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Danware udvikler og markedsfører hovedsageligt software-
produkter baseret på NetOp-grundteknologien – en teknologi, 
der giver mulighed for hurtigt, sikkert og stabilt at overføre 
skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. 

Selskabet har tre forretningsområder, Desktop Manage-
ment, Education samt Security. Hovedprodukterne inden for 
Desktop Management er NetOp Remote Control-produk-
terne og M-Net produktet, der dels muliggør fjernbetjening 
af en eller flere computere, dels standardiserer implemen-
tering og drift af computere i et Microsoft-baseret netværk. 
NetOp School, som er hovedproduktet inden for Education, 
er en softwareløsning til computerbaseret klasseundervis-
ning. Forretningsområdet Security omfatter blandt andet 
NetOp Process Control og NetOp NetFilter. Størstedelen af 
produkterne er Plug & Play-produkter, der har omfattende 
funktionalitet og stor fleksibilitet kombineret med en høj grad 
af brugervenlighed. 

76% af Danwares omsætning sker til kunder i udlandet via 
datterselskaber i USA, England og Tyskland samt partnere i 
de enkelte lande. Danwares produkter blev i 2006 afsat til 
mere end 70 forskellige lande. 

Danware har hovedsæde i Birkerød nord for København og 
havde ultimo 2006 84 medarbejdere. 

Danware er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår i 
Small Cap+ indekset. 

Grafisk design og produktion: mouselab.dk
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Til AkTiOnæReRne

2006 var et begivenhedsrigt og ud-
fordrende år for Danware, og fokus 
har været på at sikre en vellykket 
gennemførelse af de aktiviteter, 
der skal skabe væsentlig fremdrift i 
de kommende år. Aktiviteterne har 
omfattet en omlægning af salgs- og 
marketingstrategien, en intensive-
ret indsats inden for produktudvik-
ling samt tilkøb af nye teknologier. 

I den sidste del af 2006 begyndte vi at se positive resultater 
af de mange aktiviteter, og vi er blevet bekræftet i, at den 
valgte strategiske satsning er den rigtige.  

Det har været afgørende at opnå en betydelig styrkelse af 
distributionen af Danwares produkter. Derfor etablerede vi i 
2006 egne datterselskaber i USA, England og Tyskland, og de 
skal spille en væsentlig rolle i forbindelse med distribution og 
branding af Danwares produkter og medvirke til at styrke og 
udvikle partnerkanalerne. De skal kort sagt sikre, at Danware 
opnår en betydelig stærkere position på hovedmarkederne, 
og at vi opnår den forventede vækst. Det største marked for 
Danwares produkter er USA, og vi forventer også, at det er 
her, vi vil opnå det største bidrag til den fremtidige vækst. 
Allerede ved udgangen af 2006 var omsætningen i USA over 
det niveau, som den tidligere distributør i USA leverede.

Samtidig med etableringen af vores egne datterselskaber har 
vi arbejdet på at indgå aftaler med nye distributører på de 
nøglemarkeder, hvor Danware ikke har egne salgsselskaber. 
Der er nu indgået samarbejdsaftaler med distributører i Spa-
nien, Italien, Rusland og Tjekkiet, og flere aftaler forventes 
indgået i den kommende periode. 

Vi søger også at afsætte vores produkter via nye salgskanaler 
– blandt andet via OEM-kunder, som sælger Danwares pro-
dukter som en del af en større softwareløsning, og der blev 
indgået flere aftaler i 2006.

Danware har i de seneste år været påvirket af den lave vækst 
i efterspørgslen efter traditionel remote control-software, 
som hidtil har været vores vigtigste produkt. Men den tek-
nologiske udvikling generelt – herunder i særdeleshed den 
øgede anvendelse af internettet – giver os nye muligheder 
for at udvikle softwareprodukter inden for de områder, hvor 
Danware opererer. Vi er midt i denne udvikling, og målet er 
at adressere de dele af markedet, hvor væksten er høj, og 
hvor Danware på basis af sin teknologi kan tilbyde attraktive 
løsninger. I de seneste par år er der således arbejdet inten-
sivt på at udvikle internetbaserede produkter, produkter til 
PDA’er, herunder Mobile Devices, og på at udvide produkt-
tilbuddet inden for de enkelte forretningsområder, så vores 
produktpalette bliver mere komplet. Dette er sket via en 
kombination af egenudvikling og tilkøb af produkter og tek-
nologier. Danwares produkter er teknologisk i front inden for 
de nye vækstområder, og vi forventer, at vi her kan udbygge 
vores position.
   
I 2007 vil vi fortsætte de allerede igangsatte aktiviteter, og der 
vil også blive igangsat nye initiativer, der yderligere skal styrke 
Danwares position. 2007 bliver året, hvor de mange vækstini-
tiativer for alvor skal bære frugt i form af betydelig vækst og 
en samtidig forbedring af indtjeningen. Vi vurderer, at der er 
gode betingelser for at bringe Danware “op i et højere gear” 
– hvor teknologisk førende produkter, høj markedsvækst in-
den for mange af Danwares forretningssegmenter samt en 
mere aggressiv salgs- og distributionsstrategi danner et godt 
udgangspunkt for realiseringen af Danwares vækststrategi.

Med venlig hilsen 

Ib Kunøe
Formand for bestyrelsen
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 2006 har været et begivenhedsrigt år, hvor der blev gen-
nemført en række aktiviteter, der skal styrke salg og distri-
bution og bringe selskabet ind i en ny fase præget af be-
tydelig fremdrift. Aktiviteterne har blandt andet omfattet 
etablering af egne distributionsselskaber i USA, England 
og Tyskland med det formål at opbygge et meget bredt 
net af partnere i disse lande. I øvrige lande er indsatsen 
for at få flere nye partnere blevet intensiveret, ligesom 
der er øget fokus på salg via nye kanaler.

 I slutningen af 2006 begyndte de mange strategiske ak-
tiviteter at slå igennem. I 2007 forventes aktiviteterne at 
medføre en betydelig fremgang i omsætningen og en for-
bedring af de økonomiske resultater. Især USA forventes 
at bidrage til væksten.   

 Der blev i 2006 lanceret nye versioner af NetOp Remote 
Control og NetOp School. Danware lancerede også 
NetOp Mobile, der er en videreudvikling af selskabets 
Remote Control-software, udviklet med henblik på at 
supportere fjernbetjening af og fra diverse mobilt udstyr 
(udover pc’er). Udviklingen af NetOp Mobile er et led i 
Danwares strategi om at bevæge sig over mod udvikling 
af produkter, der retter sig mod områder med betydelig 
vækst. 

 Den samlede omsætning blev i 2006 på 97,9 mio. kr.  
mod 91,3 mio. kr. i 2005. Overgangen fra salg gennem 
distributører til salg gennem egne datterselskaber har 
medført en nedgang i omsætningen via de hidtidige di-
stributionskanaler på hovedmarkederne i en stor del af 
2006. Indgåelse af nye aftaler med OEM-kunder og tilkøb 
af nye produkter har kunnet kompensere for denne ned-
gang i omsætningen, således at den samlede omsætning 
steg med 6,6 mio. kr. og 7,2% i forhold til 2005.

 Omsætningen inden for Desktop Management steg med 
8,7% blandt andet som følge af indgåelse af strategiske 
aftaler om salg via nye distributionskanaler.

 Omsætningen inden for Education steg med 3% som 
følge af en styrket indsats inden for Education, samt er-
hvervelsen af Cursum i april 2006. Derudover har Dan-
ware i starten af 2007 lanceret NetOp Instruct, som er 
målrettet til virksomhedssegmentet.

 Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering 
af goodwill (EBITDA) udgjorde i 2006 7,1 mio. kr. mod 
21,6 mio. kr. i 2005. Nedgangen i resultatet kan primært 
tilskrives omkostninger i forbindelse med etableringen af 
egne distributionsselskaber i USA, England og Tyskland. 

 Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde 1,1 mio. kr. 
mod 18,3 mio. kr. i 2005.

 Resultat før skat udgjorde 2,1 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. 
i 2005, mens årets resultat blev på 0,7 mio. kr. mod 14,6 
mio. kr. i 2005.

 Bestyrelsen foreslår, at der for 2006 udbetales et udbytte 
på DKK 9,6 mio. svarende til 2,5 kr. pr. aktie a 5 kr., da der 
forventes en væsentlig forbedring af indtjeningen i 2007.

 Som følge af implementeringen af den nye salgs- og di-
stributionsstrategi i 2006 og en række nye planlagte ak-
tiviteter i 2007 forventes omsætningen i 2007 at ligge i 
intervallet 130-135 mio. kr., og der forventes et resultat af 
primær drift før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 
på omkring 16 mio. kr.  

neTTOOmSæTning, miO. kR. ReSulTAT Af PRimæR dRifT, miO. kR.

ReSulTAT føR SkAT, miO. kR. OveRSkudSgRAd (eBiT-mARgin), %
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Resultatopgørelse

Nettoomsætning   101.093  94.073  95.954  91.288  97.861  13.125

Bruttoresultat   87.349  81.312  87.525  79.701  85.400  11.454

Resultat før afskrivning og

amortiseringer (EBITDA)  35.040  29.874  35.723  21.553  7.086  950

Resultat før goodwill-amortisering (EBITA)  30.799  25.574  32.022  18.288  1.101  148

Resultat af ordinær primær drift (EBIT)  30.799  24.178  32.022  18.288   1.101  148

Resultat af finansielle poster   9.190  6.626  3.495    2.936   1.015  136

Ordinært resultat før skat   39.989  30.804  35.517  21.224   2.116  284

Årets resultat   27.294  20.706  24.382  14.645   670  90

Balance

Aktiver   294.559  305.992  227.302  223.787  226.734  30.410

Aktiver ekskl. likvide beholdninger   61.119  76.465  63.265  70.026   113.560  15.231

Aktiekapital   19.200  19.200  19.252  19.252  19.252   2.582

Egenkapital   284.979  278.647  211.580  208.030  208.972  28.027

Pengestrømme

Fra driftsaktivitet   27.450  24.698  30.334  17.476  (6.057 ) (812)

Fra investeringsaktivitet    (11.278 ) (2.402 ) (1.743 ) (8.838 ) (34.382 ) (4.611 )

      Heraf inv. i materielle anlægsaktiver     (5.847 ) (388 ) (1.264 ) (2.676 ) (3.406 ) (457 )

Fra finansieringsaktivitet   -  (26.209 )  (94.081 )  (18.914 ) (148 ) (20 )

Regnskabsrelaterede nøgletal

Omsætning i udlandet (%)   90  90  90  91  76  76 

Overskudsgrad (EBITDA-margin) (%)  35  32  37  24  7  7

Overskudsgrad (EBIT-margin) (%)   30  26  33  20  1  1

Egenkapitalandel (%)   97  91  93  93  92  92

Egenkapitalforrentning (%)  10  7  10  7   0  0

Aktierelaterede nøgletal

Resultat pr. aktie, EPS (DKK)   7,1  5,4  6,4  3,9  0,2  0,0

Udvandet resultat pr. aktie, EPS-D (DKK) 7,1  5,4  6,4  3,8   0,2  0,0

Indre værdi pr. aktie (DKK)   74,2  72,4  54,9  54,0  54,3  7,3

Cash flow pr. aktie, CFPS (DKK)   7,1  6,4  7,9  4,5   (1,6 ) (0,2 )

Antal aktier, ultimo (1.000 stk. a 5 DKK)   3.840  3.850  3.850  3.850   3.850  3.850

Antal aktier, gns. (1.000 stk. a 5 DKK)  3.840  3.844  3.850  3.850   3.850  3.850

Aktiekurs, ultimo   120,0  100,5  103,1  120,0   117,5  15,76

Udbytte pr. aktie (DKK)   5  25  5   -  2,5  0,34

Price earnings, P/E (DKK)  18,6  18,7  16,1  30,8   675,4  90,6

Medarbejderrelaterede nøgletal

Gennemsnitligt antal ansatte  43  50  52  55   72  72
 

Nøgletallene er beregnet i overenstemmelse med Finansanalytiker-foreningens “Anbefalinger og Nøgletal 2005”. Der henvises til definitioner og begreber 
under anvendt regnskabspraksis. På statusdagen i 2006 er omregningen fra DKK til EUR gennemført til kurs 745,60.

  2002  2003  2004  2005   2006 2006

DKK 1.000          EUR 1.000

hOved- Og nøgleTAl

hOved- Og n
øgleTAl

HOVED- OG NøGlETAl
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Danware har i 2006 været igennem en omfattende omstil-
ling, som skal sikre betydelig fremdrift i den kommende pe-
riode. Der er gennemført en række aktiviteter, der skal styrke 
salg og distribution. Aktiviteterne omfatter blandt andet etab-
lering af egne datterselskaber i USA, England og Tyskland, 
opbygning af et bredere net af partnere samt øget fokus på 
salg via nye kanaler. Disse aktiviteter begyndte af vise po-
sitive resultater i slutningen af 2006. Danware har derved 
fået bekræftet, at den strategiske satsning er den rigtige i 
bestræbelserne på at opnå en væsentlig styrkelse af Dan-
wares markedsposition. De strategiske tiltag forventes i den 
kommende periode at medføre en markant positiv udvikling 
i form af en stigende omsætning og en forbedring af de øko-
nomiske resultater.

I 2007 vil der være fokus på løbende at styrke såvel Danwa-
res egne datterselskaber på de væsentligste markeder som 
den samlede partnerkanal. Datterselskaberne vil komme til 
at spille en væsentlig rolle i forbindelse med opnåelsen af 
den forventede vækst. USA forventes at bidrage med den 
største fremgang i omsætningen. 

Der vil i det kommende år ske lancering af nye versioner af 
Danwares væsentligste produkter, og der lægges vægt på 
at tilbyde stadig bredere løsninger inden for de enkelte for-
retningsområder. Samtidig søger Danware at tilpasse sine 
produkter til de segmenter, hvor væksten er højest og mu-
lighederne størst.

UDViKLiNg Af SALgSKANALERNE i 2006

Etableringen af egne salgsselskaber på de tre hovedmarke-
der USA, England og Tyskland er en væsentlig del af den nye 
salgs- og distributionsstrategi. De nye selskaber varetager di-
stribution og branding af NetOp-produkterne samt styrkelse 
og udvikling af partnerkanalerne – de skal således sikre, at 
Danware opnår en betydelig stærkere position på hovedmar-
kederne, hvor der vurderes at være et stort markedspoten-
tiale for Danwares produkter. Salget af NetOp-produkterne 
vil fortsat ske indirekte gennem Danwares partnere på de 
respektive markeder. 

Etableringen i USA er forløbet som planlagt, og det amerikan-
ske selskab påbegyndte sine aktiviteter primo august 2006. 
Der var ved udgangen af 2006 indgået aftaler med ca. 150 
partnere om salg af NetOp-produkterne, hvoraf ca. halvde-
len er nye partnere, mens de resterende tidligere har solgt 
NetOp-produkter. Der er påbegyndt uddannelse af de ame-
rikanske partnere. Det nyetablerede amerikanske dattersel-
skab har formået hurtigt at bringe omsætningen op, og ved 
udgangen af 2006 lå omsætningen over det niveau, som den 
tidligere distributør præsterede. Dette giver en god indikation 
af, at den nye strategi i fremtiden kan medvirke til at skabe 
de forventede resultater.   

Selskaberne i Tyskland og England påbegyndte deres aktivi-
teter i oktober 2006. Ansættelse af de rette medarbejdere i 
de to selskaber har taget længere tid end forventet, men ved 
udgangen af 2006 var flere nøglemedarbejdere på plads. Om-
sætningen forventes i løbet af en kortere periode at komme 
tilbage på det tidligere niveau og i løbet af 2007 at udvise den 
forventede stigning. 

I forbindelse med beslutningen om at etablere egne salgs-
selskaber blev aftalerne med de eksisterende distributører i 
USA, England og Tyskland opsagt. Samtidig foreslog Danware 
samarbejde på nye betingelser. De hidtidige distributører i 
England og Tyskland har ønsket at fortsætte samarbejdet, og 
disse er overgået til at være partnere i den nye distributions-
model. Distributøren i USA ønskede ikke at fortsætte samar-
bejdet med Danware.

Samtidig med etableringen af egne salgsselskaber har Dan-
ware arbejdet på at indgå aftaler med nye dedikerede distri-
butører på de nøglemarkeder, hvor Danware ikke har egne 
salgsselskaber. Der var ved udgangen af 2006 indgået sam-
arbejdsaftaler med distributører i Spanien, Italien, Rusland og 
Tjekkiet – alle fire markeder er karakteriseret ved stigende ef-
terspørgsel efter avancerede IT-løsninger, blandt andet inden 
for Danwares forretningsområder. Distributørerne har alle en 
veletableret position på de respektive markeder og har en 
bred kundekreds – blandt andet inden for den finansielle sek-
tor, som Danware har stor erfaring i at betjene. NetOp-pro-
dukterne vil blive afsat gennem Danwares og de pågældende 
distributørers eksisterende partnere samt nye partnere. 

ledelSenS BeReTning
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Danwares distributionsmodel er opbygget i tre lag – distri-
butører, partnere og forhandlere. Hvert marked har som ud-
gangspunkt en NetOp Territory Representative (NTR), der har 
distributørrollen på det pågældende marked, og som udover 
distribution af NetOp-produkterne også er ansvarlige for at 
identificere potentielle store kunder, udbygge partnerkana-
lerne og øge kendskabet til NetOp-produkterne i et bestemt 
geografisk område. På de tre største markeder, USA, Eng-
land og Tyskland varetager Danwares egne datterselskaber 
denne rolle, mens det på de resterende markeder vil være 
den foretrukne distributør, der varetager rollen. Dattersel-
skaber og distributører sælger Danwares produkter enten 
direkte til slutbrugeren eller gennem deres eget partner- og 
forhandlernet. I Danwares distributionsmodel inddeles part-
nerne i tre grupper, henholdsvis Gold Partners, Certified Part-
ners og Registered Partners afhængig af en række faktorer, 
hvor omsætning og kompetenceniveau er blandt de væsent-
ligste. Markedsføringen på de enkelte markeder forestås af 
distributøren og partnerne i fællesskab ud fra Danwares mar-
ketingskoncept.  

Danware har også arbejdet med at øge omsætningen via 
nye kanaler – primært via OEM-kunder og systemintegra-
torer, hvor Danwares produkter tilbydes som en del af en 
større softwarepakke. I april 2006 indgik Danware aftale med 
Topnordic A/S om salg af Danwares produkter for et beløb 
på minimum 35 mio. kr. over tre år. Endvidere indgik Dan-
ware i 2007 aftale med to amerikanske OEM-kunder, som 
ikke konkurrerer med den eksisterende distributionskanal. 
Omsætningen via de nye OEM-kunder har udviklet sig som 
forventet. 

AKTiViTETER iNDEN foR SALg og DiSTRiBUTioN i 2007

I 2007 vil de allerede igangsatte aktiviteter inden for salg og 
distribution blive videreført, ligesom der vil blive igangsat 
en række nye aktiviteter. Der vil primært være fokus på føl-
gende:

 Udvidelse af antallet af partnere
 Uddannelse af partnere  
 Branding af Danwares produkter

 Et tættere samarbejde mellem Danware og partnerne  
 Segmentering af kunder

Tidligere har Danware typisk haft én partner pr. land, men der 
vil være fokus på at udvide antallet af partnere i alle de lande, 
hvor Danware afsætter sine produkter suppleret med ind-
gåelse af aftaler med distributører (NTR’s) i relevante lande. 
Dette er en forudsætning for, at Danware kan opnå større 
synlighed og skabe større effekt af de forskellige salgsakti-
viteter. Danware havde i 2006 god succes med at rekruttere 
nye partnere i USA, og erfaringerne herfra vil kunne bruges i 
en række andre lande. 

Rekrutteringen af nye partnere medfører behov for en for-
maliseret uddannelsesproces. Der er således etableret flere 
partnerprogrammer og ligeledes en egentlig uddannelses-  
og certificeringsproces, som skal sikre, at partnerne kan ud-
føre effektivt salg og support af Danwares produkter. Uddan-
nelses- og certificeringsprogrammet omfatter blandt andet 
et fast udbud af salgskurser og tekniske træningskurser samt 
tekniske certificeringstests i Danwares produkter. Der er lige-
ledes etableret en uddannelsesportal, NetOp Academy, hvor 
partnerne har adgang til blandt andet selvstudiemateriale og 
certificeringstests. Portalen er udviklet på basis af Cursum 
learning Management System, der blev erhvervet ved købet 
af Cursum i april 2006.

