
2009 Å R S R A P P O R T

N o  L i m i t s  > >



NEtoP

Communication
Netop Live Guide
Netop Live Banner

NEtoP

Education
Netop School
Netop Vision
Netop Pointer
Netop Learning Center

NEtoP

Administration
Netop Remote Control
Netop OnDemand
Netop Mobile and Embedded
Netop ProtectOn Pro
Netop PrintLimit Pro

NETOP SOluTiONS A/S 
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Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil over-

førsel af video, skærmbilleder, lyd og data over internettet. Selskabet har tre forretningsområder: 

Administration, Education og Communication.  

Netops unikke og omkostningsbesparende Administration-løsninger gør arbejdslivet lettere for it-

professionelle med Remote Control og IT Asset Management. Med de markedsledende Education-

løsninger til classroom management og corporate e-learning, hjælper Netop elever og lærere til 

at opnå optimale resultater gennem virtuel undervisning. Netops Communication-løsninger lader 

kunder, partnere og kolleger mødes nemt og sikkert i det virtuelle rum via chat, video og tale over 

internettet. 

Netop beskæftigede ved udgangen af 2009 142 ansatte og har datterselskaber i USA, England, 

Rumænien og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 

80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på Københavns Fondsbørs OMX. I 2009 omsatte Netop 

for 85,3 millioner kroner. Læs mere på: www.netop.com.
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Den globale økonomiske recession ramte os for alvor i 

2009 – med fuld styrke. Efter et 1. kvartal, som levede op 

til vores forventninger, blev vores væsentligste markeder, 

USA og Nordeuropa, senere ramt hårdt af den økonomiske 

krise. Investeringer i IT, såvel inden for erhvervslivet som 

i det offentlige, faldt mere end forventet, og i USA kom 

den forventede offentlige støtte til uddannelsessektoren 

ikke til udbetaling, hvilket påvirkede vores forventninger 

til Education markedet negativt.  

Den forventede vækst i Netop Solutions’ omsætning, og 

derved også indtjeningen, er således udeblevet, hvorved 

bestyrelsens fokus på selskabets likviditets- og driftskapi-

talmæssige situation er blevet skærpet.   

Vi betragter købet tilbage i 2008 af Genevalogic, som ud-

gjorde en væsentlig styrkelse af forretningsområdet Edu-

cation samt af Netop Solutions’ samlede produktporteføl-

je, som en strategisk rigtig og vigtig beslutning for Netop 

Solutions. Set i lyset af den efterfølgende finanskrise var 

købstidspunktet imidlertid ikke optimalt, men vores for-

ventninger til Education-markedet fremadrettet er meget 

positive, og vi forventer en forbedring af markedsvilkårene 

i løbet af 2010, efterhånden som krisen aftager.  

Forhandleraftalen, som blev indgået med Medianet Innova-

tions, ligeledes i 2008, synes også strategisk rigtig for Net-

op Solutions, både nu og på det daværende tidspunkt. Vi fik 

således etableret et strategisk vigtigt forretningsområde, 

som passer godt ind i Netop Solutions’ produktportefølje, 

samtidig med at dette marked forventes at øges betydeligt 

inden for de næste par år. Vores markedspenetration fandt 

ikke sted med den hastighed, vi oprindelig havde forven-

tet, og det blev derfor i andet halvår af 2009 besluttet at 

ophæve samarbejdsaftalen med Medianet. Vi vil fremad-

rettet udelukkende satse på produktet Live Guide, som er 

baseret på egenudviklet software inden for forretningsom-

rådet Communication og passer særdeles godt i forhold til 

vores strategi om at fokusere mere på Online Services og 

Software as a Service-ydelser. Vi ser derfor fortsat dette 

forretningsområde som et strategisk satsningsområde for 

selskabet med et betydeligt potentiale.     

For at imødekomme de udfordringer, som Netop Solutions 

står over for, har vi i løbet af 2009 blandt andet tilpas-

set vores omkostningsbase, således at selskabets samlede 

forventede omkostninger for 2010 er reduceret med 50% 

i forhold til 2008. Dette er i løbet af 2009 primært fundet 

sted via en tilpasning af selskabets danske organisation. 

Vi har endvidere centraliseret alle selskabets udviklingsak-

tiviteter i vores udviklingscenter i Rumænien. Vi har deri-

gennem opnået en udviklingsorganisation med stor fleksi-

bilitet og skalerbarhed og står derved stærkere i forhold til 

vores konkurrenter end tidligere. 

Fremadrettet er det væsentligt at skabe et stabilt og bæ-

redygtigt fundament for Netop Solutions. Det skal blandt 

andet ske ved en yderligere fokus på vores kerneforret-

ning. Vi har på nuværende tidspunkt tilpasset både vores 

organisation og produktportefølje, hvorved vi i højere grad 

kan fokusere på de produktområder, som er rentable for 

forretningen, og som skal bidrage med et samlet overskud 

i Netop Solutions for 2010. Dette forventede overskud er 

forankret i vores fokus på vores kernekompetencer og 

samtidig med, at vi som led i vores forretningsstrategi i 

løbet af 2010 vil bevæge dele af forretningen over mod 

mere online salg, hvor vi vurderer, at der er et betydeligt 

potentiale. Herved får vi adgang til et øget marked, samti-

dig med at vores salgsprocesser optimeres, og selskabets 

salgsressourcer kan fokusere indsatsen mod Enterprise-

kunder (de største kunder inden for de forskellige regio-

ner) og større partnere.     

Jeg vil gerne rette en oprigtig tak til Netop Solutions’ med-

arbejdere for den store indsats, de har ydet i 2009. Endelig 

ønsker jeg at takke vores aktionærer, partnere og kunder 

for deres støtte og samarbejde gennem et udfordrende 

2009.  

Med venlig hilsen 

Ib Kunøe

Formand for bestyrelsen

Til AkTiONæRERNE
Ib Kunøe
Bestyrelsesformand

4 Til AkTiONæRERNE



hOvEdPuNkTER

 2009 har været et hårdt og udfordrende år for Netop 

Solutions, hvor selskabet har mærket effekten af den 

globale økonomiske krise, og hvor ledelsen løbende har 

tilpasset driften til de ændrede markedsforhold. 

 Netop Solutions A/S samlede omsætning udgjorde i 

2009 85,3 mio. kr. mod 91,5 mio. kr. året før, svarende til 

et fald på 7%.  Omsætningen blev lavere end forventet 

ved starten af 2009, og faldet i omsætningen kan hen-

ledes til det generelle afmatningsniveau der har været 

på alle markederne i 2009. 

 Resultat af primær drift før afskrivninger og amortise-

ring af goodwill (EBITDA) udgjorde i 2009 34,5 mio. kr. 

mod minus 33,9 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til 2% 

lavere. 

 Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 2009 minus 

67,4 mio. kr. mod minus 45,1 mio. kr i 2008. 

 Netop Solutions havde i 2009 fortsat fokus på omkost-

ningsoptimering og likviditetsforbedrende tiltag, og sel-

skabets samlede driftsomkostninger blev således DKK 

119 mio. i 2009, mod DKK 125 mio. i 2008. Denne redu-

cering dækker dog over en større besparelse da om-

kostningerne i forbindelse med Medianet og Genevalo-

gic kun optræder i 6 måneder i 2008 imod 12 måneder 

i 2009.

 Netop Solutions fik i løbet af 1. kvartal 2009 centrali-

seret sine udviklingsressourcer, således at 7 lokationer 

blev samlet på 2 -  Rumænien og Fillipinerne. Herved 

har selskabet opnået en langt større fleksibilitet og ska-

lerbarhed i sin udviklingsproces, samtidig med en mar-

kant omkostningsbeparelse. 

  

 I andet halvår af 2009 blev der fokuseret på at få udar-

bejdet en ny og forbedret produktstrategi, som indebæ-

rer et langt større fokus på de rentable produkter, samt 

på produkter, der kan sælges online og som tjeneste-

ydelser på internettet. 

 I slutningen af 2009 blev forhandleraftalen mellem 

Netop Solutions og Medianet opsagt med effekt pr. 

ultimo 2009, og selskaberne trådte dermed ud af alle 

aftaler. Netop Solutions lancerede sin egenudviklede 

kommunikationsløsning med produktet Live Guide, der 

gør det muligt at kommunikere personligt via websider 

med chat, audio og video. Live Guide vil i fremtiden ud-

gøre kernen i forretningsområdet Communication.
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Finansielle hoved- og nøgletal for Netop-koncernen 

DKK 1.000 2009 2008 2007 2006 2005

HOVEDTAL
Resultatopgørelse
Omsætning 85.287 91.485 85.303 97.861 91.288 

Bruttoresultat 84.602 90.985 84.835 97.022 90.688 

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (34.524) (33.896) (20.587) 7.086 21.553 

Resultat af primær drift (EBIT) (67.399) (45.084) (32.006) 1.101 18.288 

Resultat af finansielle poster (474) (8.032) 1.147 1.015 2.936 

Resultat før skat (67.873) (53.116) (30.859) 2.116 21.224 

Årets resultat (82.539) (48.746) (31.734) 670 14.645 

Balance   
Langfristede aktiver 75.902 108.653 68.650 78.772 51.902 

Kortfristede aktiver 22.220 73.752 114.441 147.962 171.885 

Aktiver i alt 98.121 182.405 183.091 226.734 223.787 

Aktiver excl. likvide beholdninger 93.274 134.259 98.977 113.560 70.026 

Aktiekapital 21.046 21.046 19.252 19.252 19.252 

Egenkapital 63.870 145.923 167.742 208.972 208.030 

Langfristede forpligtelser 6.017 15.259 0 2.163 3.497 

Kortfristede forpligtelser 34.251 36.482 15.349 15.599 12.260 

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømme fra driftsaktivitet (29.348) (36.248) (16.968) (6.057) (17.476)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (5.499) 8.854 (2.569) (34.382) (8.838)

Heraf til investering i materielle anlægsaktiver (528) (1.004) (1.040) (3.406) (2.676)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (440) (4.141) (9.523) (148) (18.914)

Pengestrømme i alt (43.425) (35.968) (29.060) (40.587) (10.276)

NØGLETAL
Regnskabsrelaterede nøgletal1)

EBITDA-margin (%) (40) (37) (24) 7 24 

EBIT-margin (%) (79) (49) (38) 1 20 

Soliditetsgrad (%) 65 80 92 92 93 

Forrentning af egenkapitalen (%) (79) (31) (17) 0 7 

Aktierelaterede nøgletal1)

Resultat pr. aktie (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 3,9 

Udvandet resultat pr. aktie (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 3,8 

Indre værdi pr. aktie 15,2 34,7 43,8 54,3 54,0 

Kurs / indre værdi 0,5 1,0 1,7 2,2 2,2 

P / E-værdi (0,4) (2,8) (8,7) 587,5 30,8 

Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (7,0) (8,6) (4,4) (1,6) (4,5)

Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 

Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 

Børskurs 31. december 7,8 35,0 73,0 117,5 120,0 

Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk. á DKK 5) 4.209 4.209 3.850 3.850 3.850 

Antal aktier ved periodens udløb (1.000 stk. á DKK 5) 4.209 4.030 3.850 3.850 3.850 

Medarbejderrelaterede nøgletal
Gennemsnitligt antal ansatte 150 138 84 72 55 

Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet efter 
Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til nøgletalsdefinitioner i anvendt regnskabspraksis note 1.
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2009 var et udfordrende og vanskeligt år præget af den 

globale økonomiske krise. En række af vores partnere og 

kunder blev negativt påvirket, idet flere virksomheder, sko-

ler, organisationer og offentlige myndigheder neddroslede 

deres it-investeringer. På det grundlag var det ikke muligt 

for Netop Solutions at realisere selskabets oprindelige re-

sultatmæssige målsætning for 2009. Ledelsen fandt det 

derfor gennem året nødvendigt,  løbende at tilpasse såvel 

organisation som driftsomkostninger til den gældende øko-

nomiske situation. 

I 1. kvartal 2009 udgjorde omsætning og resultat det for-

ventede, men i løbet af årets senere kvartaler blev Netop 

Solutions ramt af en reduceret investeringslyst blandt sel-

skabets nuværende og potentielle kunder samt generelt 

forværrede markedsbetingelser. Nogle af de væsentligste 

geografiske markeder for Netop Solutions, herunder USA, 

England og til dels Tyskland, er lande, som har været sær-

ligt ramt af krisen. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at 

selskabet ikke har mistet markedsandele i løbet af 2009, 

men at markedsbetingelserne generelt har gjort nysalg af 

licenser betydeligt vanskeligere end forventet.

En række tiltag blev i 2009 igangsat med henblik på at for-

bedre selskabets konkurrenceposition. I slutningen af 2008 

og begyndelsen af 2009 implementerede selskabet en for-

nyet salgsstrategi, hvorved Netop Solutions påbegyndte di-

rekte salg til de største virksomhedskunder. Denne strategi 

har givet gode resultater. Samtidig har Netop Solutions haft 

fortsat fokus på den vigtige distributør- og partnersalgska-

nal, som vi har opbygget over en årrække. Denne salgska-

nal er karakteriseret ved, at vores partnere og distributører 

især adresserer SMB (Small & Medium-sized Businesses) og 

Corporate-markederne, mens Netop Solutions understøtter 

kunder med teknisk og salgsmæssig viden. 

Det er et vigtigt led i Netop Solutions’ fremtidige salgsstrate-

gi, at en stigende del af salget skal foregå som webbaserede 

Software as a Service-ydelser (SaaS). Derved øges kontak-

ten til primært SMB- og Corporate-segmentet. I takt med at 

produkterne klargøres til SaaS, forventer ledelsen fra 2011 og 

frem at opnå en stigende andel af omsætningen i disse pro-

duktsegmenter. Størstedelen af det grundlæggende arbejde 

med produkter og arbejdsgange blev gennemført i 2009, og 

i 4. kvartal 2009 lancerede Netop Solutions produktet Netop 

Myvision, som udelukkende markedsføres over Internettet. 

Udflytningen af Netop Solutions’ udviklingsafdelinger til 

Rumænien blev gennemført i 2009, hvilket har medført en 

væsentlig kapacitetsforbedring inden for selskabets pro-

duktudvikling, samtidig med at omkostningerne på området 

er blevet markant reduceret i forhold til tidligere. Endelig 

har en reduktion af selskabets produktlinjer, samt en opti-

mering af processer og arbejdsgange, medført en omkost-

ningsreduktion på i underkanten af 50%. 

Med udgangspunkt i de seneste ændringer på både det 

organisatoriske, forretnings- og produktmæssige område, 

som ventes fuldt implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 

2010, samt en fokuseret forretningsplan og go to market-

strategi, forventer Netop Solutions en omsætning på niveau 

med 2009 samt et begrænset positivt EBITDA og positiv 

pengestrøm for 2010.

Set i lyset af det negative resultat og en betydelig negativ 

pengestrøm i 2009, følger bestyrelse og ledelse nøje udvik-

lingen i selskabets likvide beholdning. Det kan i den forbin-

delse konstateres, at Netop Solutions ikke er i besiddelse 

af rentebærende gæld, hvilket anses som særdeles positivt. 

Kapitalberedskabet er imidlertid på et niveau, der kan true 

selskabets planer og på den baggrund vil Netop Solutions’ 

største aktionær, Consolidated Holdings koncernen, bistå 

selskabet med at fremskaffe yderligere kapital, såfremt 

dette måtte blive nødvendigt i løbet af 2010.

VæSENTLIGSTE BEGIVENHEDER  
OG TILTAG I 2009

Centralisering af udviklings- og supportressourcer

I løbet af 1. og 2. kvartal 2009 centraliserede Netop Solu-

tions selskabets udviklingsressourcer, således at de tidli-

gere syv lokationer blev samlet på én enhed i Rumænien. 

Derudover er udvalgte udviklingsaktiviteter på Fillipinerne 

blevet outsourcet til et ODC (Overseas Development Cen-

ter). Endelig blev de udviklingsressourcer, som tidligere var 

outsourcet til Rusland, også via et OCD, insourcet til vores 

udviklingscenter i Rumænien i 2009. In- og outsourcing af 

selskabets udviklingsaktiviteter er sket som planlagt, og 

Netop Solutions har opnået en større fleksibilitet og skaler-

barhed i sine udviklingsprocesser, nedbragt time to market 

lEdElSENS bERETNiNg 
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af vores produkter og har fået reduceret selskabets omkost-

ninger betragteligt. 

Netop Solutions’ supportfunktionen er ligeledes blevet cen-

traliseret og tilpasset i forhold til øgede åbningstider og 

geografiske ændringer, og der er skabt en webbaseret ind-

gangsvinkel til at håndtere globale telefonkøer samt integre-

ret telefonsupport, hvilket har forbedret vores kundeservice 

samt reduceret de relaterede omkostninger betydeligt. 

Fortsat integration af GenevaLogic 

I 2008 opkøbte Netop Solutions selskabet GenevaLogic, her-

under virksomhedens distributionskanal, produktportefølje 

og organisation. I 1. halvår 2009 afsluttedes integreringspro-

cessen af GenevaLogic samt dets CRM-og finanssystemer. 

Netop Solutions har gennem 2009 markedsført de tilkøbte 

produkter under GenevaLogic’s varemærke, mens Netop So-

lutions sideløbende har arbejdet på at integrere Education-

produkterne til en samlet produktpakke. Dette nye integre-

rede produkt forventes markedsført ultimo 2010. 

