

oplysninger herom i årsregnskabet

ningen.

har udarbejdet, er rimelige.

eller, hvis sådanne oplysninger ikke

delser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
	Opnår vi forståelse af den

	Konkluderer vi, om ledelsens

er tilstrækkelige, modificere vores

udarbejdelseaf årsregnskabet på

konklusion. Vores konklusioner er

interne kontrol med relevans for

grundlag af regnskabsprincippet om

baseret på det revisionsbevis, der

revisionen for at kunne udforme

fortsat drift er passende, samt

er opnået frem til datoen for vores

Grant Thornton

revisionshandlinger, der er pas-

om der på grundlag af det opnåede

revisionspåtegning. Fremtidige

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

sende efter omstændighederne,

revisionsbevis er væsentlig

begivenheder eller forhold kan

CVR-nr. 34 20 99 36

men ikke for at kunne udtrykke

usikkerhed forbundet med

dog medføre, at selskabet ikke

en konklusion om effektiviteten af

begivenheder eller forhold,der kan

selskabets interne kontrol.

skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi

præsentation, struktur og indhold

Brian Rasmussen
Statsautoriseret revisor
mne30153
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	Tager vi stilling til, om den regn-

længere kan fortsætte driften.
	Tager vi stilling til den samlede

København, den 5. maj, 2022.

Selskabsoplysninger
S ELS K A BE T
FRIDAY P/S
Bredgade 25F 4.& 5. sal
1260 København K
CVR-nr.: 35 63 56 61
Stiftet: 1. januar 2014
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Anvendt
regnskabspraksis
ɏ
Årsrapporten for FRIDAY P/S er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse
C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis
som sidste år og aflægges i danske kroner.

8. regnskabsår
BEST YR ELS E
Lars Bo Kirk, formand
Mikael Baden
Sune Bjørnvig
DIR EK T ION
Mikael Baden

RES ULTATOP GØ RE LSE N
Nettoomsætning

Det sikres hermed, at indregningen først

Virksomheden har som fortolknings-

omkostninger samt færdig gørelsesgraden

bidrag for indregning af nettoomsætning

på balancedagen kan opgøres pålideligt,

valgt IAS 18.

og det er sandsynligt, at de økonomiske

Nettoomsætning omfatter værdien af
R E V ISION
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45

årets leverede ydelser, inklusive udlæg for

sker, når de samlede indtægter og

fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

kunder med fradrag af merværdiafgift og
prisnedslag, der er direkte forbundet med

Direkte omkostninger

salget.

Direkte omkostninger omfatter omkost-

2100 København Ø

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette

ninger til viderefakturering med fradrag af
rabatter.

anses generelt for at være tilfældet, når:
Andre eksterne omkostninger
	Tjenesteydelsen er leveret inden
regnskabsårets udløb
	Der foreligger en forpligtende
salgsaftale


Andre eksterne omkostninger omfatter
omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer og
operationelle leasingomkostninger.

Salgsprisen er fastlagt
	Indbetalingen er modtaget eller

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og

ventes modtaget

gager, inklusive feriepenge og pensioner
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med rimelig sikkerhed kan for-

R ES U LTATO P G Ø R E L SE N

samt andre omkostninger til social sikring
mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger

Når salgsværdien på et enkelt igangværende

Af- og nedskrivninger indeholder årets

arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles

af- og nedskrivninger samt fortjeneste og

salgsværdien til de medgåede omkostninger

tab ved salg af immaterielle og materielle

eller nettorealisationsværdien, hvis denne

anlægsaktiver.

er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde

Finansielle indtægter og omkostninger

indregnes i balancen under tilgodehavender

Finansielle indtægter og omkostninger

eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver

indregnes i resultatopgørelsen med de

udgøres af summen af de igangværende

beløb, der vedrører regnskabsåret. Finan-

arbejder, hvor salgsværdien af det udførte

sielle poster omfatter renteindtægter og

arbejde overstiger acontofaktureringer.