Branding af Danwares produkter er en væsentlig aktivitet. 
Den overordnede målsætning for Danwares marketingaktivi-
teter er at yde støtte til Danwares salgsorganisation, forret-
ningspartnere og datterselskaber. Dette omfatter opbygning 
og vedligeholdelse af NetOp-brandet samt sikring af en fort-
sat tilgang af kundeemner. Branding af NetOp-produkterne 
håndteres gennem en række forskellige aktiviteter, der om-
fatter udvikling af marketingmateriale, deltagelse i seminarer 
og branchemesser og PR-aktiviteter på de markeder, hvor 
NetOp-produkterne sælges. Der genereres en løbende strøm 
af kundeemner gennem aktiviteter på internettet, f.eks. mar-
kedsføring via søgemaskiner, internet-baserede kampagner 
i branchemedier samt målrettede relationship marketing- 
kampagner med særlige tilbud til kunder og potentielle kun-
der i Danwares omfattende database. Samtidig foretages der  
direkte salgsaktiviteter over for attraktive kundeemner.
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Samarbejdet mellem partnerne og Danware vil blive inten-
siveret, og Danwares egne distributionsselskaber og distri-
butørerne kommer til at spille en vigtig rolle. Der vil blive 
lagt endnu større vægt på løbende kommunikation med og 
information til partnerne med kundekontakt, således at de får 
de bedst mulige vilkår for at medvirke til at generere vækst 
i omsætningen. Der skal ligeledes i fællesskab opbygges en 
bredere viden om de enkelte markeder med henblik på at 
optimere salgsindsatsen og i højere grad anvende erfaringer 
på tværs af markederne.   

Danware har opnået en stærk position over for kunder, der 
stiller store krav til ikke mindst sikkerhed. Det gælder for ek-
sempel den finansielle sektor. Danware vil i den kommende 
periode  øge indsatsen for at identificere og adressere kun-
der inden for attraktive kundesegmenter på tværs af de en-
kelte markeder.

MARKEDSUDViKLiNg 

Desktop Management
Remote Control
Det modne marked for traditionel Remote Control-software 
viser fortsat en lav vækst, og konkurrencen er hård. Ana-
lysefirmaet IDC forventer i perioden frem til 2010 en mar-
kedsvækst på 0% for traditionel applikationsbaseret fjernbe-
tjeningssoftware.  

Remote Control tilbydes af flere af de store softwareud-
bydere som en integreret del af en større softwarepakke 
(Destop Management-suiter), og der har over tid været skif-
tende præferencer for anvendelsen af henholdsvis “best of 
breed”-produkter og de integrerede produkter. I øjeblikket 
synes der at være en tendens i retning af en større anven-
delse af de integrerede produkter for så vidt angår traditionel 
Remote Control-software på nær i high-end-segmentet, hvor 
kunderne ofte har en række specifikke krav til blandt andet 
produkternes sikkerhed, stabilitet og hurtighed, og disse krav 
tilgodeses typisk kun ved anvendelse af “best of breed”-pro-
dukterne.

Danware har med købet af M-Net-produktet fra Topnordic 
A/S valgt at tilbyde bredere løsninger – dog med fokus på at 
kunne differentiere sig såvel produkt- som forretningsmæs-
sigt og således finde nye forretningsmuligheder og nicher.

Internetbaseret Remote Control
Behovet for og anvendelsen af nye internetbaserede løsnin-
ger inden for Remote Control viser vækst. Internetbaserede 
løsninger til Remote Control medfører langt større fleksibili-
tet i løsningen af problemer, idet den bruger, der skal assi-
steres, ikke har behov for at have installeret særligt software 
men blot kan få den nødvendige software downloaded efter 
behov. Denne type løsninger findes ikke som en integreret 
del af større softwarepakker.

Remote Control inden for nye områder
På baggrund af den øgede brug af PDA´ere (Personal Digi-
tal Assistant) og den generelt øgede funktionalitet inden for 
mobilteknologi viser markedet for Remote Control af mobilt 
udstyr (udover pc’er) betydelig vækst, og Danware positio-
nerer sig inden for dette område med henblik på at få del 
i denne vækst. Samtidig har Danware også øget sit fokus 
på andet elektronisk udstyr (f.eks. robotter og lignende), da 
dette marked forventes at vokse og i fremtiden at rumme et 
potentiale, som Danware har teknologien til at udnytte. 

Education
Markedet for undervisningssoftware øges sig i takt med, at 
der sker en øget anvendelse af IT inden for undervisning i 
både uddannelsessektoren og i virksomhederne og ligele-
des i takt med, at der kan tilbydes produkter, der i stigende 
grad imødekommer kravene om større effektivitet i under-
visningen. Samtidig bliver konkurrencen stadig mere inten-
siv, både hvad angår pris og produktindhold. Også inden for 
dette segment vil der ske en gradvis overgang til internetba-
serede løsninger. Inden for undervisningssektoren giver øget 
anvendelse af internetbaserede værktøjer mulighed for en 
udvikling i retning af ”hybrid-skoler”, det vil sige skoler, som 
anvender en kombination af fysisk undervisning og virtuelle 
klasser, og hvor elearning, udvikling af undervisningsmate-
riale og tests er en integreret del af undervisningen. En stor 
del af kunderne ønsker at kunne foretage “one stop”-shop-
ping, det vil sige køb af fulde løsninger, der matcher deres 
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behov, men også inden for dette områder er der mange, der 
vælger ”best of breed”-produkter. I virksomhederne sker der 
løbende en stigning i brugen af elearning, blandt andet som 
følge af virksomhedernes øgede fokus på medarbejderudvik-
ling og produktivitet. Denne form for undervisning og læring 
øger fleksibiliteten, mindsker omkostningerne i forbindelse 
med uddannelse i for eksempel nye produkter og støtter virk-
somhedernes aktiviteter med henblik på at etablere tværgå-
ende standarder for viden.   

Security
Inden for sikkerhedssegmentet har den øgede brug af bær-
bare pc’er uden for virksomhedens netværk via internetfor-
bindelser på hoteller, lufthavne og andre offentlige steder 
betydet, at beskyttelse af kommunikation til og fra virksom-
hedens netværk ikke er tilstrækkeligt.

Markedet for løsninger inden for IT-sikkerhed er således inde 
i en positiv udvikling i takt med, at behovet for sikkerhed er 
blevet mere komplekst. I dag kræves det, at fokus er ret-
tet mod sikkerheden på den enkelte pc (end-point security). 
Samtidig skal sikkerhedsløsninger kunne administreres cen-
tralt og i overensstemmelse med IT-politikker, og der skal op-
nås sikker brug af internet.

Flere og flere virksomheder og institutioner indfører ligele-
des politikker for brug af internet, brug af eksterne medier 
(f.eks. CD-rom og USB) m.v. Efterspørgslen efter software, 
der kan sikre en effektiv effektuering af sådanne politikker er 
stigende. 

PRoDUKTUDViKLiNg og NyE PRoDUKTER

På basis af en førende og robust teknologi har Danware over 
en årrække opbygget en gunstig position på det globale mar-
ked for fjernbetjenings- og undervisningssoftware, og der 
pågår ligeledes en opbygning af Danwares position inden for 
området Security.

Det er Danwares mål løbende at udvikle førende produkter 
inden for de udvalgte forretningsområder og sikre, at disse 
produkter kan sammensættes i bredere løsninger.    

Den teknologiske udvikling generelt og herunder i særdeles-
hed den øgede anvendelse af internettet som medie er med 
til at stille nye krav til og give nye muligheder for software-
produkter inden for de områder, hvor Danware opererer. Dan-
ware arbejder løbende på at tilpasse sine produkter til de nye 
muligheder og arbejder samtidig på at kunne tilbyde bredere 
produkter inden for de enkelte forretningsområder. Målet er 
at kunne adressere de dele af markedet, hvor væksten er 
høj, og hvor Danware på basis af sin teknologi kan tilbyde at-
traktive løsninger. I de seneste par år er der således arbejdet 
intensivt på at udvikle internetbaserede produkter, produkter 
til PDA’er, herunder Mobile Devices, og på at udvide produkt-
tilbuddet inden for de enkelte forretningsområder. 

Inden for forretningsområdet Desktop Management tilbydes 
følgende produkter: 

 Netop Remote Control, der er applikationsbaseret soft-
ware til fjernbetjening af en eller flere computere fra en 
anden computer, kræver software installeret på de pc’er, 
der ønskes fjernbetjent. NetOp Remote Control er Dan-
wares hidtidig største produkt.

 Netop on Demand Remote Control, der er en internet-
baseret løsning til fjernbetjening af computere (lanceret 
i 2005). Denne løsning kræver ingen præ-installeret soft-
ware, men alene en person ved pc’en.

 Netop Mobile, der er en løsning til fjernbetjening af og 
fra diverse mobilt udstyr udover pc’er (lanceret i 2006) 

 M-Net-produktet, der er et sæt af værktøjer, der stan-
dardiserer implementering og drift af Microsoft-baserede 
netværk og minimerer ressourcebehovet i den daglige 
drift. M-Net-produktet omfatter blandt andet software- 
og operativsysteminstallation, samt ”inventory, software 
meetering og asset management”.

Inden for forretningsområdet Education tilbydes følgende 
produkter:

 Netop School, der er en softwareløsning til computer-
baseret klasseundervisning, og som er hovedproduktet 
inden for Education.

ledelSen
S BeReTn

in
g

lEDElSENS BERETNING



10

 Cursum-produkterne, som omfatter løsninger inden for 
learning Content Management (Cursum købt i 2006 )

 Netop instruct, der blev lanceret efter regnskabsårets 
afslutning (januar 2007), er en softwareløsning til net-
værksbaseret undervisning og samarbejde i virksomhe-
der. Programmet henvender sig til virksomheder og or-
ganisationer og er et plug-and-play-program til it-baseret 
undervisning og videndeling baseret på erfaringer fra 
NetOp School. 

Inden for forretningsområdet Security tilbydes følgende pro-
dukter:

 Netop Process Control (NPC), der er en videreudvik-
ling af den tidligere lancerede NetOp Desktop Firewall. 
Produktet håndterer processer og kommunikation til/fra 
internettet, og beskytter dermed den individuelle pc.

 Netop Netfilter, der er en løsning, som på basis af en 
avanceret billed- og tekstanalyse (neuralt netværk) i re-
altid (altså mens man bruger browseren) kan frasortere 
uønskede internetsider og derved også bidrage til at 
håndhæve virksomhedens IT-politikker.

Security-produkterne har som formål at beskytte den enkelte 
pc, og dette gøres blandt andet ved at facilitere implemen-
teringen af virksomhedernes IT-politikker. Det er ligeledes en 
fordel, at alle produkterne kan styres fra centralt hold, såle-
des at der er minimal interaktion med de daglige brugere af 
pc’erne. 

Danware har i 2006 haft fokus på udvikling af nye versioner af 
produkterne inden for de to største forretningsområder samt 
på at integrere og tilpasse/videreudvikle tilkøbte produkter. 
Der blev i 2006 lanceret nye versioner af NetOp Remote Con-
trol og NetOp School, og Danware lancerede også NetOp 
NetFilter og NetOp Mobile.  

Netop Remote Control 9.0
I juni 2006 lancerede Danware en ny version 9.0 af sit ho-
vedprodukt NetOp Remote Control. Den nye version har en 
række nye funktioner og indeholder ligeledes en forbedring 
af sikkerheden. NetOp Remote Control 9.0 gør det muligt 
for en helpdesk-medarbejder at identificere sig ved brug af 

’Smart Card’. Derudover har NetOp Remote Control en kraf-
tig kryptering og mulighed for at logge begivenheder lokalt 
og/eller centralt på sikkerhedsserveren. Desuden kan help-
desk-medarbejderen og brugeren nu kommunikere med hin-
anden under support-sessionen via web-kamera og en chat-
session, hvor lyd og billeder overføres mellem computerne 
i realtid. I situationer, hvor NetOp Remote Control bruges til 
overvågning af flere computere, kan NetOp med en ny mo-
nitor-funktion sættes op til skiftevis at vise disse, og der er 
mulighed for automatisk at genoprette forbindelsen til den 
computer, der overvåges, hvis forbindelsen mistes.

Netop Mobile
Danware lancerede i oktober 2006 NetOp Mobile, der er 
en videreudvikling af selskabets Remote Control-software. 
NetOp Mobile er udviklet med henblik på at supportere fjern-
betjening af diverse mobilt udstyr (udover pc’er). 

Udviklingen af NetOp Mobile er et led i Danwares strategi 
om at bevæge sig over mod udvikling af produkter, der retter 
sig mod områder med betydelig vækst. Brugen af PDA’er er i 
kraftig vækst, og analysefirmaet IDC forventer således, at an-
tallet af “mobile medarbejdere” vil stige fra 650 mio. i 2005 
til 850 mio. i 2009 (Kilde: IDC, Worldwide Mobile Worker Po-
pulation Forecast and Analysis 2005-2009). Denne gruppe af 
medarbejdere har behov for at kommunikere med deres ho-
vedkontor, og virksomhederne vil efterspørge værktøjer, der 
kan supportere det mobile udstyr og sikre flowet af informa-
tion mellem virksomheden og “den mobile medarbejder”.  

Grænserne mellem en PDA, en håndholdt computer og en 
mobiltelefon viskes gradvist ud. Endvidere bliver flere og 
flere produkter til forbrugermarkedet udstyret med en CPU, 
og mobile device-segmentet er et meget attraktivt segment 
for Danware. Grundet selskabets teknologiske kompetencer 
inden for de etablerede forretningsområder vurderes der at 
være gode muligheder for at blive en betydende aktør inden 
for dette hurtigt voksende segment. 

NetOp Mobile henvender sig især til virksomheder, som har 
mange medarbejdere, der arbejder via diverse mobilt udstyr 
uden for virksomheden – som for eksempel salgsorganisa-
tioner, transportselskaber og sundhedsorganisationer. Via 
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NetOp Mobile kan der sikkert overføres filer, opdateres soft-
ware, gives beskeder og ydes teknisk support. Netop Mobile 
er et blandt få software-produkter, som giver mulighed for at 
etablere forbindelse til udstyr, der kører via mobile netværk.    

Danware har siden lanceringen af NetOp Mobile indgået 
flere store aftaler. 

Netop School 5.0
I maj 2006 lancerede Danware en ny version 5.0 af NetOp 
School. Versionen indeholder en lang række nye og væsent-
lige funktioner, der blandt andet giver større mulighed for at 
holde eleverne på rette spor og for at gennemføre grundige 
og anvendelige elevtests. NetOp School 5.0 giver undervise-
ren mulighed for at følge med i hver enkelt elevs aktiviteter 
og vise sit eget eller en elevs skærmbillede på alle compu-
tere i klassen. Hvis en elev anvender andre programmer eller 
internetsider, end de, der er relevante for undervisningen, 
kan underviseren lukke, skjule eller nægte adgang til det på-
gældende program. I kombination med elektroniske tavler gi-
ver NetOp School en ny dimension for involvering af eleverne 
i undervisningen. Derudover er der foretaget større tekniske 
forbedringer med henblik på den stigende anvendelse af 
trådløse netværker.

Netop Netfilter
Danware lancerede i februar 2006 produktet NetOp NetFilter, 
der på basis af en avanceret billed- og tekstanalyse kan frasor-
tere internetsider, der indeholder f.eks. porno, vold, racisme 
og bombefremstilling. Netfilteret er et af de eneste produk-
ter på markedet, der anvender billedanalyse. Billederne un-
dersøges ud fra en række egenskaber, og for at håndtere den 
kompleksitet, der er forbundet med at analysere billeder, er 
der udviklet et kunstigt intelligent netværk (neuralt netværk), 
der efterligner den menneskelige hjernes evne til at kunne 
adskille f.eks. pornografiske fra ikke pornografiske billeder. 
NetOp NetFilter kombinerer billedanalyse med tekstanalyse. 
Netfilteret er baseret på den teknologi, som Danware fik ad-
gang i forbindelse med erhvervelsen af 50% af virksomheden 
Enologic i november 2005. Netfilteret markedsføres i første 
fase til virksomheder og institutioner i en række europæiske 
lande men tilbydes også til private kunder. 

Produktlanceringer
Der vil i det kommende år ske lancering af nye versioner af 
Danwares væsentligste produkter, og disse versioner vil være 
tilpasset Microsofts nye platform, Vista. Der lægges vægt på 
at tilbyde stadig bredere løsninger inden for de enkelte for-
retningsområder, og samtidig søger Danware at tilpasse sine 
produkter til de segmenter, hvor væksten er højest.

KøB Af ViRKSoMHEDER og TEKNoLogiER

Cursum
I april 2006 købte Danware softwarevirksomheden Cursum. 
Cursum har udviklet et anerkendt learning Content Manage-
ment-program – det vil sige en teknisk platform, der sætter 
organisationer i stand til at udvikle, gennemføre og admini-
strere kurser, uddannelser og spørgeskemaundersøgelser til 
medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere via internet-
tet. Desuden findes produktet i en variant, der anvendes af 
virksomheder i forbindelse med kompetencestyring – her-
under sikring af at virksomheden har de rette personer med 
de rette færdigheder i organisationen og har overblik over 
manglende kompetencer og udviklingsområder. Produktet er 
et af de bedste produkter på markedet.

Med købet har Danware fået mulighed for at udvide sit nuvæ-
rende produktsortiment inden for computerbaseret under-
visning, herunder kompetencestyring, samt at kombinere 
produktet med den teknologi, der blev erhvervet i forbindelse 
med købet af Etiro. Således har Danware styrket sin mulig-
hed for at være en betydende aktør inden for både online og 
offline undervisning samt styringen heraf.

Danware har i første fase primært fokuseret på at sælge Cur-
sum-produktet som et stand alone produkt men vil på sigt 
søge at integrere produktets egenskaber i Danwares øvrige 
produkter inden for computerbaseret undervisning. Danware 
vil samtidig tilføre produktet en række af NetOp-teknologiens 
egenskaber. Cursums produkter har hidtil primært været mar-
kedsført i Danmark, men Danware har påbegyndt markedsfø-
ring af produkterne via sin eksisterende distributionskanal.   
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Prisen for 100% af anparterne i Cursum var 1 mio. kr. Endvi-
dere er der indgået en tre-årig earn-out-aftale med de hidti-
dige ejere af Cursum.

Omsætningen af Cursum-produkterne har udviklet sig som 
forventet, og der er siden erhvervelsen af Cursum sket en 
tilpasning af produkterne til Danwares produktstandarder. 
NetOp-versionen af Cursum-produkterne forventes lanceret 
i starten af 2007. 

M-Net
I april 2006 indgik Danware aftale med Topnordic A/S om køb 
af produktet M-Net og rettighederne til dette produkt. M-Net 
er et sæt af værktøjer, der standardiserer implementering og 
drift af Microsoft-baserede netværk og minimerer ressource-
behovet i den daglige drift. 

M-Net anvendes i mere end 75 danske virksomheder – både 
private og offentlige. Det samlede antal brugere er godt 
35.000, hvor de mindste virksomheder har 50 brugere og de 
største mere end 5.000 brugere.

Danwares hovedprodukt inden for Desktop Management 
er NetOp Remote Control-produkterne til fjernbetjening af 
computere. Desktop Management-området omfatter dog en 
række yderligere discipliner – herunder de discipliner, som 
M-Net er i stand til at løse. Med købet af M-Net udvider Dan-
ware markant sin produktpalette inden for Desktop Manage-
ment, og det forventes, at det nye produkt vil medvirke til 
at sikre den ønskede vækst i Danwares omsætning i den 
kommende periode.

M-Net markedsføres i første omgang som en stand alone-
produktpakke. M-Net er hidtil stort set alene blevet markeds-
ført i Danmark, men Danware markedsfører efter købet pro-
duktet over for både eksisterende og potentielle kunder via 
den etablerede distributionskanal. 

Prisen for de overtagne aktiviteter udgjorde 25 mio. kr. 
 

EjER- og LEDELSESfoRHoLD

Bestyrelsesformand Ib Kunøe erhvervede i april 2006 yderli-
gere aktier i Danware A/S og besidder herefter gennem sine 
selskaber Consolidated Holdings A/S og Pierre Robert A/S 
25% af den samlede aktiekapital i Danware A/S.

Salgsdirektør Per Pedersen fratrådte sin stilling i Danware i 
august 2006, hvorefter Michael Graves, der havde ansvaret 
for blandt andet etableringen af Danwares amerikanske dat-
terselskab, blev udnævnt som ny salgsdirektør.  

BESTyRELSESBESLUTNiNgER og 
foRSLAg TiL gENERALfoRSAMLiNgEN

Udbytte
Bestyrelsen vurderer mindst en gang årligt størrelsen og sam-
mensætningen af Danwares kapitalgrundlag på baggrund af 
selskabets strategi (herunder særligt investeringsmuligheder 
og -planer), forventninger til udviklingen i resultat og penge-
strømme samt relevante usikkerheds- og risikofaktorer. På 
baggrund af denne vurdering fastsættes årets udbytte. 

Bestyrelsen har tidligere vedtaget en dynamisk udbyttepoli-
tik, der kan omfatte udlodning af udbytte, der svarer til mindst 
50% af årets resultat og eventuelt indgå i kombination med 
aktietilbagekøbsprogrammer.  

Danware har i 2006 foretaget en række strategiske tiltag, 
herunder primært en ændring af salgs- og marketingstrate-
gien. Samtidig arbejdes der aktivt på at styrke Danware via 
køb af virksomheder eller teknologier, der kan styrke Danwa-
res position og skabe grundlag for vækst. Disse ændringer vil 
i første omgang medføre øgede omkostninger samt behov 
for et fortsat stærkt finansielt beredskab. 