Forbedret produktstrategi

I 2. halvår af 2009 udarbejdede Netop Solutions en ny for-

bedret produktstrategi bestående af et reduceret antal 

produkter, hvorved mindre og ikke-rentable produkter blev 

elimineret. Det har fra indgangen til 2010 betydet, at Netop 

Solutions i dag har en mere rentabel produktstrategi samt et 

større fokus på udvalgte kvalitetsprodukter. 

Organisations- og omkostningstilpasning

For at sikre Netop Solutions’ overskud i 2010 under de for-

mentligt fortsat vanskelige markedsforhold fandt bestyrelse 

og ledelse det i 2009 nødvendigt yderligere at tilpasse sel-

skabets omkostningsstruktur og organisation. Det medførte 

en række ændringer og reduktioner vedrørende både pro-

duktportefølje og geografiske lokationer.

Disse tiltag resulterede i at Netop Solutions har opnået en 

yderligere omkostningsreduktion på ca. 25% i forhold til det 

hidtidige forventede og medførte blandt andet, at selskabet 

reducerede den samlede medarbejderstab med ca. 20% og 

lukkede sit kontor i Kina. Disse ændringer forventes dog 

først at få fuld omkostningsmæssig effekt i løbet af 2. kvartal 

2010.

Opsigelse af samarbejde med Medianet Innovations

I slutningen af 2009 blev forhandleraftalen mellem Netop 

Solutions og Medianet Innovations opsagt med effekt pr. ulti-

mo 2009, og selskaberne trådte dermed ud af alle indbyrdes 

aftaler. Samtidig lancerede Netop Solutions sin egenudvik-

lede kommunikationsløsning, Netop Live Guide, der muliggør 

personlig kommunikation via websider med chat, audio og 

video. Netop Live Guide vil i fremtiden udgøre kernen i for-

retningsområdet Communication og udgør fortsat et strate-

gisk satsningsområde for Netop Solutions. Netop Live Guide 

vurderes at have et betydeligt salgspotentiale, idet fortsat 

mere salg foregår via internettet, og ”klik for at chatte” og 

”klik for at tale” på virksomheders hjemmesider bliver mere 

populært i takt med, at antallet af onlinebesøgende stiger. 

Ved aftalens ophør overtog Medianet Innovations seks med-

arbejdere fra det danske kontor samt selskabets kontorfaci-

liteter i Slagelse.

SALG OG MARKETING

Der blev i 2009 arbejdet hårdt på at få Netop Solutions’ 

produkter og løsninger placeret og positioneret korrekt og 

samtidig sikre, at alle produkter og løsninger blev tilpasset 

de forskellige markeder i selskabets geografiske områder 

og segmenter. Alt sammen for at sikre, at vi vil stå stærkere 

end vores konkurrenter, når den globale recession begynder 

at aftage, og it-investeringer returnerer til sit normale leje.

Vi kom i løbet af 2009 tættere på vores slutkunder gen-

nem geografiske ændringer i organisationen og har hermed 

fået et større kendskab til vores markeder samt kunderne 

og deres behov. Dette har haft stor betydning i forhold til 

udarbejdelsen af selskabets forretningsplan for 2010, som 

dermed i endnu højere grad end tidligere er blevet tilpasset 

vores kunders behov. Nøglekunder har haft adgang til en 

partner lokalt i deres respektive land, samtidig med at de 

har fået kendskab til Netop Solutions, inklusive vores salgs- 

og supportfunktion.

Fremadrettet vil SMB- og Corporate-markedet fortsat for-

trinsvis blive dækket gennem vores partnerkanaler, og vo-

res partnere vil for Corporate-kunders vedkommende kunne 

trække på Netop Solutions’ presales- og channel sales-res-

sourcer, som står til rådighed med ekspertise og deltagelse i 

kundemøder. På Enterprise-niveau fortsætter den nuværen-

de strategi, som indebærer, at vi vil identificere og servicere 

de største kunder inden for udvalgte geografiske områder 

og segmenter via selskabets egen salgsorganisation – dog 

under hensyntagen til vores værdifulde partnere og distri-

butører og med tanke på at sikre en koordineret servicering 

af alle kunder. 

Et af elementerne i vores fremadrettede forretningsstra-

tegi er ønsket om at Netop Solutions gennem 2010 kommer 

til at flytte forretningen i retning af mere onlinesalg, hvor 

det vurderes, at der er stort potentiale for Netop Solutions’ 

produkter og samlede brand. Netop Solutions’ services og 

løsninger skal dermed ud over traditionelt salg via partnere 

samt direkte salg sælges via vores onlinebutik www.netop.

com, og det er ledelsens forventning at Netop Solutions 

fremadrettet indenfor 2 år vil hente en større del af sin om-

sætning gennem online salg. Netop MyVision blev i 2009 

det første produkt, som sælges via selskabets hjemmeside. 

I løbet af 2010 vil andre produkter følge efter - blandt andet 

forventes Netop Live Guide at blive solgt online i løbet af 2. 

kvartal 2010.
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ADMINISTRATION

Aktiviteter 

I 2009 har Netop Solutions primært markedsført og solgt 

tre administrationsprodukter: Netop Remote Control, Netop 

OnDemand og Netop ProtectOn Pro.

Netop Solutions’ Remote Control er en avanceret løsning, 

som skaber stor værdi for vores kunder. Selskabet søger 

derfor at differentiere sig fra markedets øvrige remote 

support-produkter ved at forbedre vores kommunikation 

af, hvordan Netop Solutions’ produkter kan skabe værdi for 

kunderne.  

En række af Netop Solutions’ eksisterende kunder er sto-

re lokale eller globale virksomheder, som betragter Netop 

Remote Control som væsentligt for både deres forretning 

og mission. Mange af disse kunder drager fordel af Netop 

Solutions’ remote control-moduler, som blandt andet om-

fatter Netop Security Server, Netop Name Server og Netop 

Gateway, der sikrer en solid, hurtig og sikker forbindelse. 

Disse inkluderer endvidere avancerede supportværktøjer 

til at tilgå alle typer enheder i virksomhedens netværk og 

bag deres firewalls. Den fleksibilitet, som Netop Solutions 

tilbyder i form af support på en række forskellige platforme 

samt kommunikationsprotokoller, gør vores løsninger yder-

ligere attraktive og unikke.

Netop Solutions arbejder målrettet på at sikre, at selskabet 

bibeholder ovenstående konkurrencemæssige fordele med 

henblik på at positionere Netop Solutions’ Remote Control 

som den fortrukne løsning blandt større virksomheder med 

mange lokationer og med fokus på et højt serviceniveau 

(24/7-support) og mulige omkostningsbesparelser. Vi har 

derfor indrettet vores udvikling således, at der kan ageres 

hurtigt og effektivt på implementering af ny og forbedret 

funktionalitet, som imødekommer Enterprise-segmentets 

behov for stabil software, som understøtter kundernes mis-

sion og forretning.

Netop OnDemand tilfører virksomheder yderligere værdi 

ved at muliggøre remote support af ukendte enheder. Dette 

omfatter blandt andet kunder eller medarbejdere, som ikke 

er tilknyttet virksomhedens netværk og derfor har behov 

for at installere en midlertidig Host med henblik på, at Sup-

port- eller it-afdelingen kan overtage enheden uden for virk-

somhedens netværk. 

Netop ProtectOn Pro, som blev lanceret i maj 2009, gør det 

muligt at beskytte data og sikre systemsikkerhed på net-

værksenheder. Ved hjælp af dette værktøj kan man blandt 

andet blokere for brug af CD, USB nøgler eller Wifi-udstyr 

samt begrænse brug af bestemte internetsider. Desuden 

kan man helt eller delvist blokere adgang til foldere eller 

harddiskindhold for bestemte brugere. 

With many features for communication and 
collaboration Netop Remote Control is the ideal 
tool for support and Helpdesk environments.
PC MAgAziNE (gERMANy)

“

AdMiNiSTRATiON

10 lEdElSENS bERETNiNg



Markeder og konkurrencesituation 

Markedet for traditionel remote control anslås ifølge IDC 

at udgøre omkring USD 225 mio. og er stagnerende. Netop 

Solutions har en andel af dette marked på under 5%. Net-

op Remote Control vurderes fortsat at være det bedste og 

mest omfattende remote control-værktøj på markedet, og 

Netop Solutions vinder fortsat teknologi- og ”bedste valg”- 

priser i branchemagasiner. 

Den enkelte virksomheds behov for at opretholde intern 

it-sikkerhedspolitik samt at kunne levere mere konkurren-

cedygtige SLAs (Service Level Agreement) i form af hurtig 

fejlsøgning samt problemløsning, er medvirkende til, at virk-

somhederne fortsat har fokus på effektive og stabile værktø-

jer til remote control. Samtidig er behovet for omkostnings-

optimering, it-centralisering, omstrukturering, outsourcing 

og global ekspansion stigende, og i den forbindelse er remote 

control oftest en vigtig parameter for succes. 

Over de seneste år er omfanget af mobil arbejdskraft vokset 

markant. Ifølge Forrester Consulting forventer virksomhe-

der i Nordamerika og Europa, at 73% af medarbejderne i 

2012 vil være delvist mobile. Denne forventning skaber god 

grobund for vækst i klientløs internetbaseret remote sup-

port. 

(Kilder: Forrester: Supporting mobile and remote workers, 2009, IDC: 

Worldwide clientless remote support software, 2008)

Kommende udfordringer

Som leverandør af markedets bedste remote control-løsning 

står Netop Solutions over for to udfordringer. Den første er 

at udbrede kendskabet til Netop Remote Control-løsningen 

i Enterprise-segmentet. Den anden udfordring er at gøre 

Netop OnDemand tilgængelig – også online.

Det lykkedes os i 2009 at få introduceret og solgt Netop 

Remote Control til en række større virksomheder, blandt 

andet i USA. Det er essentielt for selskabets succes i 2010, 

at vi fortsat følger selskabets salgsstrategi og allokerer de 

ressourcer og kompetencer, som er påkrævede for at sælge 

tekniske produkter til store virksomheder, samt derudover 

får implementeret de nødvendige salgsprogrammer. 

Det er ligeledes vigtigt, at Netop Solutions fortsat leverer 

kvalitetsprodukter til tiden og lytter til kundernes specifikke 

behov. Her skal vi skabe værdi og differentiere selskabet fra 

dets konkurrenter. Markedsføring skal bidrage til at udbrede 

kendskabet til Netop Remote Control, om end den største 

udfordring skal findes i salgskanalen og i responstiden ved-

rørende særlige ønsker og krav til udvikling.

NEtoP

Administration
• Netop Remote Control
• Netop OnDemand
• Netop Mobile and Embedded
• Netop ProtectOn Pro
• Netop PrintLimit Pro

“Let me fix it.
i’ll take over your

computer.”

IT Infrastructure
Millions of problems solved 
remotely, Millions saved in time 
and money.

Mobility
Take any device, Take it 
anywhere, 
Take full control.

Control & Compliance
Take stock of your it assets, 
Reduce cost, Improve 
productivity, Stay license 
compliant.
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EDUCATION

Aktiviteter 

Netop Solutions tilbyder i dag tre løsninger til K12-klasse-

undervisning rettet mod folkeskolen: Netop School, Netop 

Vision og Netop MyVision.

Netop Solutions classroom management-løsninger kom-

plementerer hinanden, da de henvender sig til tre forskel-

lige segmenter: det begrænsede behov (Netop MyVision), 

standardklasselokalet samt de avancerede brugere af class-

room management-løsninger. Den globale økonomiske krise 

ramte de amerikanske skoler hårdt i 2. kvartal 2009. Skole-

indkøb finder typisk sted fra maj til september og den glo-

bale økonomiske opbremsning påvirkede derfor vores salg 

af især nye licenser i negativ retning. Til gengæld lykkedes 

det at sælge flere opgraderingsprogrammer til eksisterende 

kunder. 

Netop MyVision blev introduceret i oktober 2009 og er det 

første produkt, som Netop Solutions tilbyder online. Netop 

MyVision købes på www.netop.com som et årligt abonne-

ment, der giver adgang til et simpelt klasseundervisnings-

værktøj, hvor underviseren kan overvåge elevcomputeren, 

blokere for internetadgang samt elevcomputerens tastatur, 

mus og skærm og endelig demonstrere egen skærm på 

elevcomputere. Netop MyVision er tilgængelig for både pc 

og Mac. Det er således Netop Solutions’ første classroom 

management-produkt til Mac.  Hensigten med MyVision er 

at tilbyde et prisbilligt alternativ til de eksisterende class-

room management-suiter. Bag Netop MyVision er idéen om 

en ny betalingsform til skoler med begrænsede budgetter 

og begrænset funktionalitet, som enten ikke har implemen-

teret classroom management, eller som blot har brug for et 

mere simpelt værktøj. Dette, i tillæg til en udvidet platform-

support, forventes at tiltrække nye kundesegmenter. Det er 

Netop Solutions’ vision at skabe et modulært værktøj med 

fleksibel betaling, som kan bruges af kunder med forskellige 

behov, og som løbende kan opgraderes.      

Markeder og konkurrencesituation 

Ifølge en global undersøgelse fra årsskiftet 2008/2009 ved-

rørende anvendelse af software til undervisning er der 1,3 

milliarder studerende, 55 millioner undervisere og 4,3 mil-

lioner institutioner globalt, som benytter software til under-

visningsbrug. Det nordamerikanske marked udgør ca. USD 

3,8 milliarder, EMEA USD ca. 3,6 milliarder og APAC USD ca. 

2,6 milliarder, mens den samlede globale årlige vækst udgør 

i størrelsesordenen 6-8%. Undervisningssektoren i USA er 

vurderet til det andet største marked næst efter sundheds-

sektoren.

1:1 computing, det vil sige en computer pr. studerende modsat 

den traditionelle undervisning i Computer Labs, er endnu et 

nyt koncept. I USA har ca. 27% af distrikterne delvist indført 

1:1 computing på skolerne. Den typiske computerundervis-

From a teacher’s point of view, this software is very 
easy to use. it is so intuitive that everyone catches on 
quickly. Netop school thinks like a teacher.
STEvE WEST, AShEvillE MiddlE SChOOl

“

EduCATiON
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ning foregår således fortsat i computerlaboratorier på sko-

lens computerudstyr. I de seneste fem år har installationen af 

interaktive whiteboards i klasseværelserne været stigende. 

Interaktive whiteboards og en væsentlig forbedring af bånd-

bredde i skolerne vil gøre computerbaseret undervisning 

yderligere udbredt. 

Det globale marked for classroom management-software an-

slås at udgøre i størrelsesordenen USD 100 mio. Netop Solu-

tions vurderer, at selskabets andel af markedet er ca. 7 %. 

Dette marked forventes at stige, i takt med at interaktive 

whiteboards bliver standardudstyr i skolerne, og at 1:1 com-

puting bliver mere udbredt.

Kommende udfordringer 

Netop Solutions skal levere de bedste classroom manage-

ment-produkter, som hjælper underviseren med at levere den 

ønskede computerundervisning og fremmer de studerendes 

indlæring. Samtidig skal vi være opmærksomme på udviklin-

gen inden for nye platforme og enheder, som vinder terræn i 

undervisningslokalet, herunder f.eks. laptops, mobile enheder 

og interaktive whiteboards. Endelig skal det sikres, at vores 

produkter fungerer i samspil med disse enheder, samt at pre-

installereret software på disse enheder ikke erstatter Netop 

Solutions’ produkter. For at skabe vækst vil vi fokusere på at 

udvikle markedsledende classroom management-software, 

som tilbyder fuld funktionalitet til den moderne underviser, 

der allerede anvender it i den daglige undervisning. Samtidig 

skal vi fokusere på internetbaseret classroom management, 

som kan leveres som software-as-a-service med fokus på så-

vel kontrol som samarbejde mellem computere og andre en-

heder, som ikke nødvendigvis er tilkoblet samme netværk. 

Netop Solutions ønsker desuden at målrette udviklingen af 

Netop MyVision til at kunne imødekomme flere af de uopfyld-

te behov, der findes i markedet. Det vil skabe differentiering 

i forhold til konkurrenterne. Time to market er derfor meget 

væsentlig og vil give os mulighed for at målrette vores salg 

imod de europæiske markeder og højere undervisningsinsti-

tutioner i USA, samt eventuelt også virksomheder. Denne dif-

ferentiering vil give Netop Solutions mulighed for at ekspan-

dere på det globale marked.

NEtoP

Education
• Netop School
• Netop Vision
• Netop Pointer
• Netop Learning Center

“Let me help you.
i’ll share 

my screen.”

Classroom Management Solutions
With more than 20 years of international, 
educational software expertise.

Deliver Training and 
Education Anywhere
Virtual learning environments, 
It administration for educational 
Institutions.

Corporate Training
Best in class e-learning system, train 
your employees effectively with Netop 
education solutions.
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COMMUNICATION

Aktiviteter

Netop Solutions er en ny spiller inden for Unified Communi-

cations (UC) og web chat/call. I 2009 har vi derfor investeret 

en del ressourcer på at etablere et navn inden for UC og til-

trække de første vigtige kunder. Hovedprodukterne har i løbet 

af 2009 været Netop Live Guide (web call center) samt Netop 

Live Communicator (internt samarbejdsværktøj og konferen-

cesystem). I fremtiden vil Netop Live Guide udgøre kernen i 

Netop Solutions’ løsninger inden for Communication.