-omkostninger, finansielle omkostninger

Nettoforpligtelser udgøres af summen af

ved finansiel leasing, realiserede og urea-

de igangværende arbejder, hvor acontofak-

liserede kursgevinster og kurstab vedrørende

tureringer overstiger salgsværdien.

værdipapirer, gæld og transaktioner i

Omkostninger i forbindelse med salgs-

fremmed valuta, amortisering af finansielle

arbejde og opnåelse af kontrakter ind-

aktiver og forpligtelser samt tillæg og godt-

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor

Indretning af lejede lokaler

regnes i resultatopgørelsen i takt med, at

gørelser under acontoskatteordningen mv.

aktivet er klar til at blive taget i brug.

Indretning af lejede lokaler måles til kost-

de afholdes.

BA L A N C E N
Immaterielle anlægsaktiver

separate bestanddele, der afskrives hver

ninger. Der foretages lineære afskrivninger

Periodeafgrænsningsposter

for sig, hvor brugstiden på de enkelte

baseret på vurdering af aktivets forventede

Periodeafgrænsningsposter, som er

- Goodwill

bestanddele er forskellig, og den enkelte

brugstid, der er sat til 5 år.

indregnet under aktiver, omfatter afholdte

Erhvervet goodwill måles til kostpris med

bestanddel udgør en væsentlig del af den

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet

samlede kostpris.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i

det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt

Der foretages lineære afskrivninger

skøn over brugstiden, er afskrivningsperi-

baseret på følgende vurdering af aktivernes

oden fastsat til 3 år.

forventede brugstider:

pris med fradrag af akkumulerede afskriv-

omkostninger vedrørende efterfølgende
Finansielle anlægsaktiver - Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris
og udgøres af huslejedeposita mv.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger
og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med
fradrag af eventuel forventet restværdi
efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på

Brugstid
	Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar: 5 år

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender

Tilgodehavender
Materielle anlægsaktiver

regnskabsår.

i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til

Periodeafgrænsningsposter

nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, som er

	Småaktiver med en forventet

indregnet under aktiver, omfatter afholdte

levetid under 1 år indregnes i

Igangværende arbejder

omkostninger vedrørende efterfølgende

anskaffelsesåret som omkost-

for fremmed regning

regnskabsår.

ninger i resultatopgørelsen.

Igangværende arbejder for fremmed

	Fortjeneste eller tab ved afhæn-

regning måles til salgsværdien af det

Likvide beholdninger

anskaffelsestidspunktet og revurderes

delse af materielle anlægsaktiver

udførte arbejde. Salgsværdien måles på

Likvide beholdninger omfatter indeståender

årligt. Overstiger restværdien aktivets regn-

opgøres som forskellen mellem

baggrund af færdiggørelsesgraden på

i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

skabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

salgspris med fradrag af salgsom-

balancedagen og de samlede forventede

kostninger og den regnskabsmæs-

indtægter på det enkelte igangværende

Gældsforpligtelser

eller restværdien indregnes virkningen for

sige værdi på salgstidspunktet.

arbejde.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter

afskrivninger fremover som en ændring i

Fortjeneste eller tab indregnes

Færdiggørelsesgraden opgøres som

regnskabsmæssigt skøn.

i resultatopgørelsen under andre

andelen af de afholdte omkostninger i

somheder samt anden gæld, måles til

driftsindtægter eller andre drifts-

forhold til forventede samlede omkost-

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis

omkostninger.

ninger på det enkelte igangværende arbejde.

svarer til nominel værdi.

Ved ændring i afskrivningsperioden

samt omkostninger direkte tilknyttet
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen

gæld til leverandører, tilknyttede virk-

R ES U LTAT

Vi leverer
rådgivning, film og
kampagner til
beslutningstagere,
så deres handlinger,
omdømme og idéer
står klart og giver
mening i en skør
og skøn verden.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2021

Note

1

2

2021

2020

Nettoomsætning, DKK

29.266.322

33.113.271

Direkte omkostninger

-5.883.332

-4.865.842

Andre eksterne omkostninger

-3.733.402

-4.030.891

Bruttoresultat

19.649.588

24.216.538

Personaleomkostninger

-19.346.157

-23.904.301

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-274.131

-293.098

Driftsresultat

29.300

19.139

Andre finansielle indtægter

1.041

1.318

Øvrige finansielle omkostninger

-30.341

-20.457

Årets resultat

0

0

0

0

Forslag til resultatdisponering
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Disponeret i alt