Da Danware har et stærkt finansielt beredskab og i 2007 for-
venter at opnå et væsentligt bedre resultat, foreslår bestyrel-
sen, at der udbetales et udbytte på DKK 9,6 mio., svarende 
til 2,5 kr. pr. aktie a 5 kr. 

ledelSen
S BeReTn

in
g

lEDElSENS BERETNING



13

øvrige forslag
VærdiPapircentralen har pr. 1. juni 2006 overtaget Nordeas 
og Danske Banks aktiebogsforretning. Bestyrelsen foreslår 
derfor, at VærdiPapircentralen fremover fører selskabets ak-
tiebog.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at vedtægternes bestem-
melse om decharge fjernes.

Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestyrel-
sen fortsat bemyndiges til at foretage køb af egne aktier indtil 
10% af selskabets aktiekapital.

foRVENTNiNgER TiL 2007 

Danware vil i 2007 fortsætte implementeringen af de akti-
viteter, der er indeholdt i den reviderede salgs- og marke-
tingstrategi samt ligeledes igangsætte en række andre aktivi-
teter,  som skal styrke forretningsgrundlaget og skabe basis 
for vækst. 

Danwares tre udenlandske datterselskaber påbegyndte de-
res aktiviteter i den sidste halvdel af 2006, og de vil komme 
til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med realiseringen 
af den forventede vækst. De nye selskaber varetager distri-
bution og branding af NetOp-produkterne samt styrkelse og 
udvikling af partnerkanalerne, og der vil i løbet af 2007 ske 
en væsentlig forøgelse af aktiviteten inden for disse områ-
der. Der forventes således at ske en løbende udvidelse af 
antallet af partnere – både på de markeder, hvor Danware 
har egne datterselskaber og på de øvrige markeder. Der vil 
blive gjort en stor indsats for at sikre, at nye partnere får en 
grundig uddannelse i Danwares produkter – blandt andet er 
der etableret et certificeringsprogram. Samtidig vil den ske 
en intensiveret branding af Danwares produkter.

Der vil i det kommende år ske lancering af nye versioner af 
Danwares væsentligste produkter, og der lægges vægt på 
at tilbyde stadig bredere løsninger inden for de enkelte for-
retningsområder. Samtidig søger Danware at tilpasse og 
adressere sine produkter til de segmenter, hvor væksten er 
højest. 

På basis af aktiviteterne inden for salg og marketing, lance-
ring af nye versioner af de væsentligste produkter og en høj 
vækst inden for flere af de segmenter, hvor Danware opere-
rer, forventes der i 2007 en stigende omsætning inden for 
alle Danwares tre forretningsområder og på alle betydende 
markeder. USA forventes at bidrage med den største frem-
gang i omsætningen. 

Den samlede omsætning forventes i 2007 at ligge i interval-
let 130-135 mio. kr. Forventningen til omsætningen er base-
ret på en kurs på 5,8 DKK pr. USD. En ændring i USD-kursen 
på 0,1 i forhold DKK vil medføre en ændring i omsætningen 
på ca. 0,7 mio. kr. 

Implementeringen af Danwares vækststrategi har medført 
et højere niveau for omkostningerne til både personale, ud-
vikling og marketing. Omkostningerne inden for disse om-
råder forventes i 2007 at stige, men indtjeningen forventes 
væsentligt forbedret som følge af den forventede stigning i 
omsætningen. På denne baggrund forventes der i 2007 et 
resultat af primær drift før afskrivninger og amortiseringer 
(EBITDA) på omkring 16 mio. kr.  

Udtalelser om fremtidige forhold
Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især 
fremtidig omsætning og driftsresultat afspejler ledelsens nu-
værende forventninger og er forbundet med risici. Mange 
faktorer, hvoraf en del vil være uden for Danwares kontrol, 
kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra 
forventningerne. Disse faktorer er blandt andet udviklingen i 
konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske 
udvikling, ændringer i love og regler på Danwares markeder, 
udviklingen i efterspørgslen efter Danwares produkter, kon-
kurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. 

Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 21.
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Danware er en højteknologisk softwarevirksomhed, der 
betragter udvikling og tilpasning af teknologi, evnen til at 
identificere og imødekomme kundebehov samt tilstedevæ-
relsen af dygtige og engagerede medarbejdere som nogle af 
de vigtigste forudsætninger for at fastholde virksomhedens 
konkurrenceevne. 

Teknologisk knowhow
Danware har igennem en årrække opbygget en særlig viden 
inden for fjernbetjening af computere. Således har selskabets 
unikke teknologi til skærmoverførsel, produkternes stærke 
sikkerhedsegenskaber samt en bred dækning af forskellige 
systemplatforme givet Danware en solid teknologisk posi-
tion i forhold til konkurrerende produkter. Den egenudviklede 
teknologi er i kombination med tilkøbte teknologier blevet 
anvendt til at udvikle yderligere løsninger inden for andre for-
retningsområder.   

Udviklingen af Danwares produkter bygger på en central 
egenudviklet teknologi, nemlig NetOp-teknologien, og grund 
elementerne i denne teknologi anvendes på tværs af de for-
skellige produkter og segmenter. ”Genbruget” medvirker til 
at sikre en effektiv og hurtig udviklingsproces.

Danware søger løbende at videreudvikle sin teknologi, og 
dette sker både ved egenudvikling og tilkøb af kompetencer, 
der kan understøtte selskabets teknologiske position. Sam-
tidig sker der en løbende vurdering og optimering af udvik-
lingsprocesserne med henblik på at nedbringe time-to-mar-
ket samt forbedre kvaliteten af de færdige produkter. 

Viden om kundebehov og markedstendenser
Slutbrugerne af Danwares produkter er for NetOp Remote 
Control primært help desks funktioner hos de enkelte kunder 
og for NetOp Proces Control samt NetOp Netfilter netværks-
administratorer. NetOp School er primært rettet mod de pro-
fessionelle undervisere, og NetOp Instruct er primært rettet 
mod virksomheder og professionelle organisationer med be-
hov for videndeling og uddannelse af medarbejderne. NetOp 
learning Center, det tidligere Cursum-produkt, er rettet mod 
organisationer og institutioner, der har behov for elearning 
og kompetencemåling. Det er derfor vigtigt for Danware at 
have et detaljeret kendskab til brugernes arbejdssituation 

og behov for særlige værktøjer. Det opnås blandt andet via 
en tæt dialog med kunderne og via et indgående kendskab 
til den generelle teknologiske udvikling inden for Danwares 
forretningsområder. Baseret på dialogen med kunderne ud-
arbejdes der løbende oversigter over ønsker til ny funktiona-
litet og forbedring af den eksisterende, og dette bruges som 
input til udviklingen af nye versioner af Danwares produkter. 

Danware har endvidere et tæt samarbejde med en række 
større kunder, og dette samarbejde medfører i en række til-
fælde udvikling af særlige former for funktionalitet, som der-
efter anvendes i de fremtidige versioner af produkterne. 

Over tid sker der omfattende teknologiske ændringer inden 
for Danwares forretningsområder, og efterspørgselsmøn-
strene ændrer sig markant. Derfor er det afgørende, at Dan-
ware har en stor viden om nye markedstendenser og tek-
nologier. Alle medarbejdere i Danware har en forpligtelse til 
at tage del i denne proces, og et særligt team har til opgave 
at “samle brikkerne” og skitsere hovedtendenser og mulige 
strategier. Danware har gennem opbygningen af sin distri-
butionskanal, herunder især etableringen af datterselskaber 
på de tre hovedmarkeder, fået et øget markedskendskab og 
er kommet nærmere på de partnere, der sælger Danwares 
produkter.    

Udvikling af medarbejdere
Danware er en videnintensiv virksomhed, og tilstedeværel-
sen af dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsæt-
ning for, at Danware i fremtiden kan være konkurrencedygtig 
og derved opnå vækst og en tilfredsstillende indtjening. Dan-
ware opfordrer medarbejderne til aktivt at tage del i vidende-
lingen på alle niveauer, således at ideer kan transformeres til 
bæredygtige produkter, som markedet efterspørger. 

Danware har hidtil ikke haft svært ved at tiltrække dygtige 
og kvalificerede medarbejdere og bruger mange ressourcer 
på at sikre det rette match mellem medarbejder og virksom-
hed. 

Danware gennemførte primo 2006 en medarbejderunder-
søgelse, hvor de overordnede emner var jobindhold og ud-
vikling, trivsel, samarbejde, kommunikation og ledelseskva-
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litet. Via undersøgelsen er styrker og indsatsområder blevet 
belyst, og på dette grundlag er der igangsat en proces, der 
medvirker til at styrke Danware.  

Der blev i 2005 igangsat et lederudviklingsprogram for mel-
lemledergruppen i Danware. Programmet har blandt andet 
til formål at identificere og fastlægge de væsentligste ledel-
sesværdier samt styrke ledelseskvaliteten. Dette program er 
blevet videreført i 2006 og fortsættes i 2007. 

I forbindelse med købet af M-Net fik Danware ni nye medar-
bejdere, der er dedikerede til at arbejde med dette produkt. 
Medarbejderne er blevet integreret i Danwares organisation 
og arbejder på Danwares kontor i Århus. I forbindelse med 
overtagelsen af Cursum overtog Danware fire medarbejder, 
der alle arbejder i Danwares hovedkontor i Birkerød. Integra-
tionen af medarbejderne er forløbet som planlagt. 

Danware har i 2006 etableret datterselskaber i USA, Eng-
land og Tyskland. I USA har Danware otte medarbejdere, der 
primært beskæftiger sig med at udvikle salgskanalen på det 
amerikanske marked. En væsentlig del af disse medarbej-
dere har væsentlig erfaring fra det amerikanske IT-marked 
og har stor erfaring inden for udvikling af en partnerdrevet 
salgskanal, blandt andet fra Microsoft. I England og Tyskland 
havde Danware ved udgangen af 2006 henholdsvis seks og 
fem medarbejdere, og antallet forventes forøget i 2007 i takt 
med Danwares forventede vækst på disse markeder. 

Danware havde ultimo 2006 84 medarbejdere. På trods af 
Danwares relativt lille medarbejderstab har selskabet bevidst 
opbygget en international medarbejderkultur, hvor medarbej-
derne har stor erfaring med internationale relationer. Dette 
giver Danware en specifik kulturel kompetence, der knytter 
selskabets kunder og partnere tættere til virksomheden og 
styrker omsætningen. 

 viden
 Og kOm

PeTen
ceR

 VIDEN OG KOMPETENCER



16

Aktieinformation
Aktiekapitalen i Danware bestod ultimo 2006 af 3.850.428 
aktier á 5 kr. og udgjorde 19.252.140 kr. Aktiekapitalen er 
uændret i forhold til ultimo 2005. 

Danware-aktien er noteret på Københavns Fondsbørs under 
fondskoden DK0010288125 og kortnavnet DANW. Danware-
aktien indgår i SmallCap+-indekset. 

Danware-aktien lå på kurs 117,50 ultimo 2006 mod primo 
2006 på 120,04 – et fald på 2,1%. Til sammenligning steg 
SmallCap+-indekset og totalindekset på Københavns Fonds-
børs i samme periode med henholdsvis 27% og 14%. 

Kursudviklingen i løbet af regnskabsåret medførte, at Dan-
wares markedsværdi faldt fra 462 mio. kr. primo 2006 til 452 
mio. kr. ultimo 2006. 

Der blev i 2006 omsat 1,4 mio. aktier over Københavns 
Fondsbørs svarende til ca. 36% af det samlede antal aktier 
ved regnskabsårets begyndelse. Året før blev der omsat godt 
2 mio. aktier. 

Danware-aktien dækkes løbende af ABG Sundal Colliers og 
Gudme Raaschou. 

Ejerforhold
Danware havde ultimo 2006 godt 1.200 navnenoterede aktio-
nærer, som tilsammen ejede omkring 93% af den samlede 
aktiekapital. Følgende aktionærer har over for Danware op-
lyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital:

 Peter Grøndahl,
 øverødvej 38, 2840 Holte (15,04%)

 Consolidated Holdings A/S         
 Fredheimsvej 9, 2950 Vedbæk (15%)

 lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28,
 1363 København K (11,9% pr. 26. august 2005)

 Pierre Robert A/S,
 lautrupvang 6, 2750 Ballerup (10%)

 Ole Bjørn Setnes,
 øverødvej 72 B, 2840 Holte (8,07%)

 Søren Peter Andersen,
 Helsingevej 40, 2830 Virum (8,07%)

 PFA Pension, Marina Park, Sundkrogsgade 4,
 2100 København ø (5,1% pr. 1. februar 2002)

Danware ejede ved udgangen af 2006 50.957 (ultimo 2005: 
50.957) egne aktier svarende til 1,3% af aktiekapitalen. 

Udbytte
Udbytte vedtages af den ordinære generalforsamling. Besty-
relsen indstiller, at der udbetales et udbytte på DKK 9,6 mio., 
svarende 2,5 kr. pr. aktie a 5 kr. 

generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 24. april 
2007 kl. 13 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 
København K. 
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investor Relations
Det er Danwares ambition at sikre et højt og troværdigt in-
formationsniveau. Selskabet tilstræber gennem en åben og 
aktiv kommunikation med investorer, analytikere, presse og 
øvrige interessegrupper at sikre aktiemarkedet det bedst 
mulige grundlag for prisfastsættelse af Danware-aktien. Kom-
munikationen med investorer finder sted via den løbende of-
fentliggørelse af meddelelser, investorpræsentationer samt 
individuelle møder. Hjemmesiden www.danware.dk er inte-
ressenternes primære informationskilde, og den opdateres 
løbende med ny og relevant information om Danwares resul-
tater, aktiviteter og strategi. På hjemmesiden findes også en 
særskilt sektion til brug for generalforsamlingen i 2007, hvor 

der er mulighed for at se og downloade årsrapporten samt 
tilmelde sig generalforsamlingen. Endvidere forefindes ved-
tægterne og indkaldelsen på siden. Aktionærer, analytikere, 
investorer, børsmæglerselskaber samt andre interesserede, der 
har spørgsmål vedrørende Danware, bedes henvende sig til:

Danware A/S
Bregnerødvej 127
3460 Birkerød
Kontaktperson: Finansdirektør lars Søndergaard
Telefon: 4590 2525
E-mail: investor@danware.dk 

 24. april 2007   Ordinær generalforsamling
 22. maj 2007    Rapport for 1. kvartal 2007
 14. august 2007   Rapport for 2. kvartal 2007
 20. november 2007   Rapport for 3. kvartal 2007
 31. december 2007  Afslutning af regnskabsåret 2007

finAnSkAlendeR 2007

 17. januar 2006 Strategisk ordre i den norske sundhedssektor
 19. januar 2006 Finanskalender 2006
 15. februar 2006 lancering af NetOp Netfilter
 14. marts 2006 Resumé af Årsrapport 2005
 14. marts 2006 Årsrapport 2005
 22. marts 2006 Danware indgår forhandlinger om købet af softwarevirksomheden Cursum 
 4. april 2006 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 7. april 2006      Nye ejerforhold
 7. april 2006 Storaktionærmeddelelse fra Consolidated Holdings A/S
 7. april 2006 Storaktionærmeddelelse fra Ole Bjørn Setnes
 7. april 2006 Storaktionærmeddelelse fra Søren Peter Andersen
 19. april 2006  Etablering af egne datterselskaber i England og Tyskland 
 20. april 2006 Forløb af ordinær generalforsamling
 25. april 2006  Danware køber produktet M-Net af Topnordic A/S
 26. april 2006   Indgåelse af aftale om køb af softwarevirksomheden Cursum
 23. maj 2006 Rapport for 1. kvartal 2006
 30. maj 2006    lancering af NetOp School 5.0 og NetOp Remote Control 9.0
 7. juni 2006 Ophør af samarbejde med amerikansk distributør
 3. august 2006 Salgsdirektør fratræder
 15. august 2006 Rapport for 2. kvartal 2006
 5. oktober 2006 lancering af NetOp Mobile
 21. november 2006 Rapport 3. kvartal 2006
 22. december 2006 Danwares strategi medfører væsentlig fremgang i 2007

meddelelSeR i 2006
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Danwares bestyrelse lægger vægt på at, at der udøves god 
virksomhedsledelse og hermed, at de overordnede ledelses-
forhold er tilrettelagt hensigtsmæssigt og på en sådan måde, 
at selskabet lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, 
medarbejdere, myndigheder og øvrige interessenter samt, at 
den langsigtede værdiskabelse understøttes.  

ledelsen i selskabet forholder sig løbende til udviklingen in-
den for området, herunder blandt andet lovgivning, god prak-
sis og anbefalinger, og søger at forbedre selskabets egne 
standarder på området. 

Som et dansk selskab med børsnotering på Københavns 
Fondsbørs er Danware underlagt de regler, som fastlægges 
af Københavns Fondsbørs. ”Anbefalinger for god selskabs-
ledelse” er en del af oplysningsforpligtelserne for børsnote-
rede selskaber og indebærer, at selskaberne skal redegøre 
for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne efter “følg el-
ler forklar”-princippet. 

Danware følger generelt Københavns Fondsbørs’ anbefalin-
ger for god selskabsledelse med undtagelse af fastsættelse 
af aldersgrænse for generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
medlemmer.

Aktionærer og andre interessenter
Danwares ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde 
en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige 
interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og 
effektiv formidling af information. 

Dialogen med og informationen til aktionærer og interessen-
ter finder sted via udsendelse af kvartalsrapporter og øvrige 
meddelelser fra selskabet og via møder med investorer, ana-
lytikere og pressen. Kvartalsrapporter og andre meddelelser 
er tilgængelige på Danwares hjemmeside umiddelbart efter 
offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden mate-
riale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentatio-
ner. Danware arbejder løbende på at styrke den elektroniske 
kommunikation med aktionærerne.   

Danwares bestyrelse drøfter med jævne mellemrum sel-
skabets kapital- og aktiestruktur og vurderer, om denne er 

i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes inte-
resser. Danware har én aktieklasse, og selskabets vedtægter 
indeholder igen grænser for ejerskab og stemmeret. Det er 
bestyrelsens vurdering, at såvel aktie- som kapitalstruktur 
på nuværende tidspunkt er tilfredsstillende. Det er en del af 
Danwares strategi at foretage akkvisitioner, der kan supplere 
selskabets produktportefølje og styrke selskabets markeds-
position, og derfor har Danware valgt at fastholde et likvidi-
tetsberedskab, der muliggør egenfinansiering af eventuelle 
akkvisitioner.  

Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets 
aktier, vil bestyrelsen – i overensstemmelse med lovgivnin-
gen – forholde sig åbent hertil og formidle tilbudet til aktionæ-
rerne, ledsaget af bestyrelsens kommentarer.

Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende myn-
dighed, og bestyrelsen lægger vægt på, at aktionærerne får 
en grundig orientering om de forhold, der træffes beslutning 
om på generalforsamlingen. Alle aktionærer har ret til at del-
tage og stemme på generalforsamlingen, hvis de jf. vedtæg-
ternes regler har løst adgangskort. På generalforsamlingen 
kan aktionærerne stille spørgsmål til bestyrelse og direktion 
og kan ligeledes inden for en angiven frist stille forslag, der 
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling.  

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen fastlægger selskabets mål og strategier og god-
kender de overordnede budgetter og handlingsplaner. Des-
uden fører bestyrelsen i bred forstand tilsyn med selskabet 
og kontrollerer, at det ledes på forsvarlig vis og i overens-
stemmelse med lovgivning og vedtægter. Rammerne for 
bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som 
gennemgås mindst én gang om året og tilrettes efter behov. 
Den seneste tilpasning er sket i 2006. Forretningsordenen 
indeholder blandt andet procedurer for direktionens rappor-
tering, bestyrelsens arbejdsform samt en beskrivelse af be-
styrelsesformandens opgaver og ansvarsområder.   

Der holdes normalt mellem fem og ti bestyrelsesmøder om 
året, og bestyrelsen mødes derudover efter behov. I 2006 
blev der afholdt seks bestyrelsesmøder. I forbindelse med 
to møder har et bestyrelsesmedlem været nødt til at melde 
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forfald. Der er udarbejdet en fast plan for mødernes indhold – 
herunder afholdes der én gang om året et strategiseminar. 

Der er ikke hidtil fundet behov for at etablere bestyrelses-
udvalg.

Bestyrelsen modtager løbende orientering om selskabets 
forhold – herunder blandt andet to faste månedlige rapporte-
ringer, der blandt andet indeholder en opfølgning på udviklin-
gen og styringen af de væsentligste aktiviteter.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen har syv medlemmer, hvoraf fire er valgt af gene-
ralforsamlingen og tre valgt af medarbejderne. De generalfor-
samlingsvalgte medlemmer vælges af generalforsamlingen 
for et år ad gangen, og der er ikke fastsat en aldersgrænse 
for bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke hidtil fundet behov 
for at fastsætte en sådan grænse, da bestyrelsesforman-
den løbende vurderer de enkelte bestyrelsesmedlemmers 
kompetencer, ligesom der årligt gennemføres en evaluering 
af bestyrelsens og de enkelte bestyrelsesmedlemmers ar-
bejde. Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er fast-
sat i overensstemmelse med Aktieselskabslovens regler og 
er pt. fire år.

Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes 
på side 39 i nærværende årsrapport.

Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer vurderes som værende uafhængige. Disse to med-
lemmer er Ib Kunøe, der ejer 25% af aktierne i Danware A/S, 
og Claus True Hougesen. De to øvrige generalforsamlings-
valgte medlemmer vurderes som ikke uafhængige. Peter 
Grøndahl er administrerende direktør i Danware, og advokat 
Henning Hansen, partner i Philip & Partnere Advokatfirma, er 
en af flere juridiske rådgivere for Danware. Det forretnings-
mæssige forhold mellem Philip & Partnere Advokatfirma og 
Danware er dog ikke af væsentlig betydning for nogen af 
parterne. 

Sammensætningen af bestyrelsen er sket med henblik på 
at sikre kontinuitet, repræsentation af de for Danware væ-
sentligste kompetencer samt evne til at implementere Dan-

wares strategi, der skal sikre fornyet vækst og en styrkelse 
af Danwares markedsposition. De generalforsamlingsvalgte 
medlemmer har en bred erfaring inden for generel virksom-
hedsledelse, informationsteknologi, afsætning til professio-
nelle kunder samt internationale forhold. 

I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer 
til valg på generalforsamlingen udsender bestyrelsen forud 
for generalforsamlingen en beskrivelse af de enkelte kandi-
daters baggrund, relevante kompetencer samt ledelseshverv 
eller krævende tillidsposter. Bestyrelsen begrunder ligeledes 
indstillingen i forhold til de kriterier, som bestyrelsen har fast-
lagt for rekrutteringen.

Direktion
Direktionen ansættes af bestyrelsen og er ansvarlig for den 
daglige ledelse af Danware, ligesom det er direktionens an-
svar at udarbejde forslag til de overordnede mål, strategier 
og handlingsplaner samt budgetter og politikker for den ope-
rationelle styring af selskabet.

Udover Danwares direktion, som består af én person, har 
selskabet en ledergruppe, der er ansvarlig for salg og mar-
kedsføring, udvikling og finans. ledergruppens medlemmer 
har alle titel af direktør.

Evaluering af bestyrelse og direktion
Danware foretager en årlig selvevalueringsproces med hen-
blik på at forbedre bestyrelsens og direktions arbejde og 
dermed styrke grundlaget for selskabets videre udvikling. 
Evalueringen foregår både skriftligt og mundtligt og omfatter 
blandt andet en vurdering af kvaliteten af rapporteringen fra 
direktion til bestyrelse, bestyrelsens og direktionens samar-
bejde og bestyrelsens kompetencer. Den seneste evaluering 
fandt sted i efteråret 2006, og evalueringen betyder, at der i 
den kommende periode vil være større fokus på videreførel-
sen af det påbegyndte strategiske arbejde. 

Vederlag til bestyrelse og direktion
Danware søger at sikre, at vederlaget til bestyrelse og direk-
tion ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og er 
tilstrækkeligt til at sikre, at Danware kan tiltrække og fast-
holde kompetente personer. 
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Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt veder-
lag, og det samlede vederlag til bestyrelsen godkendes af 
generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af års-
rapporten.

Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i 2006 800.000 kr., heraf 
200.000 kr. til formanden. Bestyrelsen er ikke p.t. omfattet af 
incitamentsprogrammer eller bonusordninger. 

Aflønningen af direktionen, der p.t. består af den admini-
strerende direktør, fastlægges af bestyrelsen. I 2006 be-
stod aflønningen af den administrerende direktør af en fast 
løn inklusive visse goder. Direktionens ansættelsesforhold, 
herunder aflønning og fratrædelsesvilkår, vurderes at være 
i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling 
af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for 
selskabet.

Den administrerende direktør er ikke omfattet af en incita-
mentsordning. 

Incitamentsordningen, som omfatter en del af den øvrige le-
delse, er beskrevet på side 60.

Risikostyring
Det er bestyrelsens opgave at kontrollere, at selskabet har 
en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici knyttet 
til de forretningsmæssige aktiviteter og den fastlagte stra-

tegi identificeres, at der fastlægges en politik og rammer for 
selskabets risici, samt at der opbygges systemer til styring 
af risici. Politikkerne og rammerne for den operationelle og 
finansielle risikostyring vedtages af bestyrelsen, og rappor-
tering vedrørende risici indgår i den løbende rapportering til 
bestyrelsen. For en nærmere beskrivelse af Danwares risiko-
forhold henvises til side 21 i årsrapporten. 

Revision 
Danwares eksterne revisor vælges af generalforsamlingen 
for et år ad gangen. Forud for indstilling til valg på general-
forsamlingen foretager bestyrelsen en kritisk vurdering af 
revisors uafhængighed, kompetence m.v.

Rammerne for revisorens arbejde – herunder fastsættelse 
af honorering, revisions-relaterede arbejdsopgaver samt 
ikke-revisionsrelaterede arbejdsopgaver – er beskrevet i et 
aftalebrev.  

I forbindelse med gennemgangen af årsrapporten gennem-
gås regnskabspraksis på de væsentligste områder, ligesom 
bestyrelsen og revisorer drøfter revisorernes observationer. 

Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt interne kontrolsy-
stemer med henblik på at sikre, at disse er hensigtsmæssige 
og tilstrækkelige samt i overensstemmelse med god praksis 
på området.  
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Danware søger at imødegå og begrænse de risici, som sel-
skabet selv kan påvirke. Selskabets forretning indebærer en 
række kommercielle og finansielle risici, herunder påvirknin-
ger fra den globale økonomiske konjunkturudvikling. 

I de følgende afsnit beskrives de risici, som skønnes at kunne 
have negativ påvirkning på selskabets fremtidige vækst, ak-
tiviteter, økonomiske stilling og resultat. Beskrivelsen er ikke 
udtømmende, og der er ikke tale om en prioriteret række-
følge af de beskrevne risikofaktorer.

KoMMERCiELLE RiSiCi

Produktudvikling, teknologier og kompatibilitet
Danwares forretningsgrundlag bygger primært på den egen-
udviklede teknologi, NetOp-teknologien, der anvendes i 
hovedparten af softwareapplikationerne inden for de tre for-
retningsområder Desktop Manangement, Education og Se-
curity. Selskabets fremtidige succes, herunder mulighederne 
for at sikre vækst, afhænger af evnen til fortsat at forbedre 
eksisterende produkter samt at udvikle og lancere nye pro-
dukter tilpasset de nyeste teknologier. 

Den øgede anvendelse af internettet som medie stiller nye 
krav og medfører nye muligheder inden for Danwares for-
retningsområder. Efterspørgslen efter internetbaserede løs-
ninger inden for Danwares forretningsområder er stigende, 
mens væksten i efterspørgslen efter traditionelle applikati-
onsbaserede løsninger er moderat til faldende. Danware har 
udviklet en internetbaseret version af hovedproduktet inden 
for Desktop Management, NetOp Remote Control, og der 
pågår udvikling af internetbaserede versioner af flere af de 
øvrige produkter. Denne omstilling er afgørende for realise-
ringen af den ønskede fremtidige vækst. 

Samtidig søger Danware at skabe bredere løsninger inden for 
sine forretningsområder, ligesom selskabets softwareløsnin-
ger søges tilpasset, således at de kan anvendes til fjernbetje-
ning af andet end traditionelle pc’er – herunder mobilt udstyr. 
Succes med udviklingen af disse løsninger og en efterfølgende 
effektiv positionering af disse vil være afgørende for Danwares 
muligheder for at bevæge sig ind på nye vækstområder.

Softwaremarkedet er underlagt udviklingen på markedet for 
operativsystemer og softwareplatforme, da disse produkter 
generelt dikterer vilkårene for, hvorledes software udvikles. 
Microsoft Corporation er p.t. normdannende, hvad angår 
operativsystemer. lanceringer af nye versioner af opera-
tivsystemer medfører, at softwareproducenter, herunder 
også Danware, må tilpasse deres produkter til eventuelle 
nye standarder. lancering af nye versioner af eksisterende 
operativsystemer og nye typer af operativsystemer kan have 
negative konsekvenser for Danware, såfremt dette indebæ-
rer behov for omfattende programændringer i eksisterende 
produkter. Indtil nu har Danware været i stand til at løse de 
opgaver, som lanceringer af nye operativsystemer og softwa-
replatforme har medført. 

For at sikre kompatibilitet med de nyeste versioner af ope-
rativsystemer og softwareplatforme, som Danware udvikler 
software til, er selskabet afhængig af Software Development 
Kits fra producenterne. ledelsen vurderer, at risikoen for at 
adgangen til disse udviklingsværktøjer hindres er minimal.

Beskyttelse af teknologi
Danwares softwareprodukter og underliggende teknologi 
er egenudviklet og er grundlaget for selskabets forretning. 
Danware søger aktivt at beskytte sine rettigheder via blandt 
andet varemærkeregistreringer. Disse aktiviteter yder dog 
kun en begrænset beskyttelse mod kopiering og uautoriseret 
brug, hvilket kan medføre en reduktion i salget af Danwares 
produkter.

Konkurrencesituationen
Danware opererer på tre markeder – markedet for Remote 
Control-software, markedet for software, der muliggør og 
understøtter computerbaseret undervisning samt markedet 
for sikkerhedssoftware. Alle markeder er præget af intensiv 
konkurrence, en hastig teknologisk udvikling og ændringer i 
kundebehov.

Remote Control-software udbydes af specialister, der produ-
cerer standalone software, samt af generalister, der produ-
cerer samlede software-programpakker (suiter) og i forskel-
lige afskygninger også af producenter af operativsystemer. 
Såfremt Remote Control-funktioner indeholdt i generelle 
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softwareprogrampakker eller operativsystemer forbedres 
væsentligt, eller såfremt software fra Danwares konkurrenter 
kommer til at indgå som en del af softwaresuiter eller kom-
mer til at indgå som led i samlede hardware-/softwareløsnin-
ger, vil dette kunne få negativ indflydelse på afsætningen af 
Danwares produkter. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at når 
man indbygger Remote Control i en softwaresuite, eller når 
det indgår som en del af en samlet hardware-/softwareløs-
ning, bliver nytteværdien af Remote Control-delen reduceret. 
Denne erfaring bekræftes af analysefirmaet IDC’s vurdering 
af området. Danware oplever dog en tiltagende konkurrence 
fra denne front.

Etablering af datterselskaber
Danware har i 2006 etableret datterselskaber i USA, England 
og Tyskland og har ansat lokale medarbejdere med stor erfa-
ring fra IT-branchen og med et solidt lokalkendskab til det en-
kelte marked. I forbindelse med etableringerne har Danware 
lagt vægt på at indrette driften i selskaberne efter de lokale 
forhold og regler og har tegnet de fornødne forsikringer, der 
sikrer selskaberne og driften i det tilfælde, at ulykker måtte 
indtræde. Danware har ved etableringen af selskaberne på-
taget sig en øget forretningsmæssig og finansiel risiko. Det 
er dog ledelsens vurdering, at disse risici er begrænsede i 
forhold til det vækstpotentiale, som etableringen forventes 
at medføre.    

Medarbejdere
Tilstedeværelsen af dygtige og engagerede medarbejdere er 
en forudsætning for, at Danware i fremtiden kan opnå vækst 
og en tilfredsstillende indtjening. Danwares fremtidige suc-
ces afhænger blandt andet af evnen til at styrke produktpor-
teføljen gennem udvikling af nye produkter og produkttilpas-
ninger. Transformationen af idéer til bæredygtige produkter, 
som kunderne efterspørger, kræver, at selskabet er i stand til 
at tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbej-
dere. Danware har hidtil været i stand til både at tiltrække og 
fastholde kvalificerede medarbejdere.

Danware er en videnintensiv teknologivirksomhed og er der-
for særlig afhængig af en række nøglemedarbejdere på såvel 
ledelsesniveau som på en række andre poster i selskabet 
– i særdeleshed inden for udvikling samt salg og markedsfø-

ring. Danware søger løbende via en omfattende videndeling 
at mindske afhængigheden af nøglemedarbejderne.

Kunde- og afsætningsforhold
Selskabet afsætter sine produkter via egne distributionssel-
skaber i USA, England og Tyskland samt via partnere i mere 
end 80 lande. Distributionsselskaberne blev etableret i 2006 
og påbegyndte deres aktiviteter i den sidste del af året. Reali-
seringen af Danwares vækstplaner er afhængig af selskabets 
succes med at opbygge distributionsselskaberne, udbygge 
partnerkanalen og øge kendskabet til selskabets produkter. 

Danware fakturerer til ca. 540 distributører, parterne og for-
handlere spredt over store dele af verden. I 2006 udgjorde de 
10 største ca. 64% af omsætningen, og ingen udgjorde mere 
end 15% af omsætningen. Danware vurderes derfor ikke at 
være afhængig af nogen enkeltkunder. 

forsikring
Det er Danwares politik at forsikre risici, der kan true selska-
bets økonomiske stilling. Selskabet har i videst muligt om-
fang i de licensbetingelser, som kunderne skal acceptere, 
inden det er teknisk muligt at installere Danwares produkter, 
indsat ansvarsbegrænsende klausuler. Disse har til formål at 
begrænse selskabets ansvar, som kan henføres til eventuelle 
fejl og mangler, der måtte opstå ved de solgte produkter. 

Danware har tegnet de relevante forsikringer, som alminde-
ligvis tegnes for sammenlignelige virksomheder. Herunder 
er der tegnet forsikringer for ejendomme, driftsmateriel og 
varelagre. ledelsen vurderer, at der er truffet de nødvendige 
og relevante foranstaltninger til afdækning af forsikringsfor-
holdene. Danwares forsikringspolitik revideres årligt i samråd 
med bestyrelsen. 

Virksomhedskøb
Det indgår som en del af Danwares ekspansionsstrategi at 
købe virksomheder og teknologier. Disse køb er forbundet 
med både risici og udfordringer – blandt andet i forbindelse 
med integrationen af de købte aktiviteter, herunder integra-
tion af produkter og teknologier, salgskanalen og medarbej-
dere.
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ledelsen har ikke intentioner om at foretage virksomhedsop-
køb, der beløbsmæssigt ligger ud over Danwares finansielle 
beredskab.

fiNANSiELLE RiSiCi

Danwares internationale aktiviteter bevirker, at selskabets 
resultat og egenkapital påvirkes af en række finansielle ri-
sici, og det er selskabets politik at identificere og afdække 
disse risici i henhold til retningslinier fastlagt af bestyrelse 
og direktion.

Valutakursrisiko
Danware er hjemmehørende i Danmark, og hovedparten af 
selskabets udviklings- og produktionsomkostninger samt 
størstedelen af de øvrige omkostninger afholdes i danske 
kroner. I 2006 blev ca. 26% af selskabets omsætning faktu-
reret i danske kroner, 43% i euro, 29% i US-dollars, og de re-
sterende 2% blev faktureret i diverse øvrige valutaer. Selska-
bets væsentligste valutaeksponeringer er således mod euro 
og US-dollars. ledelsen vurderer ikke euro-eksponeringen 
som særlig risikabel. På dollarsiden sikrer Danware sig mod 
påvirkninger fra valutakursudviklingen via indgåelse af valu-
taterminskontrakter. Det er således fortsat Danwares politik 
løbende at sikre omkring 50% af den aktuelle og forventede 
netto-eksponering i US-dollars et halvt år frem.

Renterisiko
Danwares renterisiko er begrænset og knytter sig primært 
til renteafkastet af selskabets likvide beholdning. Afkastet 
af den likvide beholdning beregnes dels på grundlag af en 
underliggende beholdning af danske obligationer med en va-
righed på 1-3 år dels på basis af pengemarkedsrenten.

Likviditetsrisiko
Det er Danwares politik vedvarende at sikre tilstedeværelsen 
af et tilstrækkeligt finansielt beredskab. likviditetsreserven, 
der vurderes at være tilstrækkelig til at gennemføre Dan-
wares strategi, består af pengestrømme fra tidligere år og 
provenu fra børsnoteringen i 2001. De likvide beholdninger 
udgjorde ultimo 2006 113 mio. kr.

Kreditrisiko
Kreditrisikoen i forbindelse med likvide midler, pengemar-
kedsindskud samt finansielle instrumenter minimeres ved 
udelukkende at samarbejde med finansielle institutioner 
med høj kreditværdighed.

Debitorrisiko
Selskabets omsætning sker primært i åben regning. Den 
største del af Danwares salg sker til kunder, med hvem sel-
skabet har haft et flerårigt samarbejde. Selskabet har faste 
betalingsbetingelser og en praksis for, hvordan der følges 
op på overskridelse af disse. I forbindelse med salg til nye 
kunder stilles der som oftest krav om forudbetaling for de 
første leveringer. Selskabets hidtidige praksis for håndtering 
af debitorer har vist sig særdeles effektiv, og der har over en 
årrække kun været tale om begrænsede tab på debitorer.

MiLjøfoRHoLD

Danware søger i udøvelsen af sin virksomhed at vurdere og 
begrænse de miljømæssige påvirkninger. Det ligger selska-
bet på sinde både direkte og indirekte at bidrage til et bære-
dygtigt miljø. Den direkte miljøpåvirkning fra Danwares ak-
tiviteter er meget begrænset, da aktiviteterne udelukkende 
omfatter udvikling af softwareprodukter og salg af disse. 

I den fysiske produktion af Danwares softwarepakker består 
den største affaldsmængde af papir og pap, som sendes til 
genbrug. Danwares påvirkning af det eksterne miljø relaterer 
sig således i al væsentlighed til opvarmning og nedkøling af 
selskabets bygninger og forbrug af elektricitet samt vand. Der 
lægges vægt på at vælge miljømæssigt fornuftige løsninger 
på disse områder. Selskabet er ikke involveret i miljøsager, og 
Danware er ikke omfattet af reglerne om miljøgodkendelse 
og lov om aflæggelse af ”grønne regnskaber”.
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RESULTAToPgøRELSEN

Udviklingen i omsætningen
Danwares samlede omsætning udgjorde i 2006 97,9 mio. kr. 
mod 91,3 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 7,2%. 
Stigningen i omsætningen kan primært henføres til erhvervel-
sen af M-Net-produktet og Cursum. Samtidig sker der fortsat 
en generel intensivering af konkurrencen inden for Danwares 
øvrige forretningsområder, hvor omsætningen var på samme 
niveau som i 2005. USD-kursen har haft en negativ indvirk-
ning på omsætningen, og ved en uændret dollarkurs i forhold 
til 2005 ville omsætningen i 2006 have været ca. 0,4 mio. kr. 
højere – hvilket vil sige omkring 98,3 mio. kr.

I 4. kvartal 2006 var omsætningen 20,2% højere end i 4. 
kvartal 2005, mens omsætningen i 2. halvår samlet lå 5,3% 
højere end omsætningen i samme periode sidste år. Omsæt-
ningen i 1. halvår 2006 var positivt påvirket af enkelte større 
ordrer, hvorfor omsætningen i denne periode lå 9,3% højere 
end i samme periode sidste år. 

omsætningsudviklingen inden for 
forretningsområderne
På produktsiden har udviklingen i 2006 været præget af 
en stigning i omsætningen inden for forretningsområderne 
Desktop Management og Education – primært grundet tilkøb 
af aktiviteter. Markedsvæksten inden for traditionel Remote 
Control-software har i de seneste år været meget lav eller ne-
gativ, mens markedsvæksten inden for nye områder, blandt 
andet internetbaseret remote control-software og remote 
control-software til mobilt udstyr, er høj.Inden for undervis-
ningssoftware er markedsvæksten fortsat høj. 

Omsætningen af Desktop Management-produkterne ud-
gjorde i 2006 67,8 mio. kr. mod 62,4 mio. kr. året før, og stig-
ningen kan primært tilskrives salg af M-Net-produktet og en 
række større ordrer. Hermed udgør Desktop Management 
69% af den samlede omsætning mod 68% året før. Stignin-
gen i omsætningen skyldes hovedsageligt vækst i omsæt-
ningen i Europa, Mellemøsten og Afrika som følge af flere 
større ordrer samt et mindre fald i omsætningen på såvel det 
asiatiske som det amerikanske marked.

Omsætningen inden for Education udgjorde i 2006 29,0 mio. 
kr., svarende til en stigning på 3% i forhold til det foregående 
år. Hermed udgjorde Education 30% af Danwares samlede 
omsætning mod 31% i 2005. Stigningen i omsætningen 
kan primært tilskrives en stigning i Europa, Mellemøsten 
og Afrika, som følge af tilkøbet af Danware Cursum, mens 
omsætningen har været faldende på det amerikanske mar-
ked. Danware mistede i slutningen af 2005 en større kunde 
inden for Education, hvilket havde en negativ indvirkning på 
omsætningen i 2006. Danware oplever generelt en hårdere 
konkurrence på markedet for undervisningssoftware. 

omsætningen fordelt på forretningsområder:

  Andel  Andel
Mio. DKK 2006 %  2005 %
 
Dektop Management 67,8 69,3 62,4 68,4
Education 29,0 29,6 28,2 30,9
Security  1,1 1,1 0,7 0,7
i alt 97,9 100,0 91,3 100,0

omsætningsudviklingen på de enkelte markeder
I Europa, Mellemøsten og Afrika steg omsætningen med 
12% til 69,4 mio. kr., og udviklingen dækker  primært over en 
stigning i omsætningen på det danske marked.