Vores største succes på Communication området indtil vide-

re har været at få skabt kontakt via direkte salg til en række 

serviceorienterede virksomheder inden for rejsebranchen, 

forsikringsbranchen, borgerservice osv. i Danmark, primært 

med Netop Live Guide. Netop Live Guide er en komplet web 

call center-løsning, og det er oftest relativt enkelt at fore-

tage en positiv ROI-beregning af, hvor meget en virksomhed  

sparer ved at benytte Netop Live Guide i stedet for, eller i 

samspil med, kundens eksisterende løsning. Ud over at til-

trække nye kunder er Netop Solutions i færd med at forhand-

le med forskellige samarbejdspartnere, som ser en fordel i 

at kunne tilbyde Netop Live Guide som en del af deres eget 

produktsortiment. 

Netop Solutions har selv anvendt Netop Live Guide til at sup-

portere selskabets nuværende kunder og potentielle kunder 

på nettet, og vi har hermed effektiviseret vores salgsproces 

og teknisk support-service. Fordelen herved består i, at alle 

vores sælgere og supportere har lært at bruge, og dermed 

sælge, Netop Live Guide, samtidig med at Netop Solutions 

proaktivt anvender Netop Live Guide til at indlede dialog 

med besøgende på www.netop.com og vejlede med hensyn 

til produkter, priser og købsmuligheder. 

Markeder og konkurrencesituation

”Klik for at chatte” og ”klik for at tale” på virksomheders 

hjemmesider bliver stadig mere populære funktioner, i takt 

med at antallet af onlinebesøgende stiger. I mange år har 

virksomheder kunnet spore onlinebesøgende og analysere 

deres adfærd på nettet via avanceret software. Nu er tiden 

kommet til at tage næste skridt, nemlig at invitere de be-

søgende til live chat- eller audiosamtale, når de er ”i butik-

ken”. Den umiddelbare værdiskabelse ved at invitere poten-

tielle kunder til dialog via live web chat eller audio er nem 

at måle både i form af forøget kundetilfredshed og forkortet 

købscyklus – og begge dele er noget, som virksomheder er 

villige til at betale for.

Fokusområder i 2010

Med den meget positive udvikling på markedet for kommu-

nikation samt vores erfaringer inden for remote-løsninger 

og undervisning, er det oplagt for Netop Solutions at videre-

udvikle forretningen på dette område, herunder at positio-

nere selskabet som en seriøs udbyder af konkurencedygtige 

løsninger og produkter. 

Netop Live has increased our service efficiency 
by min. 100%, as we can manage an average of 
5-6 chats in the time that it takes to conduct one 
telephone conversation.
STEPhAN ROSENkildE, E-COMMERCE, SAS

“

COMMuNiCATiON
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I 2010 vil vi have fokus på at udbrede kendskabet til Netop 

Solutions’ webkommunikationsløsninger globalt. Vi vil fort-

sat få udviklet attraktive og stabile it-løsninger, som er til-

gængelige online, og vi vil kunne tilbyde hostede løsninger 

fra Netop Solutions eller vores partnere.

Netop Solutions vil fortsat investere i markedsføringspro-

grammer og salgskanalopbygning for at sikre, at vores pro-

dukter er målrettet det kundesegment, vi ønsker at sælge 

til, og at produkterne er tilgængelige for potentielle købere. 

Vi vil fortsætte med at videreudvikle løsninger, som lever op 

til kundekravene om stabilitet, brugervenlighed og omkost-

ningsbesparende funktionalitet. Endelig vil vores Communi-

cation-løsninger være tilgængelige for onlinekøb på www.

netop.com senere i 2010. 

Derudover vil vi fokusere på at optimere vores hosting i 

form af oppetid, geografisk tilgængelighed og levering af 

service, som er tilpasset vores kunders behov. Netop Soluti-

ons’ hosting service vil være baseret på cloud computing.

LEDELSESFORHOLD
I forbindelse med afholdelse af valg til bestyrelsen af med-

arbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, udtrådte medarbej-

dervalgte bestyrelsesmedlemmer Charlotte Brøbeck og Ole 

Haag ved generalforsamlingen den 28. april 2009, mens 

Max Møller og Hanne Jespersen Hansen indtrådte som valgt 

af medarbejderne. 

BESTyRELSESBESLUTNINGER OG  
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2010

Resultatdisponering 

Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt stør-

relsen og sammensætningen af Netop Solutions’ kapital-

grundlag, herunder særligt forventninger til udviklingen i 

resultatet og pengestrømme, samt relevante usikkerheds- 

og risikofaktorer. På baggrund af denne vurdering fastsæt-

tes årets udbytte. 

Med udgangspunkt i resultatet for 2009 foreslår bestyrel-

sen, at der ikke betales udbytte i 2010. Bestyrelsen indstiller 

ligeledes til generalforsamlingen, at årets underskud i mo-

derselskabet på 137.271.000 kr overføres til 2010. 

Øvrige forslag

Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om følgende:

- At bestyrelsen bemyndiges til at foretage køb af egne kapi-

talandele indtil 10% af selskabets selskabskapital. 

FORVENTNINGER
Det er Netop Solutions’ primære målsætning for 2010 at opnå 

et positivt driftsresultat og en positiv pengestrøm, samtidig 

med, at fokus er rettet mod at få skabt det fundament, hvor-

fra Netop Solutions i fremtiden kan skabe tilfredsstillende 

vækst. Ledelsen forventer, at selskabets primære markeder 

fortsat vil være mærket af den økonomiske krise et godt styk-

ke ind i 2010, men at markederne generelt har stabiliseret sig 

på deres nuværende leje. Der forventes således først i løbet 

af 2. halvår 2010 at kunne ses tegn en forbedring inden for 

selskabets forretningssegmenter, om end en række virksom-

heder anses for at have et betydeligt investeringsmæssigt ef-

terslæb, som senere forventes at påvirke markedet positivt.

På baggrund af den omfattende række af drifts- og omkost-

ningsmæssige tiltag, som Netop Solutions gennemførte i lø-

bet af 2009, er det ledelsen forventning, at målsætningen for 

en positiv drift kan opnås i 2010. 

I 2009 har Netop Solutions’ likvide beholdning været un-

der pres, og bestyrelse og ledelse følger situationen meget 

nøje. Med udgangspunkt i selskabets budget for 2010, sam-

menholdt med de omkostningsbesparende tiltag, der blev 

gennemført i 4. kvartal 2009, vurderer ledelsen, at Netop 

Solutions vil have tilstrækkelig positiv likviditet til selskabets 

daglige drift i 2010.  Kapitalberedskabet er imidlertid på et 

niveau, som kan vise sig at kunne vanskeliggøre selskabets 

planer. På den baggrund vil Netop Solutions’ største aktio-

nær, Consolidated Holdings koncernen, bistå selskabet med 

at fremskaffe yderligere kapital, hvis dette måtte blive nød-

vendigt i løbet af 2010. 

 

Med udgangspunkt i de vanskelige markedsbetingelser, som 

antages at være gældende i størstedelen af 2010, forventes 

en omsætning for regnskabsåret 2010 i intervallet DKK 80-

90 mio. På det grundlag, herunder selskabets betydelige 

gennemførte omkostningsbesparende tiltag, som imidlertid 

først slår fuldt igennem i starten af 2. kvartal 2010, forven-

tes Netop Solutions’ omkostningsbase i 2010 at ligge ca. 35% 

under de samlede omkostninger for 2009. På den baggrund 

forventes EBITDA for regnskabsåret at udgøre i størrelsesor-

denen DKK 0-5 mio. 

UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD
Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især 

vedrørende fremtidig omsætning og resultat, afspejler le-

delsens nuværende forventninger og er således forbundet 

med risici. En række faktorer, hvoraf en del vil være uden for 

Netop Solutions’ kontrol, kan medføre, at den faktiske udvik-

ling afviger væsentligt fra selskabets forventninger. Disse 

faktorer omfatter blandt andet udviklingen i de økonomiske 

konjunkturer, de finansielle markeder, den teknologiske ud-

vikling, ændringer i love og regler på Netop Solutions’ mar-

keder, udviklingen i efterspørgslen efter Netop Solutions’ 

produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte 

virksomheder. 

Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 20.

NEtoP

Communication
• Netop Live Guide
• Netop Live Banner
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Hos Netop Solutions udvikler vi koncepter og softwareløs-

ninger, som løbende bliver konceptualiseret og videreudvik-

let for at sikre, at de lever op til vores kunders og markeders 

behov. For at kunne gøre det er vi naturligvis afhængige af 

vores dygtige medarbejdere. Kompetencer, viden og en høj 

grad af faglighed er vigtige byggesten i enhver virksomhed. 

Og i en vidensbaseret virksomhed som Netop Solutions er 

de med til at skabe nye idéer, innovation, produkter og re-

sultater. 

Udvikling

2009 har været et begivenhedsrigt år for udviklingsorgani-

sationen. Vi har fået rodfæstet vores Lean-processer og har 

gennem hele 2009 kontinuerligt gennemført processfor-

bedringer, så vi nu har skabt fundamentet til en lærende 

organisation. Vi har sikret regelmæssige produktleverancer 

og implementeret produktstyringsværktøjer, som giver hele 

organisationen indsigt i, hvad der bliver udviklet, udviklings-

prioriteringer samt status på kundesager.

Vi har etableret dedikerede Quality Assuranceresourcer i 

alle produktteams samt etableret Quality Control Center i 

samarbejde med Fortess i Rusland samt det tekniske univer-

sitet i Bucharest. Vi har desuden i løbet 2009 konsolideret 

udviklingen, så vi nu kun har udviklingsteams på Filippiner-

ne og i Rumænien, som nu er det største Netop Solutions 

kontor uden for Danmark.

Global dækning og netværk

Med salgsselskaber og partnerskaber overalt i verden har  

Netop Solutions etableret et verdensomspændende netværk. 

Dette globale netværk gør det muligt hurtigt at komme ud 

på nye markeder med nye løsninger og/eller eksisterende 

løsninger til nye markeder. Kunders vækst og innovationer i 

én del af verdenen kan hurtigt deles med andre verdensdele 

til gensidig brug, inspiration og erfaringsudveksling. 

Kundeløsninger

At være i stand til at udvikle innovative kundeløsninger, der 

gør en forskel i vore kunders hverdag overalt i verden, kan 

kun opnås i tæt dialog med kunder og partnere. Vi bestræ-

ber os på at udveklse ikke blot erfaringer på tværs af klo-

den, men også på tværs af vore egne hovedområder – Admi-

nistration, Education og Communication. 

Medarbejdere

Netop Solutions vision er ”Netop wants to position itself as 

leading the revolution of remote solutions”. For at vi kan 

leve op til det, er vi naturligvis afhængige af vores dygtige 

medarbejdere, hvis kompetencer og viden er af afgørende 

betydning, når vi udvikler værdiskabende løsninger for vo-

res kunder. 

Kendetegnende for Netop Solutions’ medarbejdere rundt 

omkring i verden på vores forskellige lokationer er en høj 

grad af faglighed og professionalisme. Dette blandet med 

evnen til at tænke innovativt på tværs af forretningsområ-

der for at opnå den bedst mulige løsning for både kunder, 

partnere og Netop Solutions er altafgørende for, at vi fort-

sat kan forblive konkurrencedygtige.     

Netop Solutions beskæftigede ved udgangen af 2009 142 

fuldtidsansatte i 6 forskellige lande.

At arbejde i en multikulturel organisation stiller store krav 

til medarbejdernes evne til at arbejde på tværs af kulturelle 

og sprogmæssige barrierer. Kulturelle kompetencer er der-

for et vigtigt element i hverdagen i samarbejdet med kol-

leger og i Netop Solutions’ fortsatte stræben efter at knytte 

partnere og kunder tættere til virksomheden. 

2009 har været præget af organisatoriske tiltag. Blandt an-

det er vores 2 kontorer i Tyskland i løbet af 2009 blevet 

afviklet. Men på trods af diverse tiltag og eftervirkninger 

fra nedjusteringerne sidst i 2008 har ledelsen med glæde 

kunnet konstatere, at der fortsat blandt medarbejderne har 

eksisteret en utrolig vilje og kampgejst til sammen med le-

delsen at få vendt Netop Solutions til en overskudsgivende 

forretning i fremtiden.  

I 2010 vil Netop Solutions på HR-siden øge fokus på medar-

bejderfastholdelse samt udvikling. Den vigtigste kompeten-

ceudvikling sker dog imidlertid stadig gennem det daglige 

projektarbejde, hvor medarbejderne skærper deres evne til 

at videreudvikle deres færdigheder samt opnå de bedste og 

mest langsigtede løsninger for vores kunder.  
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Netop Solutions har p.t. ingen politikker for CSR (samfunds-

ansvar). I stedet er vores indsats koncentreret om udvalgte 

aktiviteter inden for områderne miljø og klima samt med-

arbejdere.

Miljø og klima

Med de klimaforandringer, som verden står over for i dag, 

er Netop Solutions glade for at kunne levere produkter, 

hvor hensynet til miljø og klimamæssige forhold indirekte 

er en integreret del af vores løsninger. Vores software un-

derstøtter en lavere CO2-udledning, idet virksomheder og 

organisationer ved hjælp af Netop Solutions’ løsninger kan 

reducere rejsebudgettet og bruge online møder som et tids- 

og kostbesparende og klimavenligt alternativ. Erstatter man 

eksemplevis en konkret rejse fra Ålborg til København med 

følgende transportmidler, opnår man følgende besparelser:

Tog 12 kg CO
2
/person

Fly 66 kg CO
2
/person

Bil 88 kg CO
2
/person

*Kilde: Energistyrelsen

 

Desuden kan en virksomhed ved hjælp af Netop So-

lutions’ remote-løsninger nedbringe antallet af til-

fælde, hvor en tekniker eller supportmedarbejder 

skal køre rundt for at supportere sine brugere.  Både 

internt, på tværs af alle vores lokationer samt eks-

ternt, når vi kommunikerer med kunder og partnere,  

benytter Netop Solutions sig naturligvis selv af online mø-

der og fjernsupport, hvilket er med til at reducere antallet 

af rejseaktiviteter. Hos Netop Solutions tænker vi desuden 

på at skåne miljøet, når vi samler flasker og papir ind til 

genbrug.   

Medarbejdere

Netop Solutions’ vigtigste ressource er medarbejderne og 

deres viden og kompetencer, og vi ønsker at sikre vores 

medarbejderes trivsel og engagement i dagligdagen gen-

nem et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

Sunde mennesker lever længere og har færre sygdomme. 

For at støtte op omkring sundhedsfremmende aktiviteter, 

der støtter medarbejdernes helbred og fysiske velvære, har 

vi i hovedkvarteret stillet et motionsrum til rådighed, som 

alle medarbejdere tilknyttet personaleforeningen kan be-

nytte. Desuden har vi på flere af vores lokationer, via vores 

kantineordning, fokus på en sund og varierende kost inkl. 

frugtordning. Herudover tilbyder ledelsen, via en sundheds-

forsikring, hjælp til at håndtere kriser og sorg igennem f.eks. 

psykologhjælp.  

Det er ikke kun et psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der ud-

gør et vigtigt fundament for vores medarbejdere. En stor 

grad af fleksibilitet og ansvarsfølelse er ligeledes med til at 

udgøre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder 

med en god balance mellem arbejde og fritid. Hos Netop So-

lutions tilbyder vi derfor vores medarbejdere mulighed for 

hjemmearbejdspladser og fleksible arbejdstider. Derudover, 

for at sikre en god dialog mellem medarbejder og leder, af-

holder hver teamleder medarbejderudviklingssamtaler en 

gang om året omhandlende faglig og personlig udvikling i 

jobbet.

SAMfuNdSANSvAR
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Aktieinformation

Netop Solutions-aktien er noteret på Nasdaq OMX Nordic 

Exchange Copenhagen under fondskoden DK0010288125 

og kortnavnet NETOP. Netop Solutions-aktien indgår Small 

Cap indekset. Netop Solutions har én aktieklasse, som er frit 

omsættelig og som består af 4.209.108 aktier ved udgangen 

af 2009. 

 

Netop Solutions-aktien blev noteret i kurs 7,80 kr. ultimo 

2009 mod 35,00 kr. primo 2009 – et fald på 77,7%. Kursud-

viklingen i løbet af regnskabsåret medførte, at Netop Solu-

tions markedsværdi faldt fra 147 mio. kr. primo 2009 til ca. 

32,8 mio. kr. ultimo 2009.

Netop Solutions-aktien har i perioden været under analyse-

dækning af henholdsvis Danske Bank og Gudme Raaschou.   