B A L A N CE

Balance
31. December
AKTIVER

DK K

Note

ANLÆGSAKTIVER

2021

3

Goodwill

44

5

PA SSI VE R

DKK

2020

Note

EGENKAPITAL

2021

2020

25.000

50.000

6

Virksomhedskapital

2.000.000

2.200.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

25.000

50.000

Overført resultat

7.950

7.950

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

494.428

710.836

Egenkapital i alt

2.007.950

2.207.9500

Materielle anlægsaktiver i alt

494.428

710.836

Deposita

454.856

442.059
GÆLDSFORPLIGTELSER

2021

2020

Anden gæld

815.231

815.231

Langfristede gældsforpligtelser i alt

815.231

815.231

Modtagne forudbetalinger fra kunder

899.380

1.326.950

Leverandører af varer og tjenesteydelser

546.131

1.841.852

Gæld til tilknyttede virksomheder

480.683

613.699

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

962.602

1.351.853

Anden gæld

6.273.541

6.808.329

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

9.162.337

11.942.683

Gældsforpligtelser i alt

9.977.568

12.757.914

Passiver i alt

11.985.518

14.965.864

Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

454.856
974.284

442.059
1.202.8950

2021

2020

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8.262.86341

9.837.64124

Igangværende arbejder for fremmed regning

0

0689

Andre tilgodehavender

442.656

2.500

Periodeafgrænsningsposter

193.672

220.59604

Tilgodehavender i alt

8.899.191

10.060.737

Likvide beholdninger

2.112.043

3.702.232

Omsætningsaktiver i alt

11.011.234

13.762.969

Aktiver i alt

11.985.5184

14.965.8644

7

Eventualposter
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OMSÆTNINGSAKTIVER

N OTE R

Noter
DK K

DKK

1. PERSONALEOMKOSTNINGER

2021

2020

4. ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR

2021

2020

Lønninger og gager

19.121.224

23.722.891

Kostpris 1. januar 2021

1.594.886

1.083.570

Pensioner

62.200

55.471

Tilgang i årets løb

32.723

511.316

Andre omkostninger til social sikring

162.733

125.939

Kostpris 31. december 2021

1.627.609

1.594.886

I alt

19.346.157

23.904.301

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021

-884.050

-615.953

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

26

29

Årets afskrivninger

-249.131

-268.097

Af- og nedskrivninger 31. december 2021

-1.133.181

-884.050

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

494.428

710.836

5. DEPOSITA

31/12 2021

31/12 2020

Kostpris 1. januar 2021

442.059

448.723

Tilgang i årets løb

12.797

0

Afgang i årets løb

0

-6.664

Kostpris 31. december 2021

454.856

442.059

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

454.856

442.059

2. ØVRIGE FINANSIELLE OMKOSTNINGER

2021

2020

Andre finansielle omkostninger

30.341

20.457

I alt

30.341

20.457

3. GOODWILL

2021

2020

Tilgang i årets løb

0

75.000

Kostpris 31. december 2021

75.000

0

Årets afskrivninger

-25.000

0

Af- og nedskrivninger 31. december 2021

-25.000

-25.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

25.000

50.000
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PÅ

Noter
DK K
6. VIRKSOMHEDSKAPITAL

31/12 2021

31/12 2020

Virksomhedskapital 1. januar 2021

2.200.000

2.000.00000

Kontant kapitaludvidelse

0

200.000

Kontant kapitalnedsættelse

-200.000

0

I ALT

2.000.000

2.200.000

7. EVENTUALPOSTER

31/12 2021

31/12 2020

Eventualforpligtelser

0

0

Huslejeforpligtelse

488.000

305.000

Eventualforpligtelser i alt

488.000

305.000

G E N SY N

Det handler ikke om,
hvilke ydelser vi leverer,
men om, hvordan vi
går til opgaven.
I FRIDAY stiller vi hele
tiden spørgsmål for at
udfordre og forbedre
vores kunder.
Tør du blive udfordret,
så tag fat i os.
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