Danwares omsætning i Nord-, Syd- og Mellemamerika faldt 
i 2006 med 1,0 mio. kr. til 26,4 mio. kr., hvilket primært kan 
tilskrives faldet i omsætningen i forbindelse med ophøret af 
samarbejdet med den tidligere distributør i USA. 

I Asien og Stillehavsregionen blev omsætningen stort set på 
samme niveau som i 2005.
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omsætningen fordelt på geografiske markeder:

  Andel  Andel
Mio. DKK  2006 %  2005 %
 
Europa, Mellemøsten og Afrika  69,4 70,9 61,7 68,0
Nord-, Syd- og Mellemamerika 26,4 27,0 27,4 30,0
Asien og Stillehavsregionen  2,1 2,1 2,2 2,0
i alt  97,9 100,0 91,3 100,0

omkostninger
De samlede omkostninger til produktion, udvikling, distribu-
tion og administration udgjorde i 2006 96,8 mio. kr. mod 73,0 
mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 33%.

Stigningen i omkostningerne kan primært tilskrives etable-
ringen af dattervirksomhederne i USA, England og Tyskland. 

Dertil kommer lanceringen af nye versioner af både NetOp 
Remote Control og NetOp School i 2006, købet af M-Net-
produktet og Cursum, en generel øget markedsføringsind-
sats, samt en stigning i antallet af medarbejdere og dermed 
stigende omkostningerne til gager m.m.

Produktionsomkostningerne (13% af omsætningen) udgjorde 
12,5 mio. kr. i 2006 mod 11,6 mio. kr. året før. De forøgede 
omkostninger skyldes primært en stigning i udgifterne til per-
sonale overtaget i forbindelse med købet af M-Net.

Udviklingsomkostningerne (21% af omsætningen) steg fra 
13,4 mio. kr. i 2005 til 21,0 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til 
en stigning på 7,6 mio. kr. eller 57%. Stigningen kan tilskri-
ves købet af Cursum samt et øget antal medarbejdere inden 
for virksomhedens øvrige udviklingsområder. Dertil kommer 
øgede omkostninger til outsourcing af udvikling i Rusland og 
Filippinerne samt en større stigning i afskrivningerne på er-
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hvervede rettigheder som følge af købet af M-Net. Endelig 
har rettighederne til NetFilter været ejet i hele regnskabs-
året.

Distributionsomkostningerne (43% af omsætningen) var i 
2006 på 41,9 mio. kr. mod 31,8 mio. kr. i 2005. Markeds-
føringsomkostningerne steg således med 32% i forhold til 
året før, hvilket primært kan henføres til etableringen af de 
udenlandske dattervirksomheder, samt en generel forøgelse 
af markedsføringsindsatsen.

Administrationsomkostningerne (22% af omsætningen), 
som blandt andet omfatter lokaleomkostninger og omkost-
ninger til forretningsudvikling, herunder undersøgelser af 
muligheder for opkøb, er steget med 5,2 mio. kr. eller 32% i 
2006 til 21,4 mio. kr. Stigningen relaterer sig til en række po-
ster, herunder ekstern rådgivning, telekommunikation samt 
en hensættelse til tab på en enkelt større debitor. Derudover 
kan administrationsomkostninger på 2,1 mio. kr. henhøres til 
de udenlandske selskaber.

EBiTDA
Resultat af primær drift før renter, skat, afskrivninger og 
amortisering (EBITDA) udgjorde i 2006 7,1 mio. kr. mod 21,6 
mio. kr. året før, hvilket svarer til en EBITDA-margin på 7,2% 
mod 23,6% året før. 

EBiT
Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 2006 1,1 mio. 
kr. mod 18,3 mio. kr. året før, svarende til en overskudsgrad 
(EBIT-margin) på 1,1% mod 20% året før. Faldet i resultatet 
kan, som gennemgået ovenfor, henføres til stigningen i om-
kostningerne på 23,8 mio. kr.

Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 4. kvartal 4,5 mio. 
kr., hvilket er på samme niveau som i 4. kvartal året før.

finansielle poster
Finansielle poster (netto) udgjorde i 2006 1,0 mio. kr. mod 
2,9 mio. kr. i 2005, inkl. et negativt resultat i associerede 
virksomheder på 0,7 mio. kr. Renteindtægter udgjorde 2,6 
mio. kr. mod 3,4 mio. kr. året før. Afkastet af de samlede 
likvide beholdninger var i 2006 påvirket af et generelt lavt 
renteniveau hele året. 

Afkastet af Danwares samlede likvide beholdninger udgjorde 
2,0%. Placeringssstrategien i 2006 har fortsat været relativt 
defensiv og har fokuseret på beskyttelse mod eventuelle ren-
testigninger. 

Danware opnåede i 2006 en nettoudgift på valutakursregu-
leringer på 0,4 mio. kr. mod en nettoudgift på 0,3 mio. kr. i 
2005.

I finansudgifterne indgår amortisering af forskellen mellem 
kostpris og nominelt beløb vedrørende gæld til sælgerne af 
Etiro, Enologic og Cursum. Amortiseringen udgjorde i 2006 
0,4 mio. kr.

Resultat før og efter skat
Det ordinære resultat før skat udgjorde 2,1 mio. kr. mod 21,2 
mio. kr. i 2005, svarende til henholdsvis 2% og 23% af om-
sætningen. Skatten udgør 1,4 mio. kr., svarende til en effektiv 
skatteprocent på 68,3%. Derved udgør årets nettoresultat 
0,7 mio. kr. (14,6 mio. kr. året før), svarende til 0,17 kr. pr. 
aktie (EPS) i forhold til 3,8 kr. året før. At skatteprocenten 
er over 28% kan primært tilskrives ikke fradragsberettigede 
omkostninger og afskrivninger jf. note 7. 

BALANCEN

Ved udgangen af 2006 udgjorde balancesummen 226,7 mio. 
kr., hvilket er en stigning på 2,9 mio. kr. i forhold til udgangen 
af 2005. ændringen skyldes generelle balanceforskydninger 
på grund af investeringsaktivitet, ændringer i tilgodehaven-
der og gæld o.s.v.  
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Langfristede aktiver
De samlede langfristede aktiver udgjorde ultimo 2006 78,8 
mio. kr. mod 51,9 mio. kr. ultimo 2005. Stigningen kan i al 
væsentlighed henføres til købet af rettighederne til M-Net 
samt den dertil knyttede goodwill.

Kortfristede aktiver
De samlede kortfristede aktiver udgjorde ultimo 2006 148,0 
mio. kr. mod 171,9 mio. kr. ultimo 2005. Faldet i kortfristede 
aktiver kan primært forklares ved reduktionen af de likvide 
beholdninger.  

Likvide beholdninger
Koncernens likvider udgjorde 113,2 mio. kr. ved udgangen 
af 2006, hvilket er et fald på 40,6 mio. kr. i forhold til ultimo 
2005, og skyldes primært købet af M-Net.

Egenkapital
Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2006 209,0 mio. kr. 
mod 208,0 mio. kr. ved udgangen af 2005. Hermed udgjorde 
egenkapitalandelen ultimo 2006 92%. ændringen i egenka-
pitalen kan tilskrives årets resultat med tillæg af udgifter til 
aktiebaseret vederlæggelse.

Langfristede forpligtelser
De samlede langfristede gældsforpligtelser udgjorde ved 
udgangen af 2006 2,2 mio. kr. og knytter sig til købet af as-
socierede og tilknyttede virksomheder samt til erhvervelse 
af rettigheder.

Kortfristede gældsforpligtelser
De samlede kortfristede gældsforpligtelser udgjorde ved ud-
gangen af 2006 17,8 mio. kr. og omfatter primært leverandør-
gæld og anden gæld. 

PENgESTRøMME 

De samlede pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2006 
minus 6,1 mio. kr. mod 17, 5 mio. kr. i 2005. I forhold til 2005 
er pengestrømmene påvirket med minus 14,1 mio. kr. fra 
den primære drift før ændring i driftskapital som følge af en 
stigning i omkostningerne.

ændringen i primær driftskapital udgjorde i 2006 minus 9,1 
mio. kr., mens den i 2005 udgjorde 0,1 mio. kr. ændringen 
kan primært tilskrives en stigning i pengebindingen i debi-
torer.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde i 2006 mi-
nus 34,4 mio. kr. og vedrørte købet af M-Net samt anpar-
terne i Cursum. Hermed udgjorde pengestrømme fra drifts- 
og investeringsaktiviteter under ét minus 40,4 mio. kr. mod 
8,6 mio. kr. året før.

De samlede pengestrømme for året udgjorde minus 40,6 
mio. kr. mod minus 10,3 mio. kr. året før.

UDVIKlINGEN I USD-KURSEN I 2005-2006 
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Kilde: Danmarks National Bank, gennemsnitlige månedlige USD-kurser
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LEDELSESPåTEgNiNg

Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapporten for Danware 
A/S for 2006. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags 
dato. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internatio-
nal Financial Reporting Standards som godkendt af EU og 
yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for 
børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncer-
nens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stil-
ling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens 
og moderselskabets aktiviteter og af koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

ledelSeS- Og ReviSiOnSPÅTegningeR 

Birkerød, den 13. marts 2007

lEDElSES- OG REVISIONSPÅTEGNINGER 
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Birkerød, den 13. marts 2007

Mortensen og Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 

Jan Andersen
statsautoriseret revisor

DEN UAfHæNgigE REViSoRS PåTEgNiNg

Til aktionærerne i Danware A/S
Vi har revideret årsrapporten for Danware A/S for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2006, omfattende ledelses-
påtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, penge-
strømsopgørelse og noter for såvel koncern som modersel-
skabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial 
Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere dan-
ske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selska-
ber.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrap-
port, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
International Financial Reporting Standards som godkendt af 
EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for 
børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 
relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver 
et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg 
og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten 
på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlæg-
ger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 
for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrap-
porten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser el-
ler fejl. 

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der 
er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en 
årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 
billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resulta-
tet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 
i overensstemmelse med International Financial Reporting 
Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplys-
ningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

lEDElSES- OG REVISIONSPÅTEGNINGER
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Årsrapporten for Danware A/S for 2006 er aflagt i overens-
stemmelse med International Financial Reporting Standards 
som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til 
regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber, jf. Køben-
havns Fondsbørs’ oplysningskrav til årsrapporter for børsno-
terede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold 
til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting 
Standards udstedt af IASB.

Årsrapporten aflægges i DKK.

generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at 
de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen ind-
regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 
og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forplig-
telsernes værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-
pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskre-
vet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig 
kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag 
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kost-
pris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursge-
vinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige 
tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Danware 
A/S samt dattervirksomheder, hvori Danware A/S direkte 
eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighe-
derne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. 

Virksomheder, hvori koncernen ejer mellem 20% og 50% 
af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke be-
stemmende indflydelse, betragtes som associerede. Ved 
vurdering af, om Danware A/S har bestemmende eller bety-
delig indflydelse, tages der højde for potentielle stemmeret-
tigheder.

Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af mo-
derselskabets og de enkelte dattervirksomheders reviderede 
årsregnskaber, der alle er aflagt efter koncernens regnskabs-
praksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af kon-
cerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, 
interne mellemværender og udbytter samt realiserede og 
urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem 
de konsoliderede virksomheder. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-
holdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af 
identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtel-
ser på overtagelsestidspunktet. 

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i kon-
cernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller af-
viklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultat-
opgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal 
korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Ophørte akti-
viteter præsenteres særskilt, jf. nedenfor.

Ved køb af nye virksomheder, hvor moderselskabet opnår 
bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, an-
vendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders 
identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser 
måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. 
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Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt 
de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret, og 
dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt 
skat af de foretagne omvurderinger.

For virksomhedssammenslutninger foretaget den 1. januar 
2004 eller senere indregnes positive forskelsbeløb (goodwill) 
mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af de 
overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualfor-
pligtelser som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill 
afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første 
værdiforringelsestest udføres inden udgangen af overta-
gelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til de pen-
gestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner 
grundlag for værdiforringelsestest. Goodwill og dagsværdi-
reguleringer i forbindelse med overtagelse af en udenlandsk 
enhed med en anden funktionel valuta end koncernens præ-
sentationsvaluta behandles som aktiver og forpligtelser til-
hørende den udenlandske enhed og omregnes til den uden-
landske enheds funktionelle valuta med transaktionsdagens 
valutakurs. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indreg-
nes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

For virksomhedssammenslutninger foretaget før den 1. ja-
nuar 2004 er den regnskabsmæssige klassifikation fastholdt 
efter den hidtidige regnskabspraksis. Goodwill indregnes på 
grundlag af den kostpris, der var indregnet i henhold til den 
hidtidige regnskabspraksis (årsregnskabsloven og danske 
regnskabsvejledninger) med fradrag af af- og nedskrivninger 
frem til 31. december 2003. Goodwill afskrives ikke efter 1. 
januar 2004. 

Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det 
aftalte vederlag med tillæg af omkostninger, der direkte kan 
henføres til overtagelsen. Såfremt dele af vederlaget er be-
tinget af fremtidige begivenheder, indregnes disse dele af 
vederlaget i kostprisen, i det omfang begivenhederne er 
sandsynlige, og vederlaget kan opgøres pålideligt.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om må-
lingen af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og 
eventualforpligtelser, sker første indregning på grundlag af 
foreløbigt opgjorte dagsværdier. Såfremt det efterfølgende 

viser sig, at identificerbare aktiver, forpligtelser og eventual-
forpligtelser havde en anden dagsværdi på overtagelsestids-
punktet end først antaget, reguleres goodwill indtil 12 måne-
der efter overtagelsen. Effekten af reguleringerne indregnes 
i primo egenkapitalen, og sammenligningstal tilpasses.

Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i 
skøn over betingede købsvederlag, med mindre der er tale 
om væsentlige fejl. Dog medfører efterfølgende realisation 
af den overtagne virksomheds udskudte skatteaktiver, som 
ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet, indregning af 
skattefordelen i resultatopgørelsen og samtidig nedskrivning 
af den regnskabsmæssige værdi af goodwill til det beløb, der 
ville have været indregnet, såfremt det udskudte skatteaktiv 
havde været indregnet som et identificerbart aktiv på overta-
gelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dat-
tervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som 
forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og 
den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inkl. goodwill 
på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvik-
ling. 

omregning af fremmed valuta
For hvert af koncernens virksomheder fastsættes en funk-
tionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som 
benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte 
virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den 
funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Kon-
cernregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er 
moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsva-
luta. 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indreg-
ning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på beta-
lingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 
poster.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i frem-
med valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskel-
len mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet 
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for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning 
i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under 
finansielle indtægter og omkostninger.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med 
en anden funktionel valuta end DKK omregnes resultatop-
gørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne 
til balancedagens valutakurs. Som transaktionsdagens kurs 
anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det 
omfang dette ikke giver et væsentlig anderledes billede. 
Kursforskelle, opstået ved omregning af disse virksomhe-
ders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens 
valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelse fra 
transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, ind-
regnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for 
valutakursreguleringer. 

Kursregulering af mellemværender, der anses for en del af 
den samlede nettoinvestering i virksomheder med en anden 
funktionel valuta end DKK, indregnes i koncernregnskabet 
direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valuta-
kursreguleringer.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balan-
cen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive 
og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter 
indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. 

ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, 
der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af 
dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forplig-
telse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændrin-
ger i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forplig-
telse. 

ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, 
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring 
af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på 
egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende så-
danne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved 
realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabs-
post som det sikrede. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betin-
gelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes 
ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under fi-
nansielle poster.

RESULTAToPgøRELSE

Nettoomsætning
Salg af software indregnes på det tidspunkt, hvor der sker 
konfigurering af softwarelicenser til slutbruger eller hvor le-
vering og risikoovergang til distributør har fundet sted, samt 
at indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Indtægter fra licensaftaler, ifølge hvilke køberen har ret til at 
implementere nogle af koncernens produkter til en gruppe af 
slutbrugere, indregnes på faktureringstidspunktet. 

Indtægter fra abonnementsaftaler indregnes efter den line-
ære afskrivningsmetode over abonnementsperioden. 

øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering 
af tjenesteydelser har fundet sted. 

Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og ra-
batter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter lønomkostninger m.v. til 
supportmedarbejdere samt forbrugsmaterialer, konsulentas-
sistance og afskrivninger vedrørende produktions- og sup-
portfunktioner.

Udviklingsomkostninger
Udviklingsomkostninger omfatter lønomkostninger m.v., 
som direkte kan henføres til udvikling af softwareprodukter, 
og som ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt af- og 
nedskrivninger på aktiverede udviklingsomkostninger.

Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er 
afholdt til distribution af varer solgt i årets løb samt til årets 
gennemførte salgskampagner m.v. 
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Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, re-
klame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der 
er afholdt i året til ledelse og administration, herunder om-
kostninger til det administrative personale, samtlige lokale-
omkostninger, tab på kundefordringer samt afskrivninger.

Pensionsforpligtelser og lignende langfristede forpligtel-
ser
Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler 
med hovedparten af koncernens ansatte.

Samtlige forpligtelser vedrører bidragsbaserede pensions-
ordninger, der indregnes i resultatopgørelsen i den periode, 
de optjenes, og skyldige indbetalinger indregnes i balancen 
under anden gæld.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i 
koncernregnskabet
I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæs-
sige andel af de associerede virksomheders resultater efter 
skat og minoritetsinteresser og efter eliminering af forholds-
mæssig andel af intern avance/tab.

Udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder og asso-
cierede virksomheder i moderselskabets årsregnskab
Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resul-
tatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I 
det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede 
indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbyttet 
dog som nedskrivning på kapitalandelens kostpris.

finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteind-
tægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende 
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amor-
tisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og 
godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. 

Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster 
og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke 
kan klassificeres som sikringsaftaler.

Skat af årets resultat
Danware A/S er sambeskattet med alle danske koncernfor-
bundne virksomheder. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sam-
beskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige ind-
komster (fuld fordeling med refusion vedrørende skatte-
mæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i 
acontoskatteordningen. 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning 
i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapita-
len med den del, der kan henføres til posteringer direkte på 
egenkapitalen. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, 
klassificeres som henholdsvis skat af ordinært resultat og 
skat af ekstraordinært resultat.

BALANCE

immaterielle anlægsaktiver

goodwill
Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kost-
pris som beskrevet under “virksomhedssammenslutninger”. 
Efterfølgende måles goodwill til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering 
af goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncer-
nens pengestrømsfrembringende enheder på overtagelses-
tidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende 
enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne 
økonomistyring. Som følge af integrationen af overtagne 
virksomheder i den bestående koncern vurderer ledelsen, at 
det laveste niveau for pengestrømsfrembringende enheder, 
hvortil den regnskabsmæssige værdi af goodwill kan alloke-
res, er de enkelte dattervirksomheder.
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Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes minimum 
én gang årligt for værdiforringelse sammen med de øvrige 
langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, 
hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindings-
værdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæs-
sige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som 
hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige 
nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet (pen-
gestrømsfrembringende enhed), som goodwill er knyttet til. 
Nedskrivning af goodwill indregnes på en separat linje i re-
sultatopgørelsen.

Udviklingsprojekter og erhvervede licenser
Udviklingsomkostninger omfatter gager, afskrivninger og an-
dre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til 
selskabets udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, 
og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressour-
cer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulig-
hed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten 
at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes 
som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan op-
gøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den 
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og ad-
ministrationsomkostningerne samt selve udviklingsomkost-
ningerne. øvrige udviklingsomkostninger indregnes som 
omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som om-
kostningerne afholdes.

Indregnede udviklingsomkostninger måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindings-
værdi, såfremt denne er lavere. 

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udvik-
lingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske 
brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis fem år. 
Afskrivningsgrundlaget reduceres med eventuelle nedskriv-
ninger.

Erhvervede licenser måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede afskrivninger. licenser afskrives over aftaleperio-
den, dog maksimalt fem år. 

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsvær-
dien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt 
aktiv henholdsvis grupper af aktiver. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af udviklingsprojekter, 
patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgs-
prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs-
mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under samme regnskabspost 
som de tidligere indregnede afskrivninger.

Immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid afskrives dog 
ikke, men testes årligt for værdiforringelse.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, indretning af lokaler samt andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor akti-
vet er klar til brug. Renteomkostninger på lån til finansiering 
af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører 
fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige lå-
neomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 
restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede 
brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forven-
tede brugstider:

Bygninger   20-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-5 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under hen-
holdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkostnin-
ger samt administrationsomkostninger.
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Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsvær-
dien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. 
Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis grupper af aktiver. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver 
opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat-
opgørelsen under samme regnskabspost som de tidligere 
indregnede afskrivninger.