Ejerforhold

Netop Solutions havde ultimo 2009 godt 1.100 navneno-

terede aktionærer, som tilsammen ejede omkring 94% af 

den samlede aktiekapital. Følgende aktionærer har over for 

Netop Solutions oplyst at eje mere end 5% af selskabets 

aktiekapital:

Peter Grøndahl Nielsen,

Øverødvej 38, 2840 Holte (14,74%)

Consolidated Holdings A/S          

Fredheimsvej 9, 2950 Vedbæk (13,72%)

PROFESSIONEL FORENING LD HF 

(Lønmodtagernes Dyrtidsfond), Vendersgade 28,

1363 København K (11,19%) 

CHV IV A/S,

Fredheimsvej 9, 2950 Vedbæk (9,15%)

Ole Bjørn Setnes,

Øverødvej 72 B, 2840 Holte (7,39%)

Søren Peter Andersen,

Helsingevej 40, 2830 Virum (7,39%)

Netop Solutions ejede ved udgangen af 2009 138.669 egne 

aktier, svarende til 3,42 % af aktiekapitalen. Netop Soluti-

ons har i 2009 erhvervet egne aktier med henblik på kunne 

afdække eventuelle fremtidige optionsprogrammer, samt 

som betalingsmiddel i forbindelse med eventuelle dfremti-

dige opkøb. Netop Solutions har i 2009 erhvervet 13.409 

egne aktier til en samlet pris tDKK 440.  

Udbytte

Udbytte vedtages af den ordinære generalforsamling. Be-

styrelsen indstiller, at der ikke betales udbytte for 2009. 

Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling forventes afholdt 

den 27. april 2010 kl. 14 på Netop Solutions adresse, Bregne-

rødvej 127. 3460 Birkerød.  

Investor Relations

Det er Netop Solutions’ ambition at sikre et højt og trovær-

digt informationsniveau. Selskabet tilstræber gennem en 

åben og aktiv kommunikation med investorer, analytikere, 

presse og øvrige interessenter at sikre aktiemarkedet det 

bedst mulige grundlag for prisfastsættelse af Netop Soluti-

ons-aktien. Kommunikationen med investorer finder sted via 

den løbende offentliggørelse af meddelelser, investorpræ-

sentationer samt individuelle møder. Hjemmesiden www.

netop.com er interessenternes primære informationskilde, 

og den opdateres løbende med ny og relevant information 

om Netop Solutions’ resultater, aktiviteter og strategi. På 

hjemmesiden findes også en særskilt sektion til brug for ge-

neralforsamlingen i 2009, hvor der er mulighed for at se og 

downloade årsrapporten samt tilmelde sig generalforsam-

lingen. Endvidere forefindes vedtægterne og indkaldelsen 

på siden. Aktionærer, analytikere, investorer, børsmægler-

selskaber samt andre interesserede, der måtte have spørgs-

mål vedrørende Netop Solutions, bedes henvende sig til:

Netop Solutions A/S

Bregnerødvej 127

3460 Birkerød

Kontaktperson: Finansdirektør Claus Finderup Grove

Telefon: 4590 2525

E-mail: investor@netop.com

AkTiONæRfORhOld 
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God selskabsledelse

Som børsnoteret selskab er Netop Solutions forpligtiget til 

at følge de regler, som er gældende for selskaber noteret 

på NASDAQ OMX Copenhagen. Det gælder også det danske 

kodeks for god selskabsledelse.

I henhold til punkt 4.3 i ” Regler for udstedere af aktier – 

NASDAQ OMX Copenhagen” skal et noteret selskab løbende 

redegøre for, hvorledes selskabet forholder sig til ”Anbefa-

lingerne for god selskabsledelse” ud fra et ”følg eller for-

klar” princip. Det væsentligste formål hermed med er at 

skabe gennemsigtighed med selskabets ledelsesforhold.

Jf. de nye regler vil Netop Solutions informationer være at 

finde www.netop.com/investors, herunder hvorledes Netop 

Solutions forholder sig til de enkelte anbefalinger.  

FINANSKALENDER 2010

27. april 2010  Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende første kvartal 2010

27. april 2010  Ordinær generalforsamling

17. august 2010  Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende andet kvartal 2010

16. november 2010  Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende tredje kvartal 2010 

MEDDELELSER I 2009

19. januar  Trods vækst nedjusterer Netop Solutions A/S forventningerne til resultatet for 2008 

10. marts  Netop Solutions A/S offentliggør årsrapport for 2008

 7. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

27. april Ordinær generalforsamling - Blankofuldmagter til bestyrelsen i Netop Solutions 

28. april Rapport for 1. kvartal 2009 for Netop Solutions A/S 

30. april Forløbet af ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S 30. april 2009 

 6. maj Storaktionærmeddelelse 

18. august Rapport for 2. kvartal og første halvår 2009 for Netop Solutions A/S 

7. oktober Netop og Medianet stopper samarbejdet 

17. november Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 

10 december Netop Solutions tilpasser organisationen for at sikre et overskud i 2010 

11 december Finanskalender 2010         
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Netop Solution søger at imødegå og begrænse de risici, som 

selskabet selv kan påvirke. Selskabets forretning indebæ-

rer en række kommercielle og finansielle risici, herunder 

påvirkninger fra den nuværende konjunkturudvikling. Den 

globale økonomiske afmatning påvirkede Netop Solutions’ 

samlede risikoforhold i hele 2009, hvor især de tre sidste 

kvartaler udviste markant større afsætningsmæssige udfor-

dringer end forventet. Det er selskabets opfattelse, at man 

fortsat vil mærke virkninger af den globale afmatning ind i 

2010 hvilket vil medføre en øget grad af usikkerhed. 

Den nuværende udvikling på de globale valutamarkeder 

er interessant for selskabet, hvor især en stærk US-dollar 

(USD), samt en svag rumænske Lei (RON) har en positiv ind-

virkning på henholdsvis overskuddet i USA og omkostnin-

gerne i de rumænske udviklingsselskaber. 

Netop Solutions likvide beholdning har været under pres i 

2009, og var ved udgangen af 2009 på et niveau hvor der 

kan blive behov for tilgang af yderligere driftskapital for at 

gennemføre de strategiske målsætninger. 

Netop Solutions havde ved udgangen af 2009 ingen rente-

bærende gæld og relative lave debitorer, som er nedbragt 

yderligere i begyndelsen af 2010. 

I de følgende afsnit beskrives de risici, som skønnes at kun-

ne have negativ påvirkning på selskabets fremtidige vækst, 

aktiviteter, økonomiske stilling og resultat. Beskrivelsen er 

ikke udtømmende, og der er ikke tale om en prioriteret ræk-

kefølge af de beskrevne risikofaktorer.

KOMMERCIELLE RISICI

Produktudvikling, teknologier og kompatibilitet

Netop Solutions’ forretningsgrundlag bygger primært på den 

egenudviklede teknologi, Netop-teknologien, der anvendes 

i softwareapplikationerne inden for forretningsområderne, 

Administration og Education. Med akkvisitionen i 2008 af 

GenevaLogic og Medianets udviklingsselskab i Rumænien er 

Netop Solutions’ forretningsområder og teknologiske plat-

forme blevet udvidet, Dette har givet Netop Solutions øget 

fleksibilitet og skalerbarhed i udviklingsprocessen og har 

sænket risikoen for fordyrende flaskehalse samt reduceret 

”time-to-market”. Overflytningen af væsentlige elementer 

af udviklingskompetencerne fra Danmark og Schweiz til Ru-

mænien blev tilendebragt i 1. kvartal 2009 og har forløbet 

planmæssigt og uden komplikationer for selskabets udvik-

lingsproces, samt ikke har medført gener for partnere og 

kunder.

Selskabets fremtidige succes, herunder mulighederne for 

fremtidig vækst, afhænger af evnen til fortsat at forbedre 

eksisterende produkter samt at udvikle og introducere pro-

dukter tilpasset de nyeste teknologier.

Den øgede anvendelse af internettet stiller nye krav og 

medfører nye muligheder inden for alle Netop Solutions’ 

forretningsområder. Efterspørgslen efter internetbaserede 

løsninger inden for Netop Solutions’ forretningsområder er 

stigende, mens væksten i efterspørgslen efter traditionelle 

applikationsbaserede løsninger er faldende. Netop Solutions 

har udviklet en internetbaseret version af Netop Remote 

Control, Netop Remote Control OnDemand, og der pågår 

konstant udvikling af internetbaserede versioner af flere af 

de øvrige produkter. Netop Solutions bevæger sig hastigt 

mod at levere en del af sin produktportefølje som services 

eller web baserede løsninger.  Denne omstilling er afgørende 

for Netop Solutions markedsposition fremadrettet. 

Netop Solutions introducerede i 4. kvartal 2009 produktet 

MyVision som er det første SaaS (Software as a Service) 

produkt som er markedsført indenfor Education segmentet. 

Med lanceringen viser Netop Solutions at man teknologisk 

er foran konkurrenterne, da ingen har lanceret tilsvarende. 

Lanceringen heraf vil give Netop Solution værdifuld erfa-

ring omkring service på internettet, der kan overføres i den 

fremtidige udrulning af denne strategi.   

Indenfor segmentet Education fokuserer selskabet på at 

indarbejde de tilkøbte produkter fra GenevaLogic i Netop 

Solutions’ softwareprodukt, Netop School. Integrationen af 

dette vil der arbejdes på i 2010, men betegnes som kritisk 

ud fra et indtjeningsmæssig synspunkt, men den omkost-

ningsmæssige synergi på udviklingssiden vil først være 

fuldt opnået, når denne integration er udført.

Softwaremarkedet er underlagt udviklingen på markedet 

for operativsystemer og softwareplatforme, hvor Microsoft 

Corporation stadig er normdannende, da disse produkter 
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generelt dikterer vilkårene for, hvorledes software udvikles. 

Dog ses der et øget brug af andre operativsystemer og flere 

store spillere har meldt at de ønsker at indtræde i dette 

marked. Dette kan medføre at udviklingsselskaber som Net-

op Solutions i fremtiden skal berede sig på at understøtte 

flere forskellige platforme, hvilket ledelsen dog ser på med 

sindsro, da dette har været en af Netop Solutions styrker 

gennem en lang årrække.  

Lanceringer af nye versioner af operativsystemer medfø-

rer ligeledes, at softwareproducenter, herunder også Netop 

Solutions, må tilpasse deres produkter til eventuelle nye 

standarder. Lancering af nye versioner af eksisterende ope-

rativsystemer og nye typer af operativsystemer kan have 

negative konsekvenser for Netop Solutions, såfremt dette 

indebærer behov for omfattende programændringer i ek-

sisterende produkter. Den nye samlede udviklingsaktivitet 

på én geografisk placering medfører, at Netop Solutions i 

højere grad i fremtiden vil reducere ikke alene omkostnin-

ger forbundet med produkttilpasninger, men også time-to-

market, væsentligt. 

Beskyttelse af teknologi

Netop Solutions’ softwareprodukter og underliggende tek-

nologi er egenudviklet og er grundlaget for selskabets for-

retning. Netop Solutions søger aktivt at beskytte selskabets 

rettigheder primært gennem varemærkeregistreringer. 

Disse aktiviteter yder dog kun en begrænset beskyttelse 

mod kopiering og uautoriseret brug, hvilket kan medføre 

en reduktion i salget af Netop Solutions’ produkter. Netop 

Solutions har i 2009 arbejdet på at indføre et nyt licens-

system, der vil give en række forbedringer i kontrollen med 

applikationerne hos slutbrugerne, og derved gøre det væ-

sentligt mere kompliceret at kopiere eller anvende selska-

bets software på uautoriseret vis. På grund af den globale 

økonomiske krise er dette blevet udskudt, men forventes 

lanceret ultimo 2010. 

Konkurrencesituationen

Netop Solutions opererer i dag på tre markeder – markedet 

for Administration, hvor hovedprodukterne er Remote Con-

trol-software og Asset Management til IT-relateret admini-

stration. Education, der er et marked for software, som mu-

liggør og understøtter computerbaseret klasseundervisning 

og Communication, hvilket er markedet indenfor for Unified 

Communication, der indeholder kommunikations- og konfe-

renceløsninger over internettet. Disse markeder er præget 

af intensiv konkurrence, hastig teknologisk udvikling og æn-

dringer i kundernes behov og præferencer.

Remote Control-software udbydes af mindre specialiserede 

software-leverandører, der producerer stand-alone software 

samt af større software-leverandører der producerer sam-

lede software-programpakker (suiter) og i et varierende om-

fang også er producenter af operativsystemer. Igennem de 

seneste år er særligt Remote Control-funktioner integreret 

i generelle softwareprogrampakker eller operativsystemer 

blevet væsentligt forbedrede, ligesom software fra Netop 

Solutions’ konkurrenter indgår som en del af softwaresuiter. 

Til trods for stigende konkurrence fra udbydere af freeware, 

dvs. udbydere af gratis software, samt at det totale marked 

for remote control er stagnerende, ser Netop Solutions fort-

sat gode muligheder for en positiv indtjening i dette marked 

over de kommende år. Mange virksomheder har fortsat stor 

fokus på sikkerhed og stabilitet, hvilket er Netop Remote 

Control’s styrke og hvor produktet har en god markedspo-

sition. Derudover vil overgangen til webbaseret adgang til 

pc'er, laptops og andre mobile enheder udgøre et marked, 

hvor Netop Solutions ønsker at fremstå som en seriøs ud-

byder.

På Education markedet, især indenfor classroom manage-

ment, er Netop Solutions blevet den største aktør efter op-

købet af GenevaLogic. Education markedet er karakterise-

ret af en række mindre konkurrenter, og konkurrencen på 

markedet er intens. Netop Solutions står dog stærkt både 

teknologisk og distributionsmæssigt, og vil fremover satse 

hårdt på at udbygge denne position. yderligere vil Netop 

Solutions følge udviklingen indenfor såvel synkrone som 

asynkrone undervisningsløsninger samt webbaserede løs-

ninger inden for dette segment. 

Communications er et marked i høj vækst, hvilket tiltrækker 

nye aktører. Særligt har udbydere af konferenceløsninger 

haft en betydelig del markedet. Netop Solutions produkt 

Live guide produkt adresserer en del af dette marked ved 

at tilbyde Communication produkter som en service for bru-

gere, hvor Netop Solutions ”hoster” og servicere løsningen, 

og derved giver brugeren den fornødne fleksibilitet. Det er 

afgørende for Netop Solution at positionere sig positivt i 

dette vækstmarked, hvilket selskabet arbejder intenst på. 

For at holde fokus er salgsaktiviteterne koncentreret om-

kring Skandinavien og USA, hvor dedikerede sælgere er an-

sat. Når disse områder har nået et tilfredsstillende niveau, 

vil selskabet udvide salgsaktiviteterne til at dække resten af 

Europa, og de asiatiske markeder.  

Etablering af datterselskaber

Netop Solutions etablerede i 2006 datterselskaber i USA, 

England og Tyskland og har ansat lokale medarbejdere med 

stor erfaring fra IT-branchen og med et solidt lokalkendskab 

til det enkelte marked. I forbindelse med etableringerne 

lagde Netop Solutions vægt på at indrette driften i selska-

berne efter de lokale forhold, love og regler. Netop Soluti-

ons påtog sig ved etableringen af datterselskaberne en øget 

forretningsmæssig og finansiel risiko. I forbindelsen med 

opkøbene i sommeren 2008 og i forbindelse med tilpasning 

af organisationen i 2009, har ledelsen valgt at afvikle sel-

skabets kontorer i Frankfurt, Berlin og Kina, samt reducere 

kontorerne i London og Langenthal (Schweiz), samt satse 

mere på de to amerikanske kontorer i henholdsvis Chicago 

og Portland, der er blevet fusioneret til et selskab. Dette har 

medført en reduktion i omkostningerne samt skabt en mere 

gennemskuelig salgsorganisation.

Samarbejdsaftaler

Netop Solutions indgik i 2008 en global og eksklusiv for-

handleraftale med Medianet, hvorigennem Netop Solutions 
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opnåede rettighed til at distribuere Medianets produkter 

indenfor Unified Communications. Netop Solutions overtog 

i forbindelse med aftalen Medianets kundebase samt udvik-

lingsselskab i Rumænien. Parterne blev enige om at afbryde 

samarbejdet med virkning ultimo 2009, således at Netop 

Solutions ikke er forhandler af Medianets produkt Live 

Communicator, men har fortsat sit eget udviklede produkt 

Liveguide, som Netop Solutions fortsat vil markedsføre. Til-

bageførelsen er sket uden komplikationer eller retstvister. 

 

Medarbejdere

Tilstedeværelsen af dygtige og engagerede medarbejdere 

er en forudsætning for at Netop Solutions i fremtiden kan 

opnå vækst og en tilfredsstillende indtjening. Netop Soluti-

ons’ fremtidige succes afhænger blandt andet af evnen til 

at styrke produktporteføljen gennem udvikling af nye pro-

dukter og produkttilpasninger. Transformationen af idéer til 

bæredygtige produkter, som kunderne efterspørger, kræver 

at selskabet er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige 

og kvalificerede medarbejdere samt at Netop Solutions sik-

rer, at informationsstrømmen fra slutkunde til udvikler for-

løber optimalt. Denne informationsstrøm har ikke tidligere 

været optimal, da Netop Solutions traditionelt har været 

en udviklingsdrevet, frem for en kunde- og markedsdrevet 

virksomhed. Dette er blevet ændret, idet der blandt andet 

er skabt en ny sammenhæng mellem salg og udvikling igen-

nem en ny product management organisation. Denne nye 

organisation skal sikre, at der til hver en tid kun bliver ud-

viklet de produkter, som markedet efterspørger – både på 

kort og på lang sigt.

Kunde- og afsætningsforhold

Selskabet afsætter sine produkter via egne datterselskaber 

i USA, England, Schweiz, og Rumænien samt via partnere i 

mere end 80 lande. Realiseringen af Netop Solutions’ mål-

sætning om driftsmæssig overskud er afhængig af selska-

bets succes med at opbygge de fornødne kompetencer i 

datterselskaberne indenfor sine segmenter, udbygge part-

nerkanalen og øge kendskabet til selskabets produkter. I 

fremtiden er det målet at en stadig større del af Netop Solu-

tions omsætning skal komme fra salg og distribution af pro-

dukter og Software as a Service produkter via web shops. 

En del af Netop Solutions produktportefølje vil i fremtiden 

adressere dette marked, som er i hastig vækst og det Netop 

Solutions vil lancere en række produkter til dette marked for 

at få skabt sig de fornødne erfaringer. I fjerde kvartal 2009 

lancerede Netop Solutions MyVision, som er det første pro-

dukt udelukkende rettet mod dette segment. Det er endnu 

for tidligt at estimere på det fremtidige indtjeningspotentia-

le, men det vurderes til at være betydeligt.  Det er ledelsens 

vurdering af transitionen ikke vil påvirke den eksisterende 

distributionskanal negativt, men komplementere den. 

Netop Solutions fakturerer til ca. 400 distributører, partnere 

og forhandlere over store dele af verden. I 2009 udgjorde 

de 10 største kunder ca. 54% af omsætningen, og ingen en-

keltkunde udgjorde mere end 10% af omsætningen. Netop 

Solutions vurderes derfor ikke at være afhængig af nogen 

enkeltkunder. 

Virksomhedskøb

Køb af virksomheder og teknologier indgår som en integre-

ret del af Netop Solutions ekspansionsstrategi. Disse køb er 

forbundet med både risici og udfordringer – blandt andet i 

forbindelse med integrationen af de købte aktiviteter, her-

under integration af produkter og teknologier, salgskanaler 

og medarbejdere. 

Forsikring

Det er Netop Solutions’ politik at forsikre risici, som kan 

true selskabets økonomiske stilling. Selskabet har i videst 

muligt omfang i de licensbetingelser, som kunderne skal 

acceptere, inden det er teknisk muligt at installere Netop 

Solutions’ produkter, indsat ansvarsbegrænsende klausuler. 

Disse har til formål at begrænse selskabets ansvar, som kan 

henføres til eventuelle fejl og mangler, som måtte opstå ved 

de solgte produkter. 

Netop Solutions har tegnet de relevante forsikringer, som 

almindeligvis tegnes for sammenlignelige virksomheder. 

Herunder er tegnet forsikringer for ejendomme og drifts-

materiel. Ledelsen vurderer, at der er truffet de nødvendige 

og relevante foranstaltninger til afdækning af forsikrings-

forholdene. Netop Solutions’ forsikringspolitik revideres år-

ligt i samråd med bestyrelsen. 

FINANSIELLE RISICI

Netop Solutions’ internationale aktiviteter bevirker, at sel-

skabets resultat påvirkes af en række finansielle risici. Det 

er selskabets politik at identificere og afdække disse risici i 

henhold til retningslinjer fastlagt af bestyrelse og direktion.

Valutakursrisiko

Netop Solutions er hjemmehørende i Danmark og aflægger 

regnskab i danske kroner. I 2009 blev ca. 25% af selskabets 

omsætning faktureret i danske kroner, 25% i euro, 45% i 

US-dollars, mens de resterende 5% blev faktureret i briti-

ske pund. Selskabets væsentligste valutaeksponeringer er 

således mod EUR og USD på omsætningssiden og USD og 

RON (rumænske Lei) på udgiftssiden. Ledelsen vurderer 

ikke Euro-eksponeringen som særlig risikabel. For så vidt 

angår US – dollars, hvor eksponeringen er blevet reduceret 

i forbindelse med etableringen af datterselskabet i Chicago 

samt tilkøbet af Portland, følger ledelsen udviklingen og ind-

går hedging kontrakter på op til 50% af den løbende opera-

tionelle dollar pengestrøm. Der blev ikke indgået kontrakter 

i 2009, hvor Netop Solutions havde et netto overskud af 

USD. En del af de fremtidige omkostninger vil fremadrettet 

være i RON, og ledelsen vil derfor vurdere, om det er hen-

sigtsmæssigt at sikre de fremtidige betalinger til Rumænien 

via enten valutaoptioner eller forward-kontrakter. Der blev 

ikke indgået optioner eller forward-kontrakter i 2009. Gen-

nemsnitskursen på RON i 2009 var 1,76 imod budget kursen 

på 1,85.
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Renterisiko

Netop Solutions’ renterisiko er begrænset og knytter sig 

primært til renteafkastet af selskabets likvide beholdning. 

Afkastet af den likvide beholdning beregnes på basis af 

pengemarkedsrenten. Netop Solutions indgik i januar 2010 

en factoring aftale for salg i Norden, hvor der tillægges en 

rente baseret på CIBOR på en procent sats af det udestå-

ende beløb. Denne renterisiko er dog minimal.

Likviditetsrisiko

Det er Netop Solutions’ politik vedvarende at sikre tilste-

deværelsen af et tilstrækkeligt finansielt beredskab. Li-

kviditetsreserven, der vurderes at være tilstrækkelig til at 

gennemføre Netop Solutions’ nuværende strategi, består af 

pengestrømme fra tidligere år og provenu fra børsnoterin-

gen i 2001. De likvide beholdninger udgjorde 48 mio. kr. pr. 

ultimo 2008, men den globale recession gjorde at omsæt-

ningen blev lavere end forventet og derved blev underskud-

det og heraf trækket på de likvide reserver større end for-

ventet. Det store likviditetsunderskud som Netop Solutions 

havde i 2009 forventes i 2010 at blive vendt til et overskud 

på driften hovedsagligt gennem reducerede omkostninger.  

En usikkerhedsfaktor vedrørende selskabets likviditetssi-

tuation i 2010 kan henføres til den garanti forpligtigelse, 

der blev indgået ved købet af Genevalogic i 2008. En del af 

købsaftalen var en forpligtigelse på op til DKK 10 mio. Den-

ne forventes at komme til indfrielse i 4. kvartal 2010. Netop 

Solutions forudser positivt  driftslikviditet i alle kvartaler, og 

forventer at gennemføre året med eksisterende kreditfacili-

teter. Der arbejdes fortsat på at styrke selskabets kapitalbe-

redskab, og Netop Solutions hovedaktionær, Consolidated 

Holdings koncernen, erklærer sig villig til at bistå selskabet 

med at fremskaffe yderligere kapital, såfremt dette måtte 

blive nødvendigt i 2010. Årsrapporten er derfor aflagt med 

fortsat drift for øje.   

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 Netop Solutions salg sker til partnere, med 

hvem selskabet 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 oftest krav om forudbetaling for 

de første leveringer. Selskabets hidtidige praksis for hånd-

tering af debitorer har vist sig effektiv. På grund af den 

globale økonomiske afmatning og heraf sværere adgang 

til finansiering, har selskabet skærpet debitoropfølgningen 

til ugentlig gennemgang af alle debitorer, hvilket har båret 

frugt ved at den samlede debitor masse er faldet stødt igen-

nem året, og yderligere faldet i begyndelsen af 2010.

MILJØFORHOLD

Netop Solutions søger i udøvelsen af sin virksomhed at vur-

dere og begrænse selskabets miljømæssige påvirkning. Det 

ligger selskabet på sinde, både direkte og indirekte, at bi-

drage til et bæredygtigt miljø. Den direkte miljøpåvirkning 

fra Netop Solutions’ aktiviteter er meget begrænset, da ak-

tiviteterne udelukkende omfatter udvikling af softwarepro-

dukter og salg af disse. 

Netop Solutions’ påvirkning af det eksterne miljø relaterer 

sig således i al væsentlighed til opvarmning og nedkøling af 

selskabets bygninger samt forbrug af elektricitet og vand. 

Der lægges vægt på at vælge miljømæssigt fornuftige og 

skånsomme løsninger på disse områder. Netop Solutions 

har gennem de sidste to år nedbragt sit årlige vandforbrug 

med 40% og sit forbrug af elektricitet med 10%. Dette har 

udover omkostningsbesparelse medført en langt mindre 

miljøbelastning. 

Selskabet er ikke involveret i miljøsager, og Netop Solutions 

er ikke omfattet af reglerne om miljøgodkendelse og lov om 

aflæggelse af ”grønne regnskaber”.
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REgNSkAbSbERETNiNg 

RESULTATOPGØRELSEN

Udviklingen i omsætningen

Netop Solutions samlede omsætning udgjorde i 2009 85,3 

mio. kr. mod 91,5 mio. kr. året før, svarende til et fald på 7%. 

Faldet i omsætningen kan henføres til det generelle afmat-

ningsniveau der har været på alle selskabets markeder i 

2009.

Omsætningen i 4. kvartal 2009 var 21,2 mio. kr. hvilket er 

22% lavere end i 4. kvartal 2008, hvor omsætningen var 27,1 

mio kr. Dette skyldes primært de vanskelige markedsforhold, 

der har været gældende i de sidste 3. kvartaler af 2009. 

Omsætningsudviklingen inden for forretningsområderne

Omsætningen indenfor Administration segmentet udgjorde i 

2008 40,8 mio. kr. mod 54,5 mio. kr. året før. Hermed udgjor-

de Administration segmentet 48% af den samlede omsæt-

ning mod 60% året før. Nedgangen i andelen af Administra-

tion segmentet, der historisk set har været Netop Solutions 

største, er som forventet, idet opkøbet af Genevalogic, der 

udelukkende sælger Education produkter, kun indgår med et 

halvt års omsætning i 2008 grundet af opkøbstidspunktet. 

Generelt har Netop Solutions mærket en afmatning på alle 

sine geografiske markeder, men specielt på de europæiske 

markeder har afmatningen været markant.

Omsætningen inden for Education segmentet udgjorde i 

2008 36,2 mio. kr., mod 32,2 mio. kr. året før, svarende til 

en stigning på 12%. Education segmentet udgjorde således 

42% af Netop Solutions samlede omsætning i 2009 mod 

35% i 2008. Andelen af den samlede omsætning er som 

forventet.  Stigningen i omsætningen skyldes hovedsagligt 

at der kun er et halvt år af Genevalogics omsætning med i 

2008, men også at der er kommet et væsentlig større fokus 

i salgsleddet på Netop’s oprindelige produkt, Netop School, 

som har vist vækst i et ellers vanskeligt marked.

Omsætningen inden for Communication udgjorde i 2009 3,4 

mio kr. mod 1,4 mio. kr. i 2008. Væksten på 142% kan især 

tilskrives at der i 2008 kun indgår et halvt års omsætningen 

men også at der har været et stigende salg på de europæi-

ske markeder i slutningen af 2009. Den samlede omsætning 

er dog stadig under forventningerne, hvor specielt omsæt-

ningen i USA har skuffet. 

Omsætningen for Øvrige produkter relaterer sig til indtæg-

ten for det rumænske udviklingsselskab.

Omsætningen fordelt på forretningsområder:

  Andel  Andel

Mio. DKK  2009 %  2008 %

Administration 40,8 48 54,5 59

Education 36,2 42 32,2 35

Communication 3,4 4 1,4 2

Øvrige 4,9 6 3,4 4

I alt 85,3 100 91,5 100

Omsætningsudviklingen på de enkelte markeder

USA regionen, der dækker Nord- og Sydamerika steg om-

sætningen med 10% til 34,9 mio. kr., hvilket primært skyl-

des at omsætningen fra Genevalogic købet, hvis primære 

marked er USA indgår i hele 2009 imod et halvt år i 2008. 

yderligere er USD styrket overfor DKK med 7% i 2009 i for-

hold til. 2008.

 

I Storbritannien regionen faldt omsætningen med 25% til 

5,2 mio. kr., hvilket til dels skyldes et fald i GBP overfor DKK 

på 13% i forhold til 2008.

I Tyskland regionen faldt omsætningen med 24% til 8,8 mio. 

kr. hovedsagligt pga. overgangen fra eget Netop selskab i 

Tyskland til en distributør.

Andre lande regionen, der dækker over Skandinavien, Asien 

og Stillehavsregionen, resterende øst- og vest Europa, samt 

Afrika og mellemøsten faldt med 12% til 36,4 mio. kr. 

Omsætningen fordelt på geografiske markeder:

  Andel  Andel

Geografiske områder 2009 %  2008 %

USA 34,9 41     31,8  35

Storbritannien       5,2  6 6,9 7

Tyskland      8,8  10 11,5 13

Andre lande       36,4 43 41,3 45

I alt       85,3  100 91,5 100
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Omkostninger

De samlede omkostninger til produktion (direkte omkostnin-

ger), andre driftsindtægter, eksterne omkostninger, afskriv-

ninger, personaleomkostninger og andre driftsomkostnin-

ger udgjorde i 2009 152,7 mio. kr. mod 136,6 mio. kr. i 2008, 

svarende til en stigning på 12%. Omkostningerne i 2008 var 

dog inkluderet gevinst ved salg af bygning på 12,5 mio. kr. 

Fratrækkes denne gevinst var stigningen i omkostningerne 

2%. Stigningen i omkostningerne kan udelukkende henfø-

res til opkøbet af Genevalogic, samt indgåelsen af Medianet 

aftalen, hvor omkostningerne er indregnet med 6 måneder 

2008 og fulde 12 måneder i 2009.

Andre driftsindtægter på 0,3 mio. kr. dækker over salg af 

produktet Netfilter imod 12,5 mio. kr. i 2008, hvor Netop So-

lutions solgte sin ejendom.

Eksterne omkostninger (54% af omsætningen) udgjorde 

45,8 mio. kr. i 2009 mod 60,5 mio. kr. året før svarende til et 

fald på ca. 25%. Faldet skyldes generel omkostningstilpas-

ning på alle områder samt at medarbejder relateret omkost-

ninger, som for eksempel rejseaktivitet og telekommunika-

tion er faldet i takt med reduktioner i medarbejderstyrken 

er stoppet. yderligere har opsigelsen af Medianet aftalen 

medført at omkostningerne til denne ophørende aktivitet 

er taget ud af de eksterne omkostninger. Dette er ligeledes 

foretaget for regnskabsåret 2008, hvor kun 6 måneders 

omkostninger er indregnet, idet aftalen blev indgået pr.  

1. juli 2008. 

For nærmere specifikation henvises til note 31 for uddyben-

de beregning af ophørende aktiviteter i 2009, og de regn-

skabsmæssige konsekvenser heraf i 2008 og 2009.

Af- og nedskrivninger (39% af omsætningen) var i 2009 på 

32,9 mio. kr. mod på 11,2 mio. kr. i 2008, hvor specielt ned-

skrivningen af M-Net/NAC på 20,9 mio kr. er hovedårsagen 

til stigningen. yderligere afskrives udviklingsprojekter som 

ikke tidligere blev aktiveret i samme grad med 2,5 mio kr. 

samt at afskrivningen på tilkøbte kunderelation afskrives i 

12 måneder i 2009 i mod 6 måneder i 2008.

Personaleomkostninger (86% af omsætningen) faldt til 

73,5 mio. kr. i 2009 fra 76,8 mio. kr. i 2008, til trods for at 

de tilkøbte aktiviteter fra Genevalogic og Medianet kun ind-

går med 6 måneders omkostninger i 2008. Faldet skyldes 

dels flytningen af udviklingsressourcerne fra Danmark og 

Schweiz til Rumænien, dels yderligere reducering af med-

arbejdere fra alle kontorer. yderligere har opsigelsen af Me-

dianet aftalen bevirket at lønomkostningerne til overdragne 

medarbejdere er taget ud af de eksterne omkostninger. For 

nærmere specifikation henvises til note 31 for uddybende 

beregning af ophørende aktiviteter i 2009, og de regnskabs-

mæssige konsekvenser heraf i 2008 og 2009

EBITDA

Resultat af primær drift før renter, skat, afskrivninger og 

amortisering (EBITDA) udgjorde i 2009 minus 34,5 mio.kr. 

mod minus 33,9 mio.kr. i 2008 

Resultatet af primær drift (EBITDA) udgjorde i 4. kvartal 

2009 0,6 mio. kr., mod minus 1,4 mio. kr. i 4. kvartal 2008. 

EBIT

Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 2009 minus 

67,4 mio. kr. mod minus 45,1 mio. kr. året før.

Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 4. kvartal 

2009 minus 22,8 mio. kr., mod minus 7,2 mio. kr i 4. Kvartal 

2008. 

Finansielle poster

Finansielle poster (netto) udgjorde i 2009 minus 0,5 mio. kr. 

mod minus 8,0 mio. kr. i 2008. Det er specielt US - dollars, 

der faldet over året, som bevirker nettoomkostningen på de 

finansielle poster 

Skat af årets resultat

En reducering af Netop Solutions skatteaktiv påvirker den 

regnskabsmæssige skatteværdi med minus 5,8 mio. kr. imod 

8,0 mio. kr. i 2008.

 

Resultat af ophørende aktiviteter

Som følge af opsigelsen af Medianet aftalen frafalder om-

sætningen til produktet ”Live Communicator” samt omkost-

ningerne ved overdragne medarbejdere til Medianet samt 

forhandleraftalen. Netto omkostningen til disse aktiviteter 

udgjorde 8,9 mio. kr. i 2009 imod 3,6 mio. i 2008 for de 

tilsvarende aktiviteter. For nærmere specifikation henvises 

til note 31 for uddybende beregning ophørende aktiviteter i 

2009, og de regnskabsmæssige konsekvenser heraf i 2008 

og 2009

Resultat før og efter skat

Det ordinære resultat før skat udgjorde minus 82,5 mio. kr. 

mod et underskud på 48,7 mio. kr. i 2008, svarende til hen-

holdsvis minus 87% og minus 63% af omsætningen.