Kapitalandele i associerede virksomheder i 
koncernregnskabet
Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter den 
indre værdis metode.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til 
den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi 
opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag el-
ler tillæg af forholdsmæssig andel af urealiserede koncer-
ninterne avancer og tab og med tillæg af regnskabsmæssig 
værdi af goodwill.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig 
indre værdi måles til 0 kr. Såfremt koncernen har en retlig el-
ler faktisk forpligtelse til at dække den associerede virksom-
heds underbalance, indregnes denne under forpligtelser.

Eventuelle tilgodehavender hos associerede virksomheder 
nedskrives i det omfang, tilgodehavendet vurderes uerhol-
deligt.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder i moderselskabets årsregnskab
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genind-
vindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpri-
sen reduceres med udloddet udbytte, der overstiger den 
akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskri-
ves til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfat-
ter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår og måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele, indregnet under 
omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Værdiforringelse af langfristede aktiver
Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid 
testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgan-
gen af overtagelsesåret. Igangværende udviklingsprojekter 
testes tilsvarende årligt for værdiforringelse.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det 
omfang, det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver 
vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdi-
forringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes 
aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den 
højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede af-
hændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Et tab ved værdi-
forringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af 
et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed 
overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende 
enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse ind-
regnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, 
distributions- samt administrationsomkostninger. Nedskriv-
ning af goodwill indregnes dog i en separat linje i resultat-
opgørelsen.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger 
på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket æn-
dringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskriv-
ningen. 
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Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye 
regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabs-
mæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, så-
fremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

EgENKAPiTAL

Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunk-
tet for vedtagelse på generalforsamlingen (deklareringstids-
punktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises 
som en særskilt post under egenkapitalen.

Egne kapitalandele
Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne 
aktier indregnes direkte på overført resultat under egenka-
pitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i 
resultatopgørelsen.

Reserve for valutakursregulering
Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnska-
bet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regn-
skaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle 
valutaer til moderselskabets præsentationsvaluta. 

incitamentsprogrammer
Danware A/S’s incitamentsprogrammer omfatter udeluk-
kende et aktieoptionsprogram.

Aktieoptionsprogram
Værdien af serviceydelser modtaget som modydelse for til-
delte optioner måles til dagsværdien af optionerne på tilde-
lingstidspunktet opgjort ved anvendelse af Black & Scholes 
formel under hensyntagen til den egenbetaling, som med-
arbejderen skal erlægge, når løninstrumentet senere udnyt-
tes.

For egenkapitalafregnede aktieoptioner måles dagsværdien 
på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen 
under personaleomkostninger over perioden, hvor den en-
delige ret til optionerne opnås. Modposten hertil indregnes 
direkte i egenkapitalen.

I forbindelse med første indregning af aktieoptionerne skøn-
nes over antallet af optioner medarbejderne forventes at er-
hverve ret til, jf. servicebetingelsen beskrevet i note 20.

Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af 
retserhvervede optioner, således at den samlede indregning 
er baseret på det faktiske antal retserhvervede optioner.

På udnyttelsestidspunktet – det vil sige, når tegningsrettig-
heden udnyttes ved at tegne ny selskabskapital – sker ind-
regningen af indbetalingen direkte på selskabskapital og en 
eventuel overkurs. 

Betalbar skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatteplig-
tige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige 
indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsme-
tode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig 
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle 
vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget good-
will og kontorejendomme samt andre poster, hvor midler-
tidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – er 
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på 
resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgø-
relse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskat-
ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte 
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-
selsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med 
den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved 
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i 
udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skat-
teenhed og jurisdiktion. 

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende fore-
tagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer 
og tab. 
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Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
tesatser i de respektive lande, der med balancedagens lov-
givning 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.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge 
af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en 
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der 
må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagedis-
kontering af de omkostninger, der er nødvendige for at af-
vikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt på 
målingen af forpligtelsen. Der anvendes en før-skat diskon-
teringsfaktor, som reflekterer samfundets generelle renteni-
veau med tillæg af de konkrete risici, som skønnes at være 
på den hensatte forpligtelse. Regnskabsårets forskydning i 
nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger.

Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over 
det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne ind-
fries.

finansielle gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, 
tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, 
måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, 
omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de ef-
terfølgende år, målt til kostpris.

PENgESTRøMSoPgøRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme 
for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og 
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider 
samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. 

likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises 
separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pen-
gestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende 
købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og penge-
strømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem 
til salgstidspunktet.

Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle valuta 
omregnes med gennemsnitlige valutakurser, med mindre 
disse afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte 
metode som resultat før skat reguleret for ikke-kontante 
driftsposter, ændring i driftskapital, modtagne og betalte ren-
ter, modtagne udbytter samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm til investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i 
forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter 
samt køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle 
anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer 
i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital 
og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, 
afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til 
selskabsdeltagere.

Likvider
likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede vær-
dipapirer med en løbetid under tre måneder, og som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der 
kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

SEgMENToPLySNiNgER

Der gives oplysninger om nettoomsætningens fordeling på for-
retningsaktiviteter (primært segment) og geografiske markeder 
(sekundært segment). Segmentoplysningerne følger koncer-
nens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. 
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Yderligere segmentering af resultatopgørelse, herunder 
opdeling af omkostninger og resultat før finansielle poster, 
samt af anlægsaktiver og forpligtelser, foretages ikke, da ud-
viklingsressourcer, distributionskanaler og salgsorganisation 
er sammenfaldende for forretningsområderne og på de væ-
sentligste markeder.

NøgLETAL

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 
opgøres i overensstemmelse med IAS 33.

øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den 
Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 
2005”.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er bereg-
net således: 

overskudsgrad
  Resultat af primær drift x 100
  Nettoomsætning

Egenkapitalandel 
  Egenkapital ultimo x 100
  Passiver i alt ultimo
  
Egenkapitalforrentning
  Årets resultat x 100
  Gennemsnitlig egenkapital
 
Resultat pr. aktie (EPS)
  Årets resultat
  Gennemsnitligt antal aktier

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)
  Årets resultat
  Gennemsnitligt antal udvandede aktier

Cash flow pr. aktie (CfPS)
  Pengestrømme fra driften
  Gennemsnitligt antal aktier
 
indre værdi pr. aktie
  Egenkapital ultimo
  Antal aktier ultimo
  
EBiTDA Resultat af primær drift før afskrivninger og 
 amortiseringer

EBiTA Resultat primær drift før amortiseringer

EBiT Resultat af primær drift 
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BeSTyRelSe Og ledelSe

BESTyRELSE

ib Kunøe, 63
Bestyrelsesformand i Danware A/S og Danware 
Data A/S siden juli 2005.
Direktør i Consolidated Holdings A/S.
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, 
som anses som uafhængig jf. “Anbefalinger for 
god selskabsledelse” udarbejdet af Københavns 
Fondsbørs. 

formand for bestyrelsen for:
Bergman Beauty Care DK ApS, CDRATOR A/S, 
Columbus IT Partner A/S, Core Workers A/S, Ejen-
domsselskabet af 1920, Ementor ASA, Ferroperm 
Piezoceramics A/S, Gatetrade.Net A/S, Insensor 
A/S, Kosmetolog Instituttet A/S, Morsing PR ApS, 
Supportkompagniet A/S, Thrust IT A/S og Topnor-
dic A/S. 

Medlem af bestyrelsen for:
Atrium Partner A/S, Consolidated Holdings A/S og 
Pierre Robert A/S.  

Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse, 
herunder ledelse af IT-virksomheder samt handel 
med virksomheder.

Charlotte Hellested Brøbeck, 40
Certification, Education and Documentation 
Manager
Bestyrelsesmedlem i Danware A/S siden april 
2005. Medarbejdervalgt

ole Haag, 52
Product Manager
Bestyrelsesmedlem i Danware A/S siden april 
2005. Medarbejdervalgt

Henning Hansen, 57
Bestyrelsesmedlem i Danware A/S og Danware 
Data A/S siden februar 2001. 
Advokat (H). Partner i Philip & Partnere Advokat-
firma.
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, 
som ikke anses som uafhængig jf. “Anbefalinger 
for god selskabsledelse” udarbejdet af Køben-
havns Fondsbørs. 

Medlem af bestyrelsen for: Casino Ejendoms-
selskab A/S, Non Nobis Fonden og af repræsen-
tantskabet for Fonden Realdania. 

Særlige kompetencer: Generel ledelse samt juri-
diske og selskabsretlige forhold.

Claus True Hougesen, 43
Medlem af bestyrelsen i Danware A/S og Dan-
ware Data A/S siden juli 2005.
Administrerende direktør i Topnordic A/S i Dan-
mark og vicekoncernchef i Ementor ASA.
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, 
som anses som uafhængig jf. “Anbefalinger for 
god selskabsledelse” udarbejdet af Københavns 
Fondsbørs. 

Medlem af bestyrelsen for: Columbus IT Partner 
A/S, Kompetencecenteret A/S, Topnordic Sverige 
AB og Topnordic Norge AS.

Særlige kompetencer: Internationalt salg og le-
delse af IT-virksomheder.

Peter grøndahl, 56
Medlem af bestyrelsen i Danware A/S og Dan-
ware Data A/S siden juni 2005.
Administrerende direktør i Danware A/S siden de-
cember 2000, og indtil da formand for Danware-
selskaberne.
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, 
som ikke anses som uafhængig jf. “Anbefalinger 
for god selskabsledelse” udarbejdet af Køben-
havns Fondsbørs. 

Medlem af bestyrelsen for: Danmarks Eksport- 
råd og IT Brancheforeningen (viceformand) samt 
medlem af repræsentantskabet for HTS.

Særlige kompetencer: IT-udvikling samt et 
indgående kendskab til Danware og Danwares 
teknologier.

Per Rank, 53
Head of Product Management
Bestyrelsesmedlem i Danware A/S siden april 
2005. Medarbejdervalgt.

LEDELSE

Peter grøndahl, 56
Administrerende direktør i Danware A/S siden de-
cember 2000, og indtil da formand for Danware-
selskaberne.

Michael graves, 46  
Direktør for salg og markedsføring siden august 
2006.

ole Bjørn Setnes, 42
Direktør for udvikling, CTO, siden december 2000.

Lars Søndergaard, 39
Finansdirektør, CFO, siden marts 2001.

Bestyrelsen i Danware A/S er som angivet ovenfor. 
Bestyrelsen i Danware Data A/S består af Ib Kunøe 
(formand), Henning Hansen, Claus Hougesen og 
Peter Grøndahl. Danware Security A/S’s, Danware 
Education ApS´s og Danware Cursum A/S besty-
relse består af lars Søndergaard (formand), Ole 
Setnes og Peter Grøndahl. Direktionen består af 
Peter Grøndahl. 

BeSTyRelSe Og ledelSe 

BESTYRElSE OG lEDElSE 
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oversigt

Koncernoversigt

Koncernoversigt

Danware A/S

EnoLogic A/S
50%

Danware Security A/S
100%

NetOp Tech Inc., USA
100%

NetOp Tech Ltd., UK
100%

NetOp Tech GmbH, Germany 
100%

Danware Data A/S
100%

Danware Education ApS
100%

Danware Cursum ApS
100%
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005		 2006		 	 	 2006		 2005
	 DKK	1.000	 DKK	1.000	 Note	 	 DKK	1.000	 DKK	1.000
		
	 2.295			 	2.364			 1	 nettoomsætning	 	97.861			 	91.288	
		 (1.384	)	 	(1.412	)	 2	 Produktionsomkostninger	 (12.461	)	 	(11.587	)
		 911			 	952			 	 Bruttoresultat	 85.400			 	79.701	
	
	 	-				 -				 2	 Udviklingsomkostninger	 	(21.010	)	 	(13.381	)
		 -				 -				 2	 Distributionsomkostninger	 	(41.901	)	 	(31.819	)
		 (3.187	)	 	(2.659	)	 2,3	 Administrationsomkostninger	 	(21.388	)		 (16.213	)
		 (2.276	)	 	(1.707	)	 	 Resultat	af	primær	drift	(EBIT)	 	1.101			 	18.288	
	 		 		 	 	
		 -				 -				 11	 Andel	af	resultat	efter	skat	i	associerede	virksomheder	 	(691	)	 	(24	)
		 31.363			 15.192			 5	 Finansielle	indtægter	 	4.382		 	4.908	
	 (113	)	 	(1.093	)	 6	 Finansielle	omkostninger	 	(2.676	)	 	(1.948	)
		 28.974			 	12.392			 	 Resultat	før	skat	 	2.116			 	21.224
	
		 (747	)	 (1.229	)	 7	 skat	af	årets	resultat	 	(1.446	)	 	(6.579	)
		 28.227			 	11.163			 	 Årets	resultat	 	670			 	14.645	

	 		 		 8	 Resultat	pr.	aktie	 		
	 		 		 	 resultat	pr.	aktie	(ePs)	 0,2		 3,9
																																																																														Udvandet	resultat	pr.	aktie	(ePs-D)	 0,2		 3,8
	 		 		 	 	
	 		 		 	 Forslag	til	resultatdisponering	 		
	 -		 9.626		 	 Foreslået	udbytte	 		
	 28.227		 1.537		 	 overført	resultat	 		
	 28.227		 11.163		 	 	 	

resultatopgørelse 1. januar - 31. december

resultatopgørelse

resUltAtoPgørelse
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN	

	 2005		 2006		 	 	 2006		 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 AKTIVER	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

		 -				 	-				 		 erhvervede	licenser	 	14.963				 	4.842	
		 -				 	-				 	 goodwill	 	19.271			 	6.118	
	 -		 -		 	 indretning	af	lejede	lokaler	 	335			 -			
	 	-				 -				 	 Udviklingsomkostninger	 	457			 	762	
	 	-				 -				 	 Udviklingsprojekter	under	udførelse		 	5.574			 	685	
	 	-				 	-				 8	 Immaterielle	aktiver	 	40.600			 	12.407	
	 		 		 	 	
		 32.017			 	30.919				 	 grunde	og	bygninger	 	30.919			 	32.017	
		 13			 	1				 	 Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar		 	4.993			 	3.520	
		 32.030			 	30.920			 9	 Materielle	aktiver	 	35.912			 	35.537	

		 20.856			 	27.341			 4	 Kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder	 	-				 -	
		 2.355			 	2.355			 10	 Kapitalandele	i	associerede	virksomheder	 	865			 	1.556	
		 4			 	-				 12	 Udskudt	skatteaktiv	 	1.395			 	2.402	
		 23.215			 	29.696			 	 Andre	langfristede	aktiver	 	2.260			 	3.958	

		 55.245			 	60.616			 	 Langfristede	aktiver	i	alt	 	78.772			 	51.902	

		 -				 -		 	 tilgodehavender	fra	salg	og	tjenesteydelser	 	25.773			 	15.942	
		 35.147			 	41.234			 	 tilgodehavende	hos	tilknyttede	virksomheder	 -				 -			
		 -				 	-		 	 Andre	tilgodehavender	 	992			 	660	
		 960			 	6.772			 14	 selskabsskat	 	6.608			 	960	
	 	-				 -		 	 Periodeafgrænsningsposter	 	1.415			 	562	
	 	36.107			 	48.006			 	 Tilgodehavender	 	34.788			 	18.124	
		
	 103.096			 	98.754			 19	 Likvide	beholdninger	 	113.174			 	153.761	
	 		 		 	 	
		 139.203			 	146.760			 	 Kortfristede	aktiver	i	alt	 	147.962			 	171.885	
	 		 		 	 	
		 194.448			 	207.376			 	 Aktiver	i	alt	 	226.734			 	223.787	

balance 31. december

balan
ce

BAlAnce
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	 	MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005		 2006		 	 	 2006		 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 PASSIVER	 DKK	1.000		 DKK	1.000	
	 		 		 	 	
		 19.252			 	19.252			 	 Aktiekapital	 	19.252			 	19.252	
		 171.339			 	172.876			 	 overført	resultat	 	180.094			 	188.778	
		 -				 9.626				 	 Forslag	til	udbytte	 	9.626				 -			

		 190.591			 	201.754			 	 Egenkapital	i	alt	 	208.972			 	208.030	

		 -		 	317			 12	 Udskudt	skat	 	-				 -	
		 1.404			 	1.006			 	 gæld	vedr.	køb	af	tilknyttede	virksomheder	 	2.163			 	3.497	
		 1.404			 	1.323			 	 Langfristede	forpligtelser	i	alt	 	2.163			 	3.497	

		 -				 168				 	 gæld	vedr.	køb	af	tilknyttede	virksomheder	 	275				 -			
	 -		 2.092		 	 gæld	til	tilknyttet	virksomhed	 -		 -	
		 1.603			 	1.189			 	 leverandørgæld	 	6.965			 	5.272	
		 -				 	-				 14	 selskabsskat	 	-				 -			
		 850			 	850			 	 Anden	gæld	 	7.042			 	5.493		
		 -				 	-				 	 Periodeafgrænsningsposter	 	1.317			 	1.495	
		 2.453			 	4.299			 	 Kortfristede	forpligtelser	i	alt	 	15.599		 	12.260	

		 3.857			 	5.622			 	 Forpligtelser	i	alt	 	17.762			 	15.757	

		 194.448			 	207.376			 	 Passiver	i	alt	 	226.734			 	223.787	

balance 31. december

balan
ce

BAlAnce
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egen
Kapitalopgørelse

egenKAPitAloPgørelse

																																																																																																																			MODERSELSKAB
	
	 	 	 Aktie-		 Overført	 Foreslået	
DKK	1.000	 	 	 kapital	 resultat	 udbytte	 I	alt

Egenkapital			
1.	januar	2005	 		 		 	19.252			 	142.774			 	19.252		 	181.278	
	
Udloddet	udbytte	 	 	 		 		 -						 -		 	(18.945	)	 	(18.945	)
	
Udbytte,	egne	aktier	 	 	 		 		 	-						 	307			 	(307	)	 -		
	
salg	af	egne	aktier	 	 	 		 		 	-					 	31			 -		 	31
	
Årets	resultat	 	 	 		 		 	-				 	28.227			 -			 	28.227
	
	Egenkapital	
31.	december	2005	 		 		 	19.252					 	171.339			 -				 190.591	
	
Årets	resultat	 	 	 		 		 -		 	11.163			 -			 11.163	
	
Forslag	til	udbytte	 	 	 		 		 -		 (9.626	)	 9.626		 -
	
Egenkapital			
31.	december	2006	 		 		 	19.252						 	172.876		 9.626		 201.754		

egenKapitalopgørelse
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egen
Kapitalopgørelse

egenKAPitAloPgørelse

																																																																																																																			KONCERN
	
	 	 	 Aktie-		 Overført	 Foreslået	
DKK	1.000	 	 	 kapital	 resultat	 udbytte	 I	alt

Egenkapital	 		
1.	januar	2005	 		 			 19.252			 	173.076			 	19.252			 	211.580	
	
Udloddet	udbytte	 		 		 -		 -				 	(18.945	)	 	(18.945	)
	
Udbytte,	egne	aktier	 		 			 -				 307			 	(307	)	 -
	
salg	af	egne	aktier	 		 			 -				 31			 -		 	31
	
Årets	resultat	 		 			 -				 	14.645			 -			 14.645	
	
Aktiebaseret	vederlæggelse		 	 	 		 		 -		 719			 -		 	719	
	
Egenkapital	
31.	december	2005	 		 			 19.252			 188.778			 -		 	208.030	
	
Årets	resultat	 		 			 -				 		670			 -		 670	
	
Aktiebaseret	vederlæggelse	 		 			 -				 				404			 -		 	404	
	
Udnyttelse	af	aktieoptioner	 		 			 -			 	(132	)	 -			 (132	)
	
Forslag	til	udbytte	 	 	 		 		 -		 (9.626	)	 9.626		 -
	
Egenkapital	
31.	december	2006	 		 			 19.252			 	180.094				 9.626			 208.972	

egenKapitalopgørelse
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pen
gestrøm

sopgørelse

KoncernPengestrømsoPgørelse

Koncernpengestrømsopgørelse  1. januar - 31. december 2006

																																																																																																																																																																																					 KONCERN	

DKK	1.000	 			 		 Note		 2006		 2005

nettoomsætning		 			 	 97.861				 91.288	
omkostninger			 		 	 (90.549	)	 	(69.828	)
Pengestrømme	fra	primær	drift	før	ændring	i	driftskapital		 16	 	7.312			 	21.460	

Ændring	i	primær	driftskapital			 17	 	(9.062	)	 	(132	)
Pengestrømme	fra	primær	drift		 	 	(1.750	)	 	21.328	

renteindtægter,	betalt	 			 	 4.091				 4.908	
renteomkostninger,	betalt	 		 	 	(2.244	)	 	(1.260	)
Pengestrømme	fra	ordinær	drift		 	 	97				 	24.976	
Betalt	selskabsskat		 		 	 	(6.154	)	 	(7.499	)
Pengestrømme	fra	driftsaktivitet		 	 						(6.057	)			 	17.477	

Køb	af	immaterielle	aktiver		 			 	 (25.320	)	 	(4.316	)
Køb	af	tilknyttede	virksomheder		 18		 (1.381	)	 	(2.355	)
Køb	af	materielle	aktiver		 			 	 (3.406	)	 	(2.676	)
salg	af	materielle	aktiver		 			 	 614				 1.193	
Udviklingsprojekter	under	udførelse	 		 (4.889	)	 	(685	)
Pengestrømme	fra	investeringsaktivitet		 		 (34.382	)	 	(8.839	)