Dette svarer til minus 20,2 kr. pr. aktie (EPS) i forhold til 

minus 12,3 kr. pr. aktie året før.
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BALANCEN

Netop Solutions samlede aktiver beløb sig til 98,1 mio kr. ved 

udgangen af 2009 mod 182,4 mio kr. i 2008. Nedgangen på 

84,3 mio kr. skyldes overvejende ned- og afskrivninger af 

koncernens langfristede aktiver med 27,8 mio kr. og årets 

negative pengestrøm på 43,3 mio kr.

Immaterielle aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver er re-

duceret betydeligt med totalt 26,0 mio kr. i forhold til 2008. 

Dette skyldes blandt andet tilgangen af udviklingsomkost-

ninger for ca. 7 mio kr., men kan primært henføres til skyl-

des nedskrivningen af M-Net produktet til en værdi på ca. 

20,9 mio kr. der er blevet fuldt nedskrevet og nu er bogført 

til nul.  Den resterende del kan primært henføres alminde-

lige nedskrivninger.

Andre langfristede aktiver

Værdien af andre langfristede aktiver udgjorde ultimo 2009 

16,7 mio kr. mod 21,7 mio kr. Årsagen til faldet skyldes hoved-

sagligt, at aktiveret udskudt skat er udgiftsført med ca. 6 

mio kr. i forhold til den aktiverede udskudte skat på 8,1 mio 

kr. ultimo 2008.  

Kortfristede aktiver

De samlede kortfristede aktiver udgjorde ultimo 2009 22,2 

mio. kr. mod 73,8 mio. kr. ultimo 2008. Faldet i kortfristede 

aktiver kan primært tilskrives den negative udvikling af de 

likvide beholdninger på grund af årets negative resultat, 

samt en reduktion i debitorerne på 5,0 mio. kr.  

Egenkapital

Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2009 63,9 mio. kr. 

mod 145,9 mio. kr. ved udgangen af 2008. Den kraftige 

reducering skyldes næsten alene koncernens negative re-

sultat i 2009, og soliditetsgraden udgør nu 65% mod 80% 

ved udgangen af 2008.

Langfristede gældsforpligtelser

Den langfristede gæld er reduceret med ca. 9 mio kr.  i 

forhold til udgangen af 2008. Det skyldes den garantifor-

pligtigelse på 10 mio kr., som Netop Solutions har stillet i 

forbindelse med opkøbet af GenevaLogic i 2008, forfalder 

indenfor de næste 12 måneder og derfor er indregnet under 

kortfristede gældsforpligtelser. 

Kortfristede gældsforpligtelser

Gruppen af forpligtelser er steget med 7,0 mio kr. mellem 

ultimo 2009 og ultimo 2008. Stigningen skyldes den oven-

for beskrevne indregning garantiforpligtelse på 10 mio kr., 

mens leverandørgælden modsat er faldet med 3,5 mio kr.

PENGESTRØMME 

Pengestrømme fra driften udgør minus 37,4 mio. kr., hvilket 

er mindre end 2008 og skyldes, trods det større underskud i 

2009, hovedsagligt mindre pengebinding i driftskapital.

Pengestrømmene fra investeringsaktivitet udgjorde i 2009 

minus 5,5 mio.kr. mod et plus på 8,9 mio.kr. i 2008. Likvidi-

teten er påvirket negativt ved at omkostninger til dels egen-

udviklede og tilkøbte udviklingsaktiviteter for ca. 7 mio kr. 

er afholdt i 2009.   

Koncernens likviditetsberedskab pr. 31. december 2009 ud-

gør 4,8 mio kr. og opgøres alene af kontanter beholdninger 

som det var tilfældet ultimo 2008 hvor beredskabet udgjor-

de 48,1 mio kr.   
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2009 for Netop Solutions A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Internatio-

nal Financial Reporting Standards som godkendt af EU og 

yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børs-

noterede selskaber. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-

skabet giver et retvisende billede af koncernens og mo-

derselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2009 samt af resultatet af koncernens og moder-

selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2009. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 

giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncer-

nens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, 

årets resultat og koncernens og moderselskabets finansielle 

stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste 

risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og modersel-

skabet står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-

delse. 

lEdElSES- Og REviSiONSPÅTEgNiNgER

Birkerød, den 16. marts 2010

DIREKTION

Kurt Groth Bager                                             Claus Finderup Grove

Adm. direktør                                                        Finansdirektør

BESTyRELSE

Ib Kunøe                                                        Henning Hansen                                                      Jan Elbæk

                     Formand

Max Møller                                                          Per Egon Rank                                                  Peter Schüpbach

Søren Bach
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DEN UAFHæNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til aktionærerne i Netop Solutions A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 omfattende 

resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egen-

kapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-

praksis samt ledelsesberetningen, for såvel koncernen og 

moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for

koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter I nterna-

tional Financial Reporting Standards som godkendt af EU, 

og årsregnskabet for moderselskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet 

udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere 

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet 

og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et kon-

cernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med International Financial Re-

porting Standards som godkendt af EU for så vidt angår kon-

cernregnskabet, årsregnskabsloven for så vidt angår moder-

selskabsregnskabet samt yderligere danske oplysningskrav 

for børsnoterede selskaber, og en ledelsesberetning, der 

indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, 

implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 

relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, 

et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fej-

linformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigel-

ser 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 koncernregn-

skabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag 

af vores revision. Vi har udført vores revision i overens-

stemmelse med danske og internationale revisionsstandar-

der. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav 

samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at 

opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, års-

regnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsent-

lig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis 

for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregn-

skabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte 

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-

deringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncern-

regnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset 

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved ri-

sikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er 

relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af 

et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberet-

ning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik 

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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 koncern-

regnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et ret-

visende billede af koncernens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af 

koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med In-

ternational Financial Reporting Standards som godkendt af 

EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede 

selskaber. 

Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet 

af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede 

selskaber.

Herudover er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger om forhold i årsregnskabet

Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne 

i ledelsesberetningens afsnit ”Risikoforhold” om likviditets-

forhold side 23, hvoraf det fremgår, at ledelsen forventer at 

have dækket det nødvendige kapitalbehov til sikring af fort-

sat drift. Ledelsen har ved vurderingen heraf lagt til grund 

at den forventede positive udvikling i selskabets drift og 

likviditet opnås, og har derfor aflagt årsrapporten med fort-

sat drift for øje. Efter vores opfattelse er der usikkerheder 

knyttet til selskabets forventninger til den positive udvikling 

i drift og likviditet, hvorfor der kan opstå et finansieringsbe-

hov, som ikke er afdækket.

Birkerød, den 16. marts 2010

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Peter Skov Hansen  Christian Sanderhage

Statsautoriseret revisor  Statsautoriseret revisor
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BESTYRELSE

Ib Kunøe, 66
Bestyrelsesformand i Netop Solutions 

A/S og Netop Business Solutions A/S 

siden juli 2005. 

Formand for bestyrelsen for:

Atea ASA, CDrator A/S, Columbus IT 

A/S, Consolidated Holdings A/S, Core 

Workers A/S, DAN-Palletiser A/S, 

DAN-Palletiser Holding A/S, Morsing 

PR ApS og Thrust IT A/S.

Medlem af bestyrelsen for:

Atrium Partners A/S og 

Primare Systems AB.

Særlige kompetencer: Generel virk-

somhedsledelse, herunder ledelse af 

IT-virksomheder samt handel med 

virksomheder.

 

Henning Hansen, 60
Bestyrelsesmedlem i Netop Solutions 

A/S og Netop Business Solutions A/S 

siden februar 2001.  Advokat (H). Part-

ner i Philip Advokatfirma.

Formand for bestyrelsen for: 

Fondshuset A/S

Medlem af bestyrelsen for: Casino 

Ejendomsselskab A/S, Non Nobis 

Fonden og af repræsentantskabet for 

Realdania, Enecto ApS og Chris-Wine 

A/S

Særlige kompetencer: Generel ledel-

se samt juridiske og selskabsretlige 

forhold.

Jan Elbæk, 49
Direktør, medlem af direktionen i 

Atea A/S

Medlem af bestyrelsen for: 

Westergaard CSM A/S, Intranote A/S 

Særlige kompetencer: 

Internationalt salg og ledelse af IT 

virksomheder

bESTyRElSE Og lEdElSE

Koncernen består af: Netop Solutions A/S (moderselskab), Netop Business Solutions A/S (100%), der 

er 100% ejer af datterselskaberne: Netop Tech Inc.(USA), Netop Tech Ltd. (England)., Netop Tech GmbH 

(Tyskland), Netop Tech AG (Schweiz), Netop S.l.r. (Rumænien).

Bestyrelsen i Netop Solutions A/S er som angivet nedenfor. Bestyrelsen i Netop Business Solutions A/S 

består af Ib Kunøe (formand), Henning Hansen og Jan Elbæk. Direktionen består af Kurt Groth Bager og 

Claus Finderup Grove. 
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Peter Schüpbach, 47

Medlem af bestyrelsen for: 

Kyte Inc., USA, FashionFriends AG, 

Schweiz, NewBorn Ventures AG, 

Schweiz, ABILITA AG, Schweiz, Quevi-

ta AG, Schweiz, Restorm AG, Schweiz, 

Plazes AG, Schweiz, SpeedLingua SA, 

Luxembourg, Edelight GmbH, Tysk-

land,

Særlige kompetencer: 

Udvikling og ledelse af internationale 

IT virksomheder.

Per Rank, 56
Sales Manager

Bestyrelsesmedlem i Netop Solutions 

A/S siden april 2005.

Medarbejdervalgt

Max Møller, 35
Product Quality Manager

Bestyrelsesmedlem i Netop 

Solutions A/S siden april 2009.

Medarbejdervalgt.

Søren Bach, 33
Facility Manager

Bestyrelsesmedlem i Netop Solutions 

A/S siden den 22. februar 2010. 

Medarbejdervalgt

Kurt Groth Bager, 45
Tiltrådt som administrerende 

direktør i Netop Solutions A/S 

21. februar 2008.

Claus Grove Finderup, 41
Finansdirektør, CFO, siden 

november 2007.

Kent F. Madsen, 45
Direktør for udvikling, CTO, 

siden 1. juni 2008.

LEDELSE

Nyvalgt
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Netop Solutions A/S

Netop Business Solutions A/S

Netop Tech Inc.
United States

Netop Tech GmbH
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Netop Tech SLR
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Netop Tech Ltd.
United Kingdom

Netop Tech AG
Switzerland
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR KONCERNEN

DKK 1.000 2009 2008

Nettoomsætning 3,4 85.287        91.485        
Direkte omkostninger (685)            (500)            
Bruttoresultat 84.602        90.985        

Andre driftsindtægter 6 322             12.502        
Eksterne omkostninger 9 (45.756)       (60.545)       
Af- og nedskrivninger 5 (32.875)       (11.188)       
Personaleomkostninger 8 (73.500)       (76.838)       
Andre driftsomkostninger 7 (192)            -              
Resultat af primær drift (EBIT) (67.399)       (45.084)       

Resultatandele efter skat i associerede virksomheder 16 -              -              
Finansielle indtægter 10 471             3.935          
Finansielle omkostninger 11 (946)            (11.967)       
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (67.873)       (53.116)       

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 12 (5.776)         7.971          
Årets resultat af fortsættende aktiviteter (73.649)       (45.145)       

Årets resultat af ophørte aktiviteter 31 (8.891)         (3.601)         
Årets resultat (82.539)       (48.746)       

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) 13 (20,24)         (12,34)         
Udvandet resultat pr. aktie 13 (20,24)         (12,34)         
Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 13 (18,06)         (11,43)         
Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 13 (18,06)         (11,43)         

Fordeles således:
Aktionærerne i Netop Solutions A/S (82.539)       (48.746)       
Minoritetsaktionærerne -              -              

(82.539)       (48.746)       
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TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR KONCERNEN

DKK 1.000 2009 2008

Årets resultat (82.539)       (48.746)       

Anden totalindkomst
Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder 794             6.033          
Skat af anden totalindkomst 12 -              -              
Anden totalindkomst efter skat 794             6.033          

Totalindkomst i alt (81.746)       (42.713)       

Fordeles således:
Aktionærerne i Netop Solutions A/S (81.746)       (42.713)       
Minoritetsaktionærerne -              -              

(81.746) (42.713)       
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BALANCE 31. DECEMBER FOR KONCERNEN

DKK 1.000 2009 2008

AKTIVER

Erhvervede licenser 7.702          17.644        
Goodwill 31.022        43.978        
Færdiggjorte udviklingsprojekter 6.620          5.546          
Udviklingsprojekter under udførelse 1.410          2.401          
Kunderelationer 10.500        13.500        
Software internt brug 294             516             
Immaterielle aktiver 14 57.548        83.585        

Grunde og bygninger -              -              
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.611          3.260          
Indretning af lejede lokaler 68               156             
Materielle aktiver 15 1.678          3.416          

Kapitalandele i associerede virksomheder 16 -              398             
Deposita 13.132        13.172        
Andre tilgodehavender 19 1.540          -              
Udskudt skat 17 2.004          8.082          
Andre langfristede aktiver 16.675        21.652        

Langfristede aktiver i alt 75.902        108.653      

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18 14.569        19.597        
Andre tilgodehavender 19 2.803          6.009          
Likvide beholdninger 25 4.848          48.146        
Kortfristede aktiver i alt 22.220        73.752        

Aktiver i alt 98.121        182.405      
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BALANCE 31. DECEMBER FOR KONCERNEN

DKK 1.000 2009 2008

PASSIVER

Egenkapital
Aktiekapital 20 21.046        21.046        
Andre reserver 8.348          7.422          
Overført resultat 34.476        117.455      
Egenkapital i alt 63.870        145.923      

Udskudt skat 17 3.675          4.574          
Hensatte forpligtelser 21 1.311          10.000        
Pensionsforpligtelser 22 226             685             
Anden gæld 24 805             -              
Langfristede forpligtelser i alt 6.017          15.259        

Gæld vedr. køb af tilknyttede virksomheder -              7                 
Hensatte forpligtelser 21 10.146        -              
Leverandørgæld 3.193          6.692          
Selskabsskat 23 45               3                 
Anden gæld 24 10.839        10.743        
Periodeafgrænsningsposter 4.012          3.778          
Kortfristede forpligtelser i alt 28.234        21.223        

Forpligtelser i alt 34.251        36.482        

Passiver i alt 98.121        182.405      

37bAlANCE fOR kONCERNEN



EGENKAPITALOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR KONCERNEN

DKK 1.000

Egenkapital 1. januar 2008 19.252        (119)            148.463      146             148.490      -              167.742      

Egenkapitalbevægelser i 2008
Kapitalforhøjelse 1.794          -              21.879        -              21.879        -              23.673        
Køb af egne aktier -              -              (4.141)         -              (4.141)         -              (4.141)         
Aktiebaseret vederlæggelse -              -              -              1.362          1.362          -              1.362          
Årets totalindkomst -              6.033          (48.746)       -              (42.713)       -              (42.713)       

Egenkapitalbevægelser i 2008 1.794          6.033          (31.008)       1.362          (23.613)       -              (21.819)       

Egenkapital 31. december 2008 21.046        5.914          117.455      1.508          124.877      -              145.923      

Egenkapitalbevægelser i 2009
Kapitalforhøjelse -              -              -              -              -              -              -              
Køb af egne aktier -              -              (440)            -              (440)            -              (440)            
Aktiebaseret vederlæggelse -              -              -              133             133             -              133             
Årets totalindkomst -              794             (82.539)       -              (81.746)       -              (81.746)       

Egenkapitalbevægelser i 2009 -              794             (82.979)       133             (82.053)       -              (82.053)       

Egenkapital 31. december 2009 21.046        6.708          34.476        1.641          42.824        -              63.870        

Aktiekapital

Reserve for 
valutakurs-
regulering

Overført 
resultat

Reserve for 
aktie-baseret 

veder-
læggelse

Reserver i 
alt

Foreslået 
udbytte I alt
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KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

DKK 1.000 2009 2008

Resultat af primær drift (67.399)       (45.084)       

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Aktiebaseret aflønning 133             69               
Regulering pensionsforpligtelser (459)            (315)            
Regulering hensatte forpligtelser 1.457          10.000        
Af- og nedskrivninger 5 32.875        11.188        
Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver 6,7 (74)              (12.502)       
Ændring i periodiseret omsætning 234             3.602          

(33.234)       (33.042)       
Regulering for ændringer i driftskapital:
Ændringer i tilgodehavender 6.734          3.726          
Ændringer i leverandørgæld og anden gæld (3.063)         (15.977)       
Pengestrømme fra primær drift (29.563)       (45.293)       

Renteindtægter, betalt 471             3.936          
Renteomkostninger, betalt (159)            (725)            
Pengestrømme fra ordinær drift (29.251)       (42.082)       
Betalt selskabsskat (97)              5.834          
Pengestrømme fra driftsaktivitet af fortsættende aktiviteter (29.348)       (36.248)       

Pengestrømme fra driftsaktivitet af ophørte aktiviteter 31 (8.139)         (4.433)         
Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt (37.486)       (40.681)       

Køb af immaterielle aktiver 14 (7.007)         (3.227)         
Salg af immaterielle aktiver 14 1.625          1.189          
Køb af materielle aktiver 15 (528)            (1.004)         
Salg af materielle aktiver 15 48               41.500        
Tilgang/afgang finansielle aktiver 40               (12.525)       
Salg af associerede virksomheder 398             -              
Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter 26 (75)              (17.079)       
Pengestrøm fra investeringsaktivitet (5.499)         8.854          

Køb og salg af egne aktier (440)            (4.141)         
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (440)            (4.141)         

Periodens pengestrøm (43.425)       (35.968)       
Likvider primo 25 48.146        84.114        
Kursregulering af likvider 127             -              
Likvider ultimo 25 4.848          48.146        
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET 
 

NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS       
                  

 
 
Anvendt regnskabspraksis for koncernen 
Netop Solutions A/S er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark. Årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2009 omfatter 
både koncernregnskab for Netop Solutions A/S og dets dattervirksomheder (koncernen) samt separat årsregnskab for moderselskabet. 
 
Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere 
danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. NSADAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S’ 
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, årsregnskabsloven og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til 
årsregnskabsloven.  
 
Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards udstedt af IASB. 
 
 
Grundlag for udarbejdelsen 
Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip, bortset fra afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring. 
 
Langfristede aktiver måles til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi før den ændrede klassifikation eller dagsværdi fratrukket 
salgsomkostninger. 
 
Den nedenfor beskrevne anvendte regnskabspraksis er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. 
 
Årsrapporten præsenteres i DKK afrundet til nærmeste 1.000 DKK. 
 
 
Ændring i præsentation 
I forhold til årsrapporten 2008 er den anvendte regnskabspraksis uændret bortset for nedenstående: 
 
 Resultatopgørelsen er i 2009 opstillet efter den artsopdelte resultatopgørelse modsat i 2008 og tidligere år hvor 

resultatopgørelsens omkostninger i den primære drift var specificeret efter den funktionsopdelte resultatopgørelse. Ændringen er 
alene medvirkende til at ændre præsentationsformen af resultatopgørelsens omkostninger i den primære drift og har således ingen 
effekt på resultatet af hverken primær drift eller årets resultat. Årsagen til denne ændring skyldes, at koncernen styrer sine 
omkostninger mere efter art end efter til hvilken funktion de afholdes, og derfor syntes ændringen naturlig og i overensstemmelse 
med koncernens øvrige rapporteringer. 
 
Sammenligningstal er tilpasset. 

 
 
Implementering af nye regnskabsstandarder 
Netop Solutions A/S har i 2009 implementeret følgende nye eller reviderede standarder og fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU, 
og som er trådt i kraft med virkning fra regnskabsperioder, som begynder 1. januar 2009. 
 
 
 IAS 1 (ajourført 2007) Præsentation af årsregnskaber. 

Implementeringen medfører alene ændringer i præsentationen af egenkapitalopgørelsen og dermed indførsel af 
totalindkomstopgørelsen. Totalindkomstopgørelsen opgør hele koncernens indkomst og omkostninger efter resultatopgørelsen.  
Derved bliver egenkapitalopgørelsen alene forbeholdt transaktioner med Netop’s aktionærer. 

 
 IAS 23 (ajourført 2007) Låneomkostninger 

Den nye standard kræver, at låneomkostninger som medgår til lån optaget til opførelse eller udvikling af immaterielle eller  
materielle anlægsaktiver bliver henført til samme aktiver. Netop har ikke i 2009 haft sådanne låneoptagelser og er derfor ikke 
berørt heraf. 

 
 IFRS 8 Driftssegmenter 

Denne standard har alene påvirkning for koncernens oplysning af segmenter og kræver at segmentrapporteringen tager afsæt i 
driftssegmenter. Dermed forsvinder tidligere krav om opdeling på forretningsmæssige henholdsvis geografiske områder. 
Implementeringen har krævet ændringer i noteoplysninger som præsenteret i note 3. Sammenligningstallene for 2008er justeret i 
overensstemmelse hermed. 

 
 
De nye standarder og fortolkningsbidrag har ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. 
 
IASB har udsendt følgende nye ikke-ikrafttrådte regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, men som ikke er obligatoriske at anvende 
ved aflæggelse af Netop’s årsrapport 2009: 
 
IFRS 3 ”Virksomhedssammenslutninger”  
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Ajourført IAS 24 
 
IAS 27 ”Koncernregnskaber og modervirksomheders regnskaber”.  
Ændring af IAS 39 ”Finansielle instrumenter, indregning og måling” 
 
Ændring til IFRIC 14 ”Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver, krav til minimumsdækninger og deres interaktion” 
 
IFRIC 17 ”Udlodning af andet end kontanter” 
 
IFRIC 19 ”Konvertering af gæld til egenkapital” 
 
Ændring af IFRS 1 ”Førstegangsaflæggelse af regnskab efter IFRS” 
 
Ændring af IFRS 2 ”Aktiebaseret aflønning” 
 
IFRS 9 ”Måling og klassifikation af finansielle aktiver” 
 
Ændring af IAS 32 ”Oplysninger om finansielle instrumenter” 
 
Improvements to IFRSs (May 2008) 
 
Improvements to IFRSs (April 2009) 
 
 
Ovenstående oplistede ændringer og nye standarder samt fortolkningsbidrag er ajourført IAS 24, justeringer til IFRS 1 og 2, IFRS 9, 
”Improvements to IFRSs (April 2009)”, IFRIC 19 og justeringer til IFRIC 14 endnu ikke godkendt af EU. 
 
Netop koncernen forventer at implementere de nye regnskabsstandarder i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2010 og 2011, 
hvor de træder i kraft. 
 
Ændringerne og fortolkningsbidrag ventes ikke at få beløbsmæssig effekt på opgørelsen af Netop-koncernens resultat, aktiver og 
forpligtelser samt egenkapital i forbindelse med deres ikrafttræden. 
 
 
Koncernregnskabet 
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Netop Solutions A/S samt dattervirksomheder, hvori Netop Solutions A/S direkte eller 
indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori 
koncernen ejer mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som 
associerede. Ved vurdering af, om Netop Solutions A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse, tages der højde for potentielle 
stemmerettigheder. En koncernoversigt fremgår af side 32. Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af moderselskabets og 
de enkelte dattervirksomheders reviderede årsregnskaber, der alle er aflagt efter koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen 
foretages eliminering af koncerninterne 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 forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af identificerbare 
nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. 
 
Virksomhedssammenslutninger 
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede 
virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for 
nyerhvervede virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres særskilt, jf. nedenfor. 
 
Ved køb af nye virksomheder, hvor moderselskabet opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes 
overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på 
overtagelsestidspunktet. 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. 
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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 eventualforpligtelser som goodwill 
under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første værdiforringelsestest udføres inden 
udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner 
grundlag for værdiforringelsestest. Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse af en udenlandsk enhed med en 
anden funktionel valuta end koncernens præsentationsvaluta behandles som aktiver og forpligtelser tilhørende den udenlandske enhed 
og omregnes til den udenlandske enheds funktionelle valuta med transaktionsdagens valutakurs. Negative forskelsbeløb (negativ 
goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.  
 
For virksomhedssammenslutninger foretaget før den 1. januar 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 betinget 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 målingen 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 eventualforpligtelser havde en anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet end først antaget, 
reguleres goodwill indtil 12 måneder 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, medmindre 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 overtagelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder 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 afvikling. 
 
Omregning af fremmed valuta 
Funktionel valuta 
For hver af koncernens virksomheder fastsættes en funktionel 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.  
 
Omregning af transaktioner og beløb  
Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsvaluta. 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Tilgodehavender, gæld 
og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen 
på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under 
finansielle indtægter og omkostninger. 
 
Omregning af tilknyttede virksomheder 
Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med en anden funktionel valuta end DKK omregnes resultatopgørelserne til 
transaktionsdagens kurs, og balanceposterne til balancedagens valutakurs. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs 
for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af disse 
virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelse fra 
transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for 
valutakursreguleringer.  
 
 
RESULTATOPGØRELSE 
Nettoomsætning 
Salg af software indregnes på det tidspunkt, hvor der sker konfigurering af softwarelicenser til slutbruger, eller hvor levering og 
risikoovergang til distributør har fundet sted, samt at indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.  
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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 lineære afskrivningsmetode over 
abonnementsperioden.  
 
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering af tjenesteydelser har fundet sted.  
 
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 
 
Direkte omkostninger 
Direkte omkostninger omfatter direkte relaterbare omkostninger til forbrugsmaterialer og royalty-omkostninger for benyttelse af software 
hvor Netop koncernen ikke ejer rettigheden til softwaret. 
 
Andre driftsindtægter og -omkostninger 
Regnskabsposterne indeholder indtægter og omkostninger som ikke kan relateres til omsætning og heller ikke nogle af 
resultatopgørelsens øvrige poster. Det er oftest af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab 
ved løbende salg og udskiftning af immaterielle og materielle aktiver. Fortjeneste og tab ved salg af imaaterielle og materielle aktiver 
opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
 
Eksterne omkostninger 
I eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til lokaler, tab på kundefordringer, marketingsomkostninger, 
omkostninger til konsulenter – herunder ekstern revision og juridisk bistand, omkostninger til kommunikation, køb af småanskaffelser, 
leasing af software og hardware, samt øvrige generelle administrationsomkostninger. 
 
Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger dækker over de almindelige lineære afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver i regnskabsåret, 
samt nedskrivninger foretaget på baggrund af nedskrivningstest og generelle vurderinger af ledelsen.  
Personaleomkostninger 
I posten for personaleomkostninger medgår alle omkostninger til personale i årets løb. Herunder al løn til koncernens personale i ind- og 
udland, pensioner, sociale omkostninger og andre personalerelaterede omkostninger. 
 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet 
I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultater efter skat og 
minoritetsinteresser og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.  
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, 
gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under 
acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
 
Skat af årets resultat 
Netop Solutions A/S er sambeskattet med alle danske koncernforbundne virksomheder. 
 
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld 
fordeling med refusion vedrørende skattemæssige 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 egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den skat, der 
indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af resultat af fortsættende aktiviteter og skat af ophørte aktiviteter. 
 
BALANCE 
Immaterielle anlægsaktiver 
Goodwill 
Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kostpris som beskrevet under “virksomhedssammenslutninger”. Efterfølgende 
måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering af goodwill. Den 
regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende enheder på overtagelsestidspunktet.  
 
Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. 
Økonomistyringen følger koncernens segmentopdelingen i de tre hovedproduktgrupper; Administraiton, Education og Communication 
og disse er også, som beskrevet, koncernens pengestrømsfrembringende enheder.  
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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 genindvindingsværdi over 
resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. 
 
Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme fra den 
virksomhed eller aktivitet (pengestrømsfrembringende enhed), som goodwill er knyttet til. Nedskrivning af goodwill indregnes under af- 
og nedskrivninger i resultatopgørelsen. 
 
Udviklingsprojekter og erhvervede licenser 
Udviklingsomkostninger omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets 
udviklingsaktiviteter. 
 
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et 
potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre 
eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig 
sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostningerne samt selve 
udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som 
omkostningerne afholdes.  
 
Indregnede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger eller 
genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over 
den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis mellem 1 – 5 år. Afskrivningsgrundlaget reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. . 
 
Erhvervede licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 
fem år. 
 
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, 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 salgsprisen med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under 
Andre driftsindtægter og –omkostninger.  
 
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Software afskrives lineært over sædvanligvis fem år. 
Afskrivningsgrundlaget reduceres med eventuelle nedskrivninger. 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 aktivet 
er klar til brug. 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 forventede brugstider: 
 
Bygninger 20 - 50 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år 
Indretning lejede lokaler 5 år 
 
 
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under regnskabsposten for af- og nedskrivninger. 
 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 
 
Værdiforringelse af langfristede aktiver 
Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af 
overtagelsesåret. Igangværende udviklingsprojekter testes tilsvarende årligt for værdiforringelse.  
 
Udskudte skatteaktiver vedrørende fremførbare underskud vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt, at de vil 
blive udnyttet. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver vurderes også årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. 
Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets 
dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af 
forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet er en del af. 
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Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed 
overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i 
resultatopgørelsen under posterne andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.  
 
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de 
forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige 
værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været 
nedskrevet. 
 
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 resultatopgørelsen under regnskabsposten 
andre driftsindtægter og –omkostninger. 
 
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 eller 
tillæg af forholdsmæssig andel af urealiserede koncerninterne 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 eller faktisk 
forpligtelse til at dække den associerede virksomheds underbalance, indregnes denne under forpligtelser. Eventuelle tilgodehavender 
hos associerede virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet vurderes uerholdeligt. 
 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, 
nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med udloddet udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter 
overtagelsestidspunktet. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages individuel vurdering med henblik på at afgøre om der er tegn på 
værdiforringelse. Hvis det er tilfældet  nedskrives til imødegåelse af forventede tab.  
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under Andre tilgodehavender under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris. 
 
 
EGENKAPITAL 
Udbytte 
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen (deklareringstidspunktet). 
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 
 
Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. 
 
Egne aktier 
Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster 
og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. 
 
Reserve for valutakursregulering 
Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for 
udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til moderselskabets præsentationsvaluta. 
 
Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringen i resultatopgørelsen. 
 
Incitamentsprogrammer 
Netop Business Solutions A/S’s incitamentsprogrammer omfatter aktieoptionsprogrammer og warrantprogrammer. 
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Aktieoptionsprogrammer 
Værdien af serviceydelser modtaget som modydelse for tildelte optioner måles til dagsværdien af optionerne på tildelingstidspunktet 
opgjort ved anvendelse af Black & Scholes formel under hensyntagen til den egenbetaling, som medarbejderen skal erlægge, når 
løninstrumentet senere udnyttes. 
 
For egenkapitalafregnede aktieoptioner måles dagsværdien på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under 
personaleomkostninger over perioden, hvor den endelige ret til optionerne opnås. Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen. 
 
I forbindelse med første indregning af aktieoptionerne skønnes over antallet af optioner medarbejderne forventes at erhverve ret til, jf. 
servicebetingelsen beskrevet i note 27. 
 
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 optionen udnyttes ved at tegne ny 
selskabskapital – sker indregningen af indbetalingen direkte på selskabskapital og en eventuel overkurs. 
 
Warrantprogrammer 
Netop har etableret egenkapitalafregnede, aktiebaserede vederlæggelsesordninger (warrantprogrammer). De medarbejderydelser, der 
leveres til gengæld for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles over optjeningsperioden. Beløbet 
beregnes som dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter. Det samlede beløb, der omkostningsføres over optjeningsperioden, 
er lig dagsværdien af de tildelte warrants eller aktier, som faktisk optjenes. 
 
Endvidere er der etableret en warrantordning som en del af købesummen for virksomhedsovertagelse. Denne ordning er optaget direkte 
som en egenkapitalordning og reguleres ikke løbende da overtagelsesdagen er selve indtjeningsperioden. 
 
Netop revurderer ved hver balancedag sine skøn over antallet af warrants, der forventes at blive udnyttet og indregner virkninger i 
resultatopgørelsen med en tilsvarende regulering i egenkapitalen. 
 
Selskabsskat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den 
balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser. 
 
Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre 
poster, hvor midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på 
resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, 
måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede 
aktiver 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 skatteenhed og jurisdiktion. 
 
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være 
gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 
indregnes i resultatopgørelsen. 
 
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 tilbagediskontering af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, 
såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af forpligtelsen. 
 
Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger. 
 
Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. 
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Pensionsforpligtelser 
Koncernen har i de fleste lande indgået bidragsbaserede pensionsordninger. De forpligtelser som koncernen påføres vedrørende disse 
og hvor koncernen løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelsen i den 
periode, de optjenes og skyldige indbetalinger indregnes i balancen under andre gældsforpligtelser. 
 
I et enkelt land har koncernen dog fortsat ydelsesbaserede pensionsordninger. De omkostninger der relaterer sig til denne ordning er 
beregnet årligt baseret på aktuarmæssige skøn. Omkostningerne afspejler kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i 
henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes med udgangspunkt i forudsætninger som fremtidig udvikling i bl.a. lønniveau, rente, 
inflation og dødelighed. Det er kun de ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen, som 
medtages i beregning af kapitalværdien. Den aktuarberegnede kapitalværdi minus fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver tilknyttet 
ordningen medtages i balancen under pensionsforpligtelser. 
 
De aktuarmæssige gevinster og tab indregnes som indtægt eller udgift, når de akkumulerede urealiserede gevinster og tab 
sammenlignet med tidligere rapportering heraf overstiger 10% af de ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og værdi til det 
underliggende aktiv på den aktuelle rapporteringsdag. 
 
Såfremt en ydelsesbaseret pensionsordning netto er et aktiv, indregnes denne kun i det omfang, koncernen er i stand til at opnå 
fremtidige økonomiske fordele heraf i form af refusion fra pensionsordningen eller reduktion af fremtidige ydelser.  
 
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 efterfølgende år, 
målt til kostpris. 
 
Præsentation af ophørte aktiviteter 
Ophørte aktiviteter udgør en del af virksomheden, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan 
udskilles fra den øvrige virksomhed. Samtidig skal det være gældende, at enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for 
salg, samt at salget heraf forventes gennemført inden for ét år i henhold til formel plan. 
 
Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser samt gevinst/tab ved salg 
præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger, 
værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte 
linjer i balancen uden tilpasning af sammenligningstal, og hovedposterne specificeres i noterne. 
 
Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note 31. 
 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 
Pengestrømsopgørelsen viser 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 
pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme 
vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. 
 
Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle valuta omregnes med gennemsnitlige valutakurser, medmindre disse afviger 
væsentligt fra transaktionsdagens kurser. 
 
Pengestrømme 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 renter, 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. Ved køb og salg af virksomheder vises likviditetsvirkningen separat. 
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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 aktionærerne.  
 
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer 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 
Koncernen udvikler og sælger standardsoftware. Segmentrapporteringen afspejler de tre hovedproduktlinier, der i den interne 
ledelsesrapportering anvendes til resultatopfølgning og ressourceallokering. Oplysninger herom fremgår af note 3. 
 
 
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 beregnet således: 
 
EBITDA margin   EBITDA / Netto omsætning x 100 
 
Overskudsgrad (EBIT-margin)  Resultat af primær drift / Nettoomsætning x 100 
 
Soliditetsgrad   Egenkapital ultimo / aktiver i alt ultimo x 100 
 
Egenkapitalandel  Egenkapital ultimo / passiver i alt ultimo x 100 
 
Egenkapitalforrentning  Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital x 100 
 
Resultat pr. aktie (EPS)  Årets resultat / gennemsnitligt antal aktier 
 
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Årets resultat / gennemsnitligt antal udvandede aktier 
 
Indre værdi pr. aktie  Egenkapital ultimo / antal aktier ultimo 
 
Kurs-/indre værdi (KI)   Børskurs / indre værdi 
 
P/E værdi   Aktiekurs ultimo / resultat pr. aktie (EPS) 
 
Pengestrømme fra drift pr. aktie  Pengestrømme fra driftsaktivitet / gennemsnitligt antal aktier 
 
EBITDA   Resultat af primær drift før afskrivninger og amortiseringer 
 
EBIT   Resultat af primær drift 
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Skønsmæssig usikkerhed 
Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige 
begivenheder. 
 
De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter 
omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, 
og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre 
til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. Særlige risici for Netop-koncernen er omtalt i “Risikoforhold”, side 20 og note 32. 
 
Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller 
på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. 
 
Udviklingen i verdensøkonomien og den krise der hærger de finansielle markeder gør, at nogle forudsætninger om fremtiden er ændret i 
forhold til tidligere år. Dette gør sig bl.a. gældende på områder for kreditrisici, salgsvolumen m.v. 
 
Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af nedskrivninger, hensatte forpligtelser samt ved 
opgørelse af eventualforpligtelser og aktiver. 
 
 
Nedskrivningstest af goodwill 
Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill, eller når der er indikation på et nedskrivningsbehov, foretages skøn over, hvorledes de 
dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende enheder), som goodwill knytter sig til, vil være i stand til at generere tilstrækkelige 
positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien af goodwill og øvrige nettoaktiver i den pågældende del af 
virksomheden. 
 
Som følge af forretningens karakter må der skønnes over forventede pengestrømme mange år ud i fremtiden, hvilket naturligt fører til en 
vis usikkerhed. Usikkerheden er afspejlet i den valgte diskonteringsrente. 
 
Nedskrivningstesten og de særligt følsomme forhold i forbindelse hermed er nærmere beskrevet i note 2 til koncernregnskabet.  
 
 
Nedskrivningstest af udviklingsprojekter  
Der foretages årlige test for værdiforringelse på igangværende udviklingsprojekter. Alle de igangværende udviklingsprojekter forløber 
som planlagt, og der er hverken oplysninger fra kunder eller konkurrenter, der indikerer, at de nye produkter ikke vil kunne sælges i det 
forventede omfang. 
 
Med udgangspunkt i disse forhold har ledelsen skønnet over de igangværende udviklingsprojekters genindvindingsværdi i form af 
forventede fremtidige nettopengestrømme inklusive færdiggørelsesomkostninger. 
 
Samtidig har ledelsen vurderet, at der for de færdiggjorte udviklingsprojekter, som afskrives lineært over en 1 – 5-årig brugstid, ikke er 
indikatorer for, at der er sket værdiforringelse ud over de foretagne afskrivninger.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse, som følge af manglende betalingsevne. Skøn over tab foretages 
af ledelsen i forbindelse med vurdering af erholdeligheden af tilgodehavender pr. balancedagen. I vurderingen tages også den 
internationale finansielle situation med i betragtning da denne kan have stor indflydelse på risikoen for tab på dubiøse tilgodehavender. 
Se endvidere note 18. 
 
Udskudt skat 
Udskudte skatteaktiver indregnes for alle ikke-udnyttede skattemæssige underskud såfremt ledelsen vurderer det sandsynligt, at de 
inden for en overskuelig årrække kan udnyttes gennem en fremtidig positiv skattepligtig indkomst. Vurderingen foretages af ledelsen 
årligt og hertil anvendes budgetter og forretningsplaner som beslutningsgrundlag for størrelsen af de udskudte skatteaktiver. 
 
Note17 beskriver yderligere om anvendte forudsætninger og størrelsen af udskudte skatteaktiver. 
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DKK 1.000

2009
Admini-
stration Education

Communi-
cation I alt

Segmentresultatopgørelse
Omsætning til eksterne kunder 40.826          36.163          3.423            80.412          
Finansielle poster, netto -                -                -                -                
Afskrivninger (3.771)           (5.794)           (531)              (10.096)         
Resultatandele i associerede virksomheder -                -                -                -                
Segmentresultat før skat (18.368)         (1.990)           (89)                (20.447)         

Andre segmentposter
Segmentaktiver 4.222            51.191          1.593            57.005          
Anlægsinvesteringer 2.175            3.482            343               6.000            
Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 20.068          865               -                20.933          
Kapitalandele i associerede virksomheder -                -                -                -                
Segmentforpligtelser -                10.000          -                10.000          

2008
Admini-
stration Education

Communi-
cation I alt

Segmentresultatopgørelse
Omsætning til eksterne kunder 54.516          32.172          2.034            88.722          
Finansielle poster, netto -                -                -                -                
Afskrivninger (2.930)           (3.167)           (258)              (6.355)           
Resultatandele i associerede virksomheder -                -                -                -                
Segmentresultat før skat 15.486          7.701            429               23.616          

Andre segmentposter
Anlægsinvesteringer 27.248          52.498          1.750            81.495          
Nedskrivninger (indregnet i resultatopgørelsen) 777               -                2.050            2.827            
Langfristede aktiver i alt 2.000            -                -                2.000            
Segmentaktiver i alt 398               -                -                398               
Segmentforpligtelser -                10.000          -                10.000          
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DKK 1.000 2009 2008

Produkter og tjenesteydelser

Administration 40.826 54.516
Education 36.163 32.172
Communication 3.423 1.442
Øvrige 4.875 3.355

85.287 91.485

Geografiske oplysninger

Omsætning
Langfristede 

aktiver Omsætning
Langfristede 

aktiver

USA 34.865           3.409             31.785           1.870             
Danmark 15.803           71.695           17.428           105.042         
Tyskland 8.774             -                 11.507           521                
Storbritanien 5.207             62                  6.905             569                
Rumænien 4.875             501                3.355             173                
Andre lande 17.318           234                21.097           478                
Ophørte aktiviteter (hovedsagligt Danmark) (1.555)            -                 (592)               -                 

85.287           75.902           91.485           108.653         

Væsentlige kunder

2009 2008

Som omtalt i note 1 (anvendt regnskabspraksis) har Netop implementeret IFRS 8 i 2009. Implementeringen medfører ikke ændringer i
målinger eller indregningskriterierne men ændrer alene ved de rapporteringspligtige segmenter. I årsrapporten for 2008 var der to 
segmentopdelinger: Geografi og Produktgrupper, hvor der i 2009, er tre hovedproduktsområder: Administration, Education og 
Communication.

Hvert hovedprodukt er mulige at opdele på kunder og slutbruger til trods for at de fleste af Netops juridiske enheder har dri ftsaktivitet med 
alle produkterne. De tre hovedproduktgrupper udgør 95% af omsætningen, hvor den de sidste 5% udgøres af ”Øvrige” og anses ikke for at 
være rapporteringspligtigt som selvstændigt segment.

De indtægter og omkostninger der er indeholdt i segment-resultaterne er - når de pålideligt kan opgøres - fordelt ved at de direkte eller 
indirekte kan henføres til segmentet. De indirekte omkostninger fordeles efter segmentets andel af den samlede omsætning.

Både de kortfristede og langfristede aktiver der indgår i segmenter er fordelt når de medgår direkte i segmentets drift. 

Den eksterne omsætning er fordelt på individuelle lande hvor koncernen omsætter for mere end 5% af den samlede omsætning. Øvrig 
omsætning er samlet under "Andre lande". Omsætningen er geografisk fordelt med udgangspunkt i kundernes geografiske placering . 
Langfristede aktiver er angivet efter aktivernes fysiske placering, og såfremt der er mindre end 10% af samlede langfristede aktiver i et 
enkelt land bliver disse samlet under "Andre lande".

Ingen af koncernens slutkunder udgør over 10% af den samlede omsætning i 2009. Dette var heller ikke tilfældet i 2008.
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 3 SEGMENTOPLYSNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Omsætning
Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter 80.412          88.722          
Omsætning for alle andre driftssegmenter (Øvrige) 8.188            3.355            
Eliminering af intern omsætning mellem segmenter (1.758)           -                
Omsætning for ophørte aktiviteter (1.555)           (592)              
Omsætning i alt, jf. resultatopgørelsen 85.287          91.485          

Resultat
Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter (20.447)         23.616          
Resultat af alle andre driftssegmenter (Øvrige) 4.875            3.355            
Resultat for ophørt aktivitet 8.891            4.801            
Ikke-fordelte koncernomkostninger, centrale funktioner (61.192)         (84.888)         
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat, jf. resultatopgørelsen (67.873)         (53.116)         

Aktiver
Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter 57.005          81.495          
Totale aktiver for alle andre driftssegmenter (Øvrige) -                -                
Andre ikke-fordelte aktiver, herunder koncernhovedsæde 41.116          100.910         
Aktiver i alt, jf. balancen 98.121          182.405         

Forpligtelser
Totale forpligtelser for rapporteringspligtige segmenter 10.000          10.000          
Totale forpligtelser for alle andre driftssegmenter (Øvrige) -                -                
Andre ikke-fordelte forpligtelser, herunder gæld mv. vedr. koncernhovedsæde 24.251          26.482          
Forpligtelser i alt, jf. balancen 34.251          36.482          

Andre væsentlige poster - finansielle poster, netto
I alt for rapporteringspligtige segmenter -                -                
Afstemningsposter (474)              (8.032)           
Andre væsentlige poster - finansielle poster, netto, jf. resultatopgørelsen (474)              (8.032)           

Andre væsentlige poster - afskrivninger
I alt for rapporteringspligtige segmenter 10.096          6.355            
Afstemningsposter 2.571            3.201            
Andre væsentlige poster - afskrivninger, jf. resultatopgørelsen 12.666          9.556            

Afstemning af rapporteringspligtige segmenters omsætning, resultat, aktiver, forpligtelser og andre væsentlige poster

Afstemningsposter under "Andre væsentlige poster" dækker primært over ikke-fordelte poster til funktioner i hovedkontoret, og poster for 
de øvrige driftssegmenter som ikke er rapporteringspligtige. 

NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 3 SEGMENTOPLYSNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Produkter og tjenesteydelser

Administration 40.826 54.516
Education 36.163 32.172
Communication 3.423 1.442
Øvrige 4.875 3.355

85.287 91.485

Geografiske oplysninger

Omsætning
Langfristede 

aktiver Omsætning
Langfristede 

aktiver

USA 34.865           3.409             31.785           1.870             
Danmark 15.803           71.695           17.428           105.042         
Tyskland 8.774             -                 11.507           521                
Storbritanien 5.207             62                  6.905             569                
Rumænien 4.875             501                3.355             173                
Andre lande 17.318           234                21.097           478                
Ophørte aktiviteter (hovedsagligt Danmark) (1.555)            -                 (592)               -                 

85.287           75.902           91.485           108.653         

Væsentlige kunder

2009 2008

Som omtalt i note 1 (anvendt regnskabspraksis) har Netop implementeret IFRS 8 i 2009. Implementeringen medfører ikke ændringer i
målinger eller indregningskriterierne men ændrer alene ved de rapporteringspligtige segmenter. I årsrapporten for 2008 var der to 
segmentopdelinger: Geografi og Produktgrupper, hvor der i 2009, er tre hovedproduktsområder: Administration, Education og 
Communication.

Hvert hovedprodukt er mulige at opdele på kunder og slutbruger til trods for at de fleste af Netops juridiske enheder har dri ftsaktivitet med 
alle produkterne. De tre hovedproduktgrupper udgør 95% af omsætningen, hvor den de sidste 5% udgøres af ”Øvrige” og anses ikke for at 
være rapporteringspligtigt som selvstændigt segment.

De indtægter og omkostninger der er indeholdt i segment-resultaterne er - når de pålideligt kan opgøres - fordelt ved at de direkte eller 
indirekte kan henføres til segmentet. De indirekte omkostninger fordeles efter segmentets andel af den samlede omsætning.

Både de kortfristede og langfristede aktiver der indgår i segmenter er fordelt når de medgår direkte i segmentets drift. 

Den eksterne omsætning er fordelt på individuelle lande hvor koncernen omsætter for mere end 5% af den samlede omsætning. Øvrig 
omsætning er samlet under "Andre lande". Omsætningen er geografisk fordelt med udgangspunkt i kundernes geografiske placering . 
Langfristede aktiver er angivet efter aktivernes fysiske placering, og såfremt der er mindre end 10% af samlede langfristede aktiver i et 
enkelt land bliver disse samlet under "Andre lande".

Ingen af koncernens slutkunder udgør over 10% af den samlede omsætning i 2009. Dette var heller ikke tilfældet i 2008.
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 4 OMSÆTNING

DKK 1.000 2009 2008

Salg af varer 56.232          76.067          
Salg af tjenesteydelser 29.055          15.418          

85.287          91.485          

NOTE 5 AF- OG NEDSKRIVNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver specificeres således:
Afskrivninger, immaterielle aktiver 10.727          7.072            
Nedskrivninger, immaterielle aktiver 20.933          2.000            
Afskrivninger, materielle aktiver 1.940            2.484            
Nedskrivninger, materielle aktiver 27                 -                

33.627          11.556          

Af- og nedskrivninger indregnes således i resultatopgørelsen:

Af- og nedskrivninger 32.875          11.188          
Årets resultat af ophørte aktiviteter 752               368               

33.627          11.556          

NOTE 6 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

DKK 1.000 2009 2008

Gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver 267               12.502          
Øvrige 56                 -                

322               12.502          

NOTE 7 ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver 192               -                
192               -                
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 8 PERSONALEOMKOSTNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Personaleomkostninger specificeres således:
Gager, honorarer og lønninger mv. 62.149         69.651         
Bidragsbaserede pensionsordninger 2.176           1.428           
Ydelsesbaserede pensionsordninger (265)             184              
Andre omkostninger til social sikring 5.178           820              
Aktiebaseret vederlæggelse 133              69                
Øvrige personaleomkostninger i alt 4.128           4.686           

73.500         76.838         

Gennemsnitligt antal medarbejdere 150              138              

Heraf til:
Bestyrelse
Bestyrelseshonorar 533              825              

533              825              

Direktion
Gager, honorarer og lønninger mv. 4.797           4.333           
Pensionsordninger 498              271              
Aktiebaseret vederlæggelse 133              69                

5.428           4.673           

Øvrige ledende medarbejdere
Gager, honorarer og lønninger mv. -              -              
Pensionsordninger -              -              
Aktiebaseret vederlæggelse -              -              

-              -              

I koncernens direktion indgår tre medlemmer i 2009 ligesom det også var tilfældet i 2008, hvor to af direktionens medlemmer blev 
ansat i hhv. februar og juni.

Direktionen er omfattet af bonusordninger, der afhænger af årets opnåede resultater. Endvidere deltager direktionen i 
aktieoptionsordninger og incitamentsprogrammer der løber over flere år.

Ansættelseskontrakterne for medlemmerne af direktionen indeholder vilkår - herunder opsigelsesvarsler - som er sædvanlige for 
direktionsmedlemmer i børsnoterede virksomheder.

Bestyrelsen i Netop Solutions A/S har modtaget et samlet vederlag på tkr. 533 (2008; tkr. 825) for deres hverv i selskabet samt 
øvrige af koncernens selskaber. Vederlaget til bestyrelsen er fast, og  ikke betinget af performance eller koncernens resultater. 
Bestyrelsens honorar er i 2009 reduceret væsentligt i forhold til 2008 idet bestyrelsen også har været med i den 
lønreduktionsordning som koncernen har gennemført i 2009. Bestyrelsen deltager ikke i aktieoptionsordninger, 
incitamentsprogrammer, pensionsordninger eller øvrige ordninger. Der er ikke indgået aftale om eller betalt 
fratrædelsesgodtgørelser til bestyrelsesmedlemmer.
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 9 HONORARER TIL GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORER

DKK 1.000 2009 2008

Samlet honorar til