Fremmedfinansiering:	
Afdrag	på	kortfristet	gæld		 			 	 (16	)	 	-			

Aktionærerne:	
Udbetalt	udbytte	 		 	 	-				 	(18.945	)
salg	af	egne	aktier	 		 	 	-				 	31	
Udnyttelse	af	aktieoptioner	 			 	 (132	)	 	-			
Pengestrømme	fra	finansieringsaktivitet		 	 	(148	)	 	(18.914	)

Årets	pengestrømme	i	alt	 		 	 	(40.587	)	 	(10.276	)	
Likvider,	primo		 			 	 153.761			 164.037		
Likvider,	ultimo		 		 	 	113.174			 	153.761	

Koncernpengestrømsopgørelse
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005			 2006			 	 	 2006			 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

																																																																														
	 		 		 1.	 Segmentoplysninger
	 			 		 	 Forretningsområder	-	primært	segment
	 -				 	-				 	 Desktop	management	 	67.755			 	62.418	
		 -				 	-				 	 education	 	28.959			 	28.184	
		 -				 	-				 	 security	 	1.147			 	546	
		 2.295			 	2.364			 	 øvrige	 	-				 	140	
		 2.295			 	2.364			 	 Nettoomsætning	i	alt	 	97.861			 	91.288	
	 																																																																													
	 		 		 	 Geografisk	fordeling	-	sekundært	segment	
		 2.295			 	2.364			 	 europa,	mellemøsten	og	Afrika	 	69.361			 	61.714	
		 -				 	-				 	 nord-,	syd-	og	mellemamerika			 	26.365			 	27.370	
		 -				 	-				 	 Asien	og	stillehavsregionen	 	2.135			 	2.204	
		 2.295			 	2.364			 	 Nettoomsætning	i	alt	 	97.861			 	91.288	
	
	 		 		 2.		 Omkostninger
	 		 		 	 Personaleomkostninger
		 850			 	800			 	 gager	og	lønninger	 	45.230			 	34.367	
		 -				 	-				 	 Pensioner	 	505			 	362	
		 -				 	-				 	 Andre	omkostninger	til	social	sikring	 	137			 	97	
		 -				 	-				 	 Aktiebaseret	vederlæggelse	 	404			 	719	
		 -				 	-				 	 øvrige	personaleomkostninger	 	6.202			 	3.114
		 850			 	800			 	 Personaleomkostninger	i	alt	 	52.478			 	38.659

	 		 		 	 Personaleomkostninger	indregnes		
	 -		 -		 	 således:	
	 -				 	-				 	 Produktion	 	6.640			 	5.368	
	 -				 	-				 	 Udvikling	 	17.382			 	12.337	
		 -				 	-				 	 Distribution	 	21.268			 	13.075	
		 850			 	800			 	 Administration	 	7.188			 	7.879	
		 850			 	800			 	 Personaleomkostninger	i	alt	 	52.478			 	38.659	
	 		
		 -				 	-				 	 Gennemsnitligt	antal	medarbejdere	 	72		 	55

Koncernpengestrømsopgørelse
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005			 2006		 	 	 2006			 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

	 		 		 2.		 Omkostninger	(fortsat)
	 		 		 	 Årets	omkostning	vedrørende	aktiebaseret
	 		 		 	 vederlæggelse	er	indregnet	således:	 		 		
	 		 		 	 Produktion	 34		 41
	 		 		 	 Udvikling	 130		 237
	 		 		 	 Distribution	 148		 318
	 		 		 	 Administration	 92		 123
	 		 		 	 I	alt	 404		 719
	 		 		 	 	 		
	 		 		 	 vederlag	til	selskabets	bestyrelse	udgør	800	tDKK
	 		 		 	 (2005:	850	tDKK).	 		 		

	 		 		 	 i	personaleomkostninger	indgår	vederlag	til	 		 		
	 		 		 	 selskabets	direktion	med	1.716	tDKK
	 		 		 	 (2005:	1.733	tDKK).		 		 		

	 		 		 	 samlet	vederlag	til	øvrige	direktører	indgår	
	 		 		 	 med	i	alt	4.673	tDKK	(2005:	4.505	tDKK).
	 		 	
	
	 		 		 	 Forsknings-	og	udviklingsomkostninger:	 		 		
	 		 		 	 Afholdte	forsknings-	og	udviklingsomkostninger	 22.777		 13.413
	 		 		 	 Udviklingsomkostninger	indregnet	under	
																																																																														immaterielle	aktiver	 (4.889	)	 (685	)
	 		 		 	 Af-	og	nedskrivninger	af	indregnede	
																																																																														udviklingsomkostninger	 3.122		 653
	 		 		 	 Årets	forsknings-	og	udviklingsomkostninger	
	 		 		 	 indregnet	i	resultatopgørelsen	under		
	 		 		 	 udviklingsomkostninger	 21.010		 13.381

	 		 		 	 Af-	og	nedskrivninger	 -		 -
	 -		 -		 	 immaterielle	aktiver	 	3.212			 	816	
		 1.111			 	1.111			 	 materielle	aktiver	 	2.774			 	2.449	
		 1.111			 	1.111			 	 Af-	og	nedskrivninger	i	alt	 	5.986			 	3.265	
	
	 		 		 	 Af-	og	nedskrivninger	indregnes	således:
		 -				 -				 	 Produktion	 	651			 	735	
	 -				 -				 	 Udvikling	 	3.122			 	703	
	 -				 -				 	 Distribution	 	367			 	347	
		 1.111			 	1.111			 	 Administration	 	1.846			 	1.480	
		 1.111			 	1.111			 	 Af-	og	nedskrivninger	i	alt	 	5.986			 	3.265	

Afskrivninger	på	immaterielle	aktiver,	ekskl.	goodwill,	indgår	i	regnskabsposterne	produktion-	og	udviklingsomkostninger.
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005			 2006		 	 	 2006			 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

	 		 		 3.	 Honorar	til	generalforsamlingsvalgte	
	 		 		 	 revisorer
	 		 		 	 samlet	honorar	til	
	 303		 	551			 	 mortensen	og	Beierholm	(Andersen	Hübertz	Kirkhoff)	 	1.067			 	738	
	 148		 	-				 	 ernst	&	Young	 	-			 	216	
	 451		 	551				 	 	 1.067			 954
	
	 		 		 	 Heraf	andre	ydelser	end	revision	 		
	 230		 	405			 	 mortensen	og	Beierholm	(Andersen	Hübertz	Kirkhoff)	 	405			 	333	
	 75		 	-				 	 ernst	&	Young	 	-				 	75	
		 305			 	405			 	 	 	405			 	408

	 		 		 4.		 Kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder
		 15.234			 	20.856			 	 Kostpris	1.	januar
		 -				 	(4.247	)	 	 regulering	af	anskaffelsessum
	 	5.622			 	10.732			 	 tilgang
		 20.856			 	27.341			 	 Kostpris	31.	december	
		
	 20.856			 	27.341			 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	

navn	og	hjemsted	 	 		 	ejer-		 ejer-
	 			 	 	 andel	2006		 andel	2005

Danware	Data	A/s,	Birkerød,	Danmark	 	 	 100%		 100%
Danware	security	A/s,	Birkerød,	Danmark																													 	100%		 100%
	Danware	education	Aps,	Birkerød,	Danmark	 	 100%		 100%
	Danware	cursum	Aps,	Birkerød,	Danmark	 	 100%		 0%
netop	tech	inc.,	chicago,	UsA	 	 	 100%		 0%
netop	tech	ltd.,	reading,	UK	 	 	 100%		 0%
netop	tech	gmbH.,	stuttgart,	tyskland	 	 	 100%		 0%

	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005			 2006			 	 	 2006			 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	
	 		 		
	 		 		 5.		 Finansielle	indtægter
		 	1.729				 2.574			 	 renteindtægter	fra	tilknyttede	virksomheder	 	-				 	-			
	 	-				 	-				 	 valutakursgevinst	 	1.088				 1.497	
	 	27.000				 10.000			 	 Udbytte	fra	dattervirksomheder	 	-				 -		
	 2.634		 2.618		 	 renter	af	likvide	beholdninger	og	værdipapirer	 	3.294				 3.411	
	 	31.363				 15.192			 	 Finansielle	indtægter	i	alt	 	4.382				 4.908	
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005			 2006			 	 	 2006			 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	
	 		 		
	 		 		 6.		 Finansielle	omkostninger		
	 	-				 	-				 	 valutakurstab	 	1.516				 1.766	
	 -			 133			 	 renteudgifter	tilknyttede	virksomheder	 	-				 -		
	 113		 960		 	 øvrige	renteomkostninger	 	1.160				 182	
	 	113				 1.093		 		 Finansielle	omkostninger	i	alt	 	2.676				 1.948

	 		 		 7.			 Årets	skat	
	 	746			 908			 	 Aktuel	skat	 269			 5.947	
	 -		 -		 	 skat	udenlandske	datterselskaber	 113		 -
	 	1				 	321			 	 Udskudt	skat	 	997			 632	
	 	-				 	-				 	 skat	vedrørende	tidligere	år	 	67				 	-			
	 	747				 1.229			 	 Årets	skat	i	alt	 	1.446				 6.579	
	
	 		 		 	 Årets	skat	specificeres	således:	 	
	 746			 1.229			 	 skat	af	ordinært	resultat	 	1.446			 	6.579	
	 	1				 	-				 	 skat	af	egenkapitalbevægelse	 	-				 	-			
	 	747				 1.229			 	 Årets	skat	i	alt	 	1.446				 6.579	
	
	 		 		 	 skat	af	ordinært	resultat	kan	forklares	således:	 	
	 	8.113				 3.470			 	 Beregnet	28%	af	ordinært	resultat	før	skat	 	592				 5.943	
	 	194				 559		 		 ikke	fradragsberettigede	omk.	og	afskr.	m.v.	 	787				 	858	
	 	-				 -		 	 ikke	anvendt	skattemæssigt	underskud	2001	 -			 	(222	)	
	 (7.560)		 	(2.800	)	 	 ikke	skattepligtige	indtægter	 	-				 -
	 -		 -		 	 skat	vedrørende	tidligere	år	 67		 -
	 	747				 1.229			 	 		 1.446				 6.579	

	 2,6		 9,9		 	 Effektiv	skatteprocent		 68,3		 31,0

	 		 			 8.	 Resultat	pr.	aktie
	 		 		 	 Årets	resultat	 670		 14.645
	 		 		 	 gennemsnitligt	antal	aktier	(1.000	stk.)	 3.850		 3.850
	 		 		 	 gennemsnitligt	antal	egne	aktier	(1.000	stk.)	 (51	)	 (51	)
	 		 		 	 Gennemsnitligt	antal	aktier	i	omløb	(1.000	stk.)	 3.799		 3.799
	 		 		 	 	 		
	 		 		 	 Udestående	aktieoptioners	gennemsnitlige
	 		 		 	 udvandingseffekt	 8		 10
	 		 		 	 Udvandet	gns.	antal	aktier	i	omløb	(1.000	stk.)	 3.807		 3.809
	 		 		 	 	 		
	 		 		 	 resultat	pr.	aktie	(ePs)	a	5	kr.	 0,17		 3,85
	 		 		 	 Udvandet	resultat	pr.	aktie	(ePs-D)	a	5	kr.	 0,18		 3,84
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	 	MODERSELSKAB	 KONCERN

	 DKK	1.000	 Note		 	 DKK	1.000	
	 		 		
	 		 erhvervede			 9.		 Immaterielle	aktiver	 erhvervede		
	 goodwill		 licenser	 	 							 	licenser	 	 	 goodwill
	 	-				 	-				 	 Kostpris	1.	januar	2005	 	4.112				 9.204	
	 		 	 	 regulering	af	estimeret	kostpris	for	virksomheder	 -		 	(2.465)
	 	-				 	-				 	 tilgang	 	4.316																				775
	 	-				 	-				 	 Kostpris	31.	december	2005	 	8.428				 7.514	
	 	-				 	-				 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2005	 	3.075			 	1.396			
	 	-				 	-				 	 Afskrivninger	 	511			 	-			
	 	-				 	-			 		 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2005	 	3.586				 1.396	
	
	 	-				 -				 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2005	 	4.842				 6.118
	
	 	-				 	-				 	 Kostpris	1.	januar	2006	 	8.428				 7.515	
																																																																														regulering	af	estimeret	kostpris	for	virksomheder																													-																(4.247)							
	 	-				 	-				 	 tilgang	 	13.009				 17.399	
	 	-				 	-				 	 Kostpris	31.	december	2006	 	21.437				 20.667	
	 	-				 	-				 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2006	 	3.587			 	1.396	
	 	-				 	-				 	 Afskrivninger	 	2.887			 	-			
	 	-				 	-			 		 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2006	 	6.474				 1.396	
	
	 	-				 -				 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2006	 	14.963				 19.271	
	 		 -	 	 Afskrives	over	 3-5	år		 -		
	 		

		Udvikl.-	projekt.	 Færdiggjorte			 	 	 Færdiggjorte	 			Udvikl.-	projekt.
	 under	udfør.		 udviklingsproj.	 	 	 	 udviklingsproj.	 	 	 under	udfør.	
	 -				 	-			 	 Kostpris	1.	januar	2005	 1.142			 -	
	 	-				 	-				 	 tilgang	 	-				 	685	
	 	-				 	-				 	 Kostpris	31.	december	2005	 1.142		 685
	 	-				 	-				 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2005	 	76			 -
	 	-				 	-				 	 Afskrivninger	 304			 -			
	 	-				 	-				 	 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2005	 380			 -			
	
	 	-				 	-				 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2005	 762			 685	
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	 		 		 	 		 	 	 	 indretning	af	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 lejede	lokaler	
	 		 	 	 Kostpris	1.	januar	2006	 		 -	
	 		 	 	 tilgang	 		 355	
	 		 	 	 Kostpris	31.	december	2006	 		 355	
	 		 	 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2006	 		 -	
	 		 	 	 tilgang	 		 -	
	 		 	 	 Afskrivninger	 		 20	
	 		 	 	 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2006	 		 20	
	
	 		 	 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2006	 		 335	
	 		 	 	 Afskrives	over	 		 5	år	

	 	MODERSELSKAB	 KONCERN

	 DKK	1.000	 Note		 	 DKK	1.000	

	 		 		 9.		 Immaterielle	aktiver	(fortsat)	 		 		

	Udvikl.-	projekt.	 Færdiggjorte			 	 	 Færdiggjorte	 			Udvikl.-	projekt.
	 under	udfør.		 udviklingsproj.	 	 	 	 udviklingsproj.	 	 	 under	udfør.	
	 -				 	-			 	 Kostpris	1.	januar	2006	 1.142			 685	
	 	-				 	-				 	 tilgang	 	-				 	4.889	
	 	-				 	-				 	 Kostpris	31.	december	2006	 1.142		 5.574
	 	-				 	-				 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2006	 	380			 -
	 	-				 	-				 	 Afskrivninger	 305			 -			
	 	-				 	-				 	 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2006	 685			 -			
	
	 	-				 	-				 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2006	 457			 5.574	
	 -		 -	 	 Afskrives	over	 5	år			 -			
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Goodwill
ledelsen	 har	 pr.	 31.	 december	 2006	 gennemført	 en	 værdifor-
ringelsestest	af	den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill.

med	 henblik	 herpå	 er	 den	 regnskabsmæssige	 værdi	 pr.	 31.	
december	2006	af	goodwill	fordelt	på	de	pengestrømsfrembringende	
enheder	 Danware	 security	 A/s,	 enologic	 Aps,	 Danware	 cursum	
Aps	samt	Danware	Data	A/s.

genindvindingsværdien	 er	 baseret	 på	 kapitalværdien,	 som	 er	
fastlagt	 ved	 anvendelse	 af	 fremskrevne	 nettopengestrømme	 på	
basis	 af	 ledelsens	skønnede	omsætning	 for	 årene	2007-11	og	en	
diskonteringsfaktor	før	skat	på	7%.

Danware	Security	A/S
Danware	security	A/s	har	udviklet	netop	Dekstop	Firewall.	Der	vil	
ske	en	repositioneringen	af	produktet,	som	forventes	at	medvirke	til	
en	væsentlig	stigning	i	omsætningen,	således	at	der	i	årene	fremover	
vil	generes	et	positivt	cash	flow	i	selskabet.

Budgetteringen	af	selskabets	cash	flow	for	perioden	2007-11	er	sket	
med	udgangspunkt	i	de	realiserede	omkostninger	for	2005-06	samt	
ledelsens	forventninger	til	den	fremtidige	omsætning.

Den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill	udgør	tkr.	4.052,	og	nutids-
værdien	 af	 forventede	 fremtidige	nettopengestrømme	skønnes	 at	
overstige	den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill.

Den	 vægtede	 gennemsnitlige	 vækstrate	 brugt	 til	 ekstrapolering	 af	
forventede	 fremtidige	 nettopengestrømme	 for	 årene	 efter	 2011	 er	
skønnet	til		minus	10%.	vækstraten	forventes	således	at	ligge	væsentligt	
under	den	gennemsnitlige	vækstrate	på	selskabets	markeder.

EnoLogic	A/S
50%	af	aktierne	i	enologic	A/s	blev	erhvervet	i	2005	i	forbindelse	
med	erhvervelsen	af	rettighederne	til	netFilter.

selskabets	eneste	aktivitet	er	retten	til	fremtidige	royaltybetalinger	
fra	Danware	Data	A/s,	hvorfor	budgetteringen	af	selskabets	cash	flow	
for	perioden	2007-11	er	sket	med	udgangspunkt	i	forventningerne	
til	disse.

Den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill	udgør	tkr.	774,	og	nutids-
værdien	af	 forventede	 fremtidige	nettopengestrømme	skønnes	at	
overstige	den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill.

Den	vægtede	gennemsnitlige	vækstrate	brugt	 til	ekstrapolering	af	
forventede	 fremtidige	 nettopengestrømme	 for	 årene	 efter	 2011	
er	 skønnet	 til	 minus	 10%.	 vækstraten	 forventes	 således	 at	 ligge	
væsentligt	 under	 den	 gennemsnitlige	 vækstrate	 på	 selskabets	
markeder.

Danware	Cursum	ApS
Danware	cursum	Aps	har	udviklet	et	learning	content	management	
system,	der	er	en	en	teknisk	platform,	som	sætter	organisationer	i	
stand	til	at	udvikle,	gennemføre	og	administrere	kurser,	uddannelser	
og	 spørgeskemaundersøgelser	 til	 medarbejdere,	 kunder	 og	
samarbejdspartnere	via	internettet.
	
Budgetteringen	af	selskabets	cash	flow	for	perioden	2007-11	er	sket	
med	 udgangspunkt	 i	 de	 realiserede	 omkostninger	 for	 2006	 samt	
ledelsens	forventninger	til	den	fremtidige	omsætning.

Den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill	udgør	tkr.	1.487,	og	nutids-
værdien	af	 forventede	 fremtidige	nettopengestrømme	skønnes	at	
overstige	den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill.

Den	vægtede	gennemsnitlige	vækstrate	brugt	 til	ekstrapolering	af	
forventede	 fremtidige	 nettopengestrømme	 for	 årene	 efter	 2011	
er	 skønnet	 til	 minus	 10%.	 vækstraten	 forventes	 således	 at	 ligge	
væsentligt	 under	 den	 gennemsnitlige	 vækstrate	 på	 selskabets	
markeder.

Danware	Data	A/S
rettighederne	til	m-net	blev	erhvervet	af	Danware	Data	A/s	i	2006	
og	omfatter	programmer	til	softwaredistribution,	asset	management,	
software	meetering	og	inventory.	

Budgetteringen	af	selskabets	cash	flow	for	perioden	2007-11	er	sket	
med	 udgangspunkt	 i	 de	 realiserede	 omkostninger	 for	 2006	 samt	
ledelsens	forventninger	til	den	fremtidige	omsætning.

Den	 regnskabsmæssige	 værdi	 af	 goodwill	 udgør	 tkr.	 12.956,	 og	
nutidsværdien	af	forventede	fremtidige	nettopengestrømme	skøn-
nes	at	overstige	den	regnskabsmæssige	værdi	af	goodwill.

Den	vægtede	gennemsnitlige	vækstrate	brugt	 til	ekstrapolering	af	
forventede	 fremtidige	 nettopengestrømme	 for	 årene	 efter	 2011	
er	skønnet	 til	minus	10	%.	vækstraten	 forventes	således	at	 ligge	
væsentligt	 under	 den	 gennemsnitlige	 vækstrate	 på	 selskabets	
markeder.
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	 	MODERSELSKAB	 KONCERN

	 DKK	1.000	 Note		 	 DKK	1.000	
	 		 		
	 		 			 10.		 Materielle	aktiver
	Andre	anlæg		 		 	 	 	 	 	 Andre	anlæg,	
	driftsmateriel		 grunde	og	 	 	 	 grunde	og		 driftsmateriel
	 og	inventar		 bygninger	 	 	 	 bygninger	 	 og	inventar
	 	126				 36.194			 	 Kostpris	1.	januar	2005	 	36.194				 10.946	
	 -					 	-			 	 tilgang	 	-				 	2.676	
	 			-				 	-			 	 Afgang	 -				 	(3.166	)
	 	126				 36.194			 	 Kostpris	31.	december	2005	 	36.194				 10.456	
	 	101				 3.078			 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2005	 	3.078				 8.370	
	 	12			 	1.099			 	 Afskrivninger	 	1.099				 1.350	
	 	-				 	-				 	 Afgang	 	-				 	(2.784	)
	 	113				 4.177			 	 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2005	 	4.177				 6.936	
	
	 	13				 32.017			 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2005	 	32.017				 3.520	
	
	
	 	126				 36.194			 	 Kostpris	1.	januar	2006	 	36.194				 10.456	
	 -					 	-			 	 tilgang	 	-				 	3.784	
	 			-				 	-			 	 Afgang	 -				 	(1.216	)
	 	126				 36.194			 	 Kostpris	31.	december	2006	 	36.194				 13.024	
	 	113				 4.176			 	 Af-	og	nedskrivninger	1.	januar	2006	 	4.176				 6.935	
	 -						 	-				 	 tilgang	 	-				 	201	
	 	12			 	1.099			 	 Afskrivninger	 	1.099				 1.675	
	 	-				 	-				 	 Afgang	 	-				 	(780	)
	 	125				 5.275			 	 Af-	og	nedskrivninger	31.	december	2006	 	5.275				 8.031	
	
	 	1				 30.919			 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2006	 	30.919				 4.993	
	 	3	-	5	år		 20	-	50	år		 	 Afskrives	over	 20	-	50	å	r	 3	-	5	år

Den	offentlige	ejendomsvurdering	vedrørende	grunde	og	bygninger	udgør	pr.	1.	oktober	2006	28.000	tDKK.

noter
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	 	MODERSELSKAB	 KONCERN

	 DKK	1.000	 Note		 	 DKK	1.000	
	 		 		
	 		 			 11.		 Andre	langfristede	aktiver
	 		 Kapitalandele		 	 	 	 	 	 Kapitalandele
	 		 i	associerede	 	 	 	 	 	 i	associerede
	 		 virksomheder	 	 	 	 	 	 virksomheder
	 		 			 	 Kostpris	1.	januar	2005	 		 			
	 		 2.355		 	 tilgang	 		 1.580
	 		 	2.355			 	 Kostpris	31.	december	2005	 		 	1.580		
	 		 	-				 	 reguleringer	1.	januar	2005	 		 -	
	 		 	-				 	 Andel	af	årets	resultat	 		 (24	)
	 		 	-				 	 reguleringer	31.	december	2005	 		 	(24	)
	
	 			 2.355			 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2005	 		 	1.556		
	
	
	 		 	2.355			 	 Kostpris	1.	januar	2006	 		 	1.580		
	 		 -		 	 tilgang	 		 -
	 		 	2.355			 	 Kostpris	31.	december	2006	 		 	1.580		
	 		 	-				 	 reguleringer	1.	januar	2006	 		 	(24	)	
	 		 	-				 	 Andel	af	årets	resultat	 		 (691	)
	 		 	-				 	 reguleringer	31.	december	2006	 		 	(715	)
	
	 			 2.355			 	 Regnskabsmæssig	værdi	31.	december	2006	 		 	865		

DKK	1.000										 	 	 																																																																																	DANWARE-KONCERNENS	ANDEL

navn	og	hjemsted	 ejer-	 omsæt-		 	Årets		 	 Forplig-	 egen		 Årets
	 			 andel	 ning	 resultat		 	Aktiver	 tigelser	 kapital		 resultat

enologic	A/s,	Aalborg	 50%	 61		 (1.382	)	 1.808			 78			 865			 (691	)

noter
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	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005			 2006			 	 	 2006			 2005
	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

	 		 			 12.		 Udskudt		skatteaktiv
	 4		 4		 	 Udskudt	skat	1.	januar		 2.402		 3.034
		 -				 	-				 	 Udskudt	skat	vedr.	køb	af	tilknyttede	virksomheder	 (10	)		 -
	 -		 -		 	 Ændring	af	udskudt	skat	tidligere	år	 (262	)			 -
	 -		 (321	)	 	 Årets	udskudte	skat	 (735	)	 (632	)
		 4			 	(317	)	 	 Udskudt	skatteaktiv	31.	december		 1.395		 	2.402	

	 		 		 	 Udskudt	skat	vedrører:	 		 		
	 	-				 -				 	 immaterielle	aktiver	 	(2.380	)	 	(431	)
		 4			 	(317	)	 	 materielle	aktiver	 	(245	)	 	111	
		 -				 	-				 	 tilgodehavender	 	483			 	30	
		 -				 	-				 	 Anden	gæld	 	(191	)	 	57	
		 -				 	-				 	 Aktiebaseret	vederlæggelse	 	353				 201	
		 -				 	-				 	 skattemæssigt	underskud	 	3.375				 2.434	
		 4			 	(317	)	 	 Udskudt	skatteaktiv	31.	december		 	1.395				 2.402	
	

	 		 			 13.		 Aktiekapital
	 19.252		 19.252		 	 Aktiekapital	1.	januar	 19.252		 19.252
	 19.252		 19.252		 	 Aktiekapital	31.	december		 19.252		 19.252
	 		 		 	 Aktiekapitalen	består	af	3.850.428	stk.	aktier	a	DKK	5.	 		 		

	 		 		 	 Ændring	i	aktiekapital
	 500		 500		 	 Aktiekapital	ved	stiftelse													1.	juni.1992	 500		 500
	 14.500		 14.500		 	 Udstedelse	af	fondsaktier											23.	april.2001	 14.500		 14.500
	 4.200		 4.200		 	 Forhøjelse																																			18.juni	2001	 4.200		 4.200
	 52		 52		 	 Udstedelse	af	medarb.	aktier						juli-august	2003	 52		 52
	 19.252		 19.252		 	 	 19.252		 19.252
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Egne	aktier	 Antal	styk	 Nominel	værdi	 %	af	aktiekapital
	 2006	 2005	 2006	 2005	 2006	 2005
	 	 	 DKK	1.000	 DKK	1.000	 %	 %
	
1.	januar	 50.957		 -		 244		 256		 1,3		 1,3
Købt	 -		 51.212		 -		 		 -		 0,0
Afhændet	 -			 (255	)	 	-			 (12	)	 -			 		(0,1	)
Egne	aktier	31.	december	 50.957		 50.957		 244		 244		 1,3		 1,3
	 		 		 	 	 		 		
	 	
Danware	A/s	kan	i	henhold	til	generalforsamlingens	bemyndigelse	erhverve	egne	aktier	svarende	til	maksimalt	10%	af	aktiekapitalen,	
nominelt	1.925	tDKK.	egne	aktier	er	erhvervet	med	henblik	på	delvis	afdækning	af	incitamentsprogrammer.	 		 		
	 		 		 	
Danware	A/s	har	i	2006	ikke	erhvervet	eller	afhændet	egne	aktier.

	 MODERSELSKAB	 KONCERN

	 2005		 2006			 	 	 2006		 2005

	 DKK	1.000		 DKK	1.000		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

	 		 		 14.		 Skyldig	selskabsskat
	 593			 	(960	)	 	 skyldig	skat	1.	januar	 	(960	)	 593	
	 		 	124			 	 skyldig	skat	vedr.	tidligere	år	 	124			
	 		 		 	 Årets	aktuelle	skat	 		 	
		 5.947			 	218			 	 inkl.	sambeskattede	dattervirksomheder	 	269			 	5.947	
	 		 -			 	 skyldig	skat	tyskland	 113				 -
		 (7.500	)	 	(6.154	)	 	 Betalt	selskabsskat	i	året	 	(6.154	)	 	(7.500	)
	 	(960	)	 	(6.772	)	 	 Skyldig	selskabsskat	31.	december		 		(6.608	)	 								(960	)

	 		 		 15.	 Eventualforpligtelser	 		 		
	 		 		 	 Koncernen	leaser	ejendomme	og	driftsmateriel	 		 		
	 		 		 	 under	operationelle	leasingkontrakter.	
	 		 		 	 Uopsigelige	leasingkontrakter	er	som	følger:																									
	 		 		 	 0-1	år:	 1.035		 150
	 		 		 	 1-5	år:	 2.032		 136
	 		 		 	 Eventualforpligtelser	31.	december	 3.067		 186

	 		 		 	 Der	er	i	resultatopgørelsen	for	koncernen	for	2006	
	 		 		 	 indregnet	595	tDKK	vedrørende	operationel	leasing



58

n
oter

noter

Koncernpengestrømsopgørelse

noter

	 	 KONCERN

	 		 			 	 	 2006		 2005

	 		 		 Note		 	 DKK	1.000		 DKK	1.000	

	 		 		 16.		 Pengestrømme	fra	primær	drift		
	 		 		 	 før	ændring	i	driftskapital
	 		 		 	 Primært	resultat	 	1.101			 	18.288	
	 		 		 	 regulering	for	ikke-likvide	driftsposter	mv.:	 		 		
	 		 		 	 Afskrivninger	 	5.985			 	3.266	
	 		 		 	 Aktiebaseret	vederlæggelse	 	404			 	719	
	 		 		 	 gevinst	/	tab	ved	salg	af	langfristede	aktiver	 	(178	)	 	(813	)
	 		 		 	 	 	7.312			 	21.460	

	 		 		 17.		 Ændring	i	primær	driftskapital
	 		 		 	 Ændringer	i	tilgodehavender	 	(10.422	)			 	(3.112	)
	 		 		 	 Ændring	i	værdiregulering
	 		 		 	 af	sikringsinstrumenter	 -		 -
	 		 		 	 Ændringer	i	leverandører	og	anden	gæld	 1.360		 	2.980	
	 		 		 	 	 	(9.062	)	 	(132	)
	 		 		 	
	 		
	 		 		 	 																																																																																												Dagsværdi	på			Regnskabs-					
																																																																																																																																																																											overtagelses-						mæssig
																																																																																																																																																																													tidspunktet						værdi	før						
																																																																																																																																																																																																				overtagelsen	
		 		 		 18.	 Køb	af	tilknyttede	virksomheder																										
	 		 		 	 immaterielle	aktiver	 	1.000			 -
	 		 		 	 materielle	aktiver	 177			 177
	 		 		 	 tilgodehavender	 583			 583
	 		 		 	 Udskudt	skatteaktiv	 -		 269		
	 		 		 	 leverandørgæld	 -		 -
	 		 		 	 selskabsskat	 (59	)	 (59	)
	 		 		 	 Udskudt	skat	 (11	)	 -	
	 		 		 	 Anden	gæld	 (1.001	)	 (1.001	)
	 		 		 	 overtagne	nettoaktiver	 	689			 	(31	)
	 		 		 	 goodwill	 	4.443			 -
	 		 		 	 Anskaffelsessum	 	5.132			 	-
	 		 		 	 Heraf	gæld	vedr.	køb	tilknyttede	virksomheder	 	(3.751	)	 -
	 		 		 	 Kontant	anskaffelsessum	 	1.381			 	(31	)	
	
	 		Købesummen	for	cursum	Aps	udgjorde	5,1	mio.	kr.	inklusiv	afholdte	direkte	købsomkostninger	på	

0,4	mio.	kr.	i	forbindelse	med	overtagelsen	af	cursum	Aps	har	Danware	A/s	opgjort	identificerbare	
immaterielle	aktiver,	herunder	rettigheder	og	licenser,	der	er	indregnet	i	overtagelsesbalancen	til	
dagsværdi.	efter	indregning	af	identificerbare	aktiver	og	forpligtigelser	til	dagsværdi,	er	goodwill	i	
forbindelse	med	overtagelsen	opgjort	til	4,4	mio.	kr.	goodwill	repræsenterer	værdien	af	fremtidige	
indtægter.		
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19.		 Valuta-	og	renterisici	samt	anvendelse	af	afledte	finansielle	instrumenter			
	 som	led	i	indregnede	og	ikke-indregnede	transaktioner	anvender	Danware-koncernen	valutaterminskontrakter.	
	
	 Indregnede	transaktioner	
	 sikring	af	indregnede	transaktioner	omfatter	væsentlige	tilgodehavender,	likvide	beholdninger	og	gældsposter.	
	
	 Valutarisiko	2005	 	 	 	 	 	 	 	

DKK	1.000	 	 	 	 	 Afdækket	ved	 	 	
	 Betaling/	 Tilgode-	 Likvide		 	 valutatermins-	 Netto-	
Valuta	 udløb	 havende	 beholdninger	 Gæld	 kontrakter	 position

	 UsD		 <	1	år	 6.178	 581	 46	 9.612	 (2.899)
	
	 Pr.	31.	december	2005	udgør	urealiseret	nettotab	på	valutaterminskontrakter	194	tDKK.

	 Valutarisiko	2006	 	 	 	 	 	 	 	
DKK	1.000	 	 	 	 	 Afdækket	ved	 	 	
	 Betaling/	 Tilgode-	 Likvide		 	 valutatermins-	 Netto-	
Valuta	 udløb	 havende	 beholdninger	 Gæld	 kontrakter	 position

	 UsD	 <	1	år	 8.257	 3.332	 207	 8.497	 2.885
	
	 Pr.	31.	december	2006	udgør	urealiseret	nettogevinst	på	valutaterminskontrakter	tDKK	339.	 	 	 	
	
	 Forventede	fremtidige	transaktioner	 	 	 	 	 	 	
	 idet	nettopositionen	ikke	opfylder	betingelserne	for	behandling	som	sikringsinstrument,	er	ændring	i	dagsværdien	indregnet	
	 i	resultatopgørelsen.

											Likvide	beholdninger
											størstedelen	af	Danwares	likvide	beholdning	står	på	et	særligt	aftaleindskud.	Pr.	31.	december	2006	udgjorde	dette	90,1	mio.kr	
											(2005:	88,5	mio.kr).	Forrentningen	på	kontoen	er	et	spejlbillede	af	en	underliggende	obligationsportefølje/pengemarkedsplacering			
											med	en	varighed	på	mellem	0	og	maksimalt	3	år.	obligationerne	har	typisk	haft	en	løbetid	på	omkring	2	år.	Afkastet	på	det	særlige	
											aftaleindskud	har	i	2006	udgjort	2%	(2005:	2,8%)	og	varigheden	på	statusdagen	udgjorde	0		(2005:	1,3).	Benchmark	afkastet	“effas	
											1-3”	udgjorde	i	2006	1,4%	(2005:	2,1%).
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20.		 Oplysning	om	nærtstående	parter	og	transaktioner	med	disse
	 Danware	A/s	har	ingen	nærtstående	parter	med	bestemmende	indflydelse.	Danware	A/s’	nærtstående	parter,	med	betydelig		
	 indflydelse,	omfatter	tilknyttede	virksomheder,	hvori	Danware	A/s’	bestyrelse,	direktion	og	ledende	medarbejdere	samt	disse		
	 personers	relaterede	familiemedlemmer	har	væsentlige	interesser.	Al	samhandel	foregår	på	normale	markedsvilkår,	idet	Danware								
										A/s	handler	på	samme	vilkår	som	virksomhedens	samhandelspartnere.	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 Danware-koncernens	indkøb	har	i	2006	udgjort	følgende:	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 Topnordic	A/S	(Bestyrelsesformand	ib	Kunøe	og	bestyrelsesmedlem	claus	Hougesen):	 	 	 	
	 indkøb	af	it-udstyr	hos	topnordic	A/s,	tDKK	 331
	 salg	af	software	til	topnordic	A/s,	tDKK	 14.987	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 tilgodehavende	hos	topnordic	A/s,	tDKK	 9.875	
	 gæld	til	topnordic	A/s,	tDKK	 16	
	 	 	 	
	 Philip	&	Partnere	(Bestyrelsesmedlem	Henning	Hansen):	 	 	 	 	 	 	
	 Juridisk	assistance	hos	advokatfirmaet	Philip	&	Partnere,	tDKK	 1.379	 	 	 	 	 	
	 gæld	til	advokatfirmaet	Philip	&	Partnere,	tDKK	 48	
	 	 	 	 	 	
	 DTM	International	A/S	(Administrerende	direktør	Peter	grøndahl):
	 Udbygning	og	vedligeholdelse	af	crm-system	samt	konsulentassistance	hos	Dtm	international	A/s,	tDKK	 2.202
	 gæld	til	Dtm	international	A/s,	tDKK	 471				

21.		Aktieoptioner	og	aktiebesiddelser		 	 	 	
	

Aktieoptionsprogrammer
i	2004	og	2005	tildelte	Danware	aktieoptioner	til	ledende	(1	person)	samt	øvrige	medarbejdere	(15	personer).	Aktieoptionsordningen	
pr.	31.	december	2006	omfatter	i	alt	56.853	stk.	aktieoptioner.	Hver	aktieoption	giver	optionsejeren	ret	til	erhvervelse	af	én	
eksisterende	Danware	aktie	á	nom.	DKK	5.

optionerne	er	udstedt	til	en	udnyttelseskurs,	der	svarer	til	10	dages	gennemsnit	af	kursen	på	Københavns	Fondsbørs	forud	for	
tildelingen.	Aktieoptionerne	optjenes	så	længe	optionsindehaveren	er	ansat	i	selskabet,	men	der	er	således	intet	krav	om,	at		
denne	skal	være	i	uopsagt	stilling	på	udnyttelsestidspunktet.

De	tildelte	optioner	kan	udnyttes	tidligst	tre	år	efter	tildelingen	og	senest	syv	år	efter	tildelingstidspunktet	og	alene	i	perioder	på		
to	uger	efter	offentliggørelse	af	de	periodiske	regnskabsmeddelelser.

optionerne	kan	afregnes	kontant,	men	det	er	hensigten,	at	afregningen	skal	ske	i	aktier.	selskabets	forventes	at	erhverve		
yderligere	egne	aktier,	således	at	beholdningen	kan	anvendes	til	afregning	af	tildelte	optioner.
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Antal	aktier	 		 	 	 Ledende		 Øvrige		 I	alt	 	 Udnyttelses-		 Markeds-
	 		 		 	 	 medarbejdere		medarbejdere		 	 	 kurs	pr.		 værdi	i
	 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 option	i	DKK										DKK	1.000
	
Optionsprogram	2003
	(tildelt	d.	27.	juni)	 		 	
1.	januar	2006	 		 	 																								4.500															36.961		 41.461		
Udnyttede	optioner	i	2006	 	 	 -	 	 (8.125)	 	 (8.125)	 	 		
Bortfald	i	2006	 		 	 	 -	 	 (10.836	)	 (10.836)	 	 	
	Udestående	pr.	31.	dec.	2006	 	 			 	4.500		 18.000		 22.500		 88		 766
	
Optionsprogram	2004
	(tildelt	d.	17.	august)	 		 	
1.	januar	2006	 		 	 	 4.500		 29.853		 34.353		
Udnyttede	optioner	i	2006	 	 	 -	 	 -	 	 -	 	 		
Bortfald	i	2006	 		 	 	 -	 	 	´-			 -	 	 		
	Udestående	pr.	31.	dec.	2006	 	 	 4.500		 29.853		 34.353		 99		 780

markedsværdien	af	tegningsretterne	er	beregnet	på	grundlag	af	Black-scholes’	model	for	værdiansættelse	af	optioner.	For	2006	er	der	pr.	
31.	december	2006	i	beregningen	taget	udgangspunkt	i	et	udbytte	pr.	aktie	på	3,5%	af	aktiekursen,	en	volatilitet	på	0,31120	samt	en	ri-
sikofri	rente	på	3%.	Den	forventede	restlevetid	er	på	0,5	år	(optionsprogram	2004).optionsprogrammet	for	2003	har	opfyldt	performan-
cekravet,	og	de	tilbageværende	aktier	skal	senest	exercises	den	27.	juni	2010.	Den	forventede	restlevetid	er	skønnet	til	21	måneder.	

Ledelsens	beholdning	af	Danware-aktier	

Antal	aktier	a	DKK	5	 Aktier	ved	årets	 Købt	i	 Solgt	i	 Aktier	ved	årets	
	 begyndelse	 2006	 2006	 slutning

Bestyrelse:	 	 	 	
ib	Kunøe	 -	 -	 -	 -
Peter	grøndahl		 579.557	 -	 -	 579.557
Henning	Hansen	 -	 -	 -	 -
claus	true	Hougesen	 -	 -	 -	 -
Per	egon	rank	 594	 -	 -	 594
ole	Haag	 400	 -	 -	 400
charlotte	Hellested	Brøbeck	 380	 -	 -	 380
I	alt	 580.931	 -	 -	 580.931

Direktion:	 	 	 	
Peter	grøndahl		 579.557	 -	 -	 579.557
Ledende	medarbejdere:	 	 	 	
michael	graves	 -	 -	 -	 -
ole	Bjørn	setnes	 599.650	 -	 (288.782)	 310.868
lars	søndergaard	 400	 -	 -	 400
I	alt	 1.180.981	 -	 (288.782)	 892.199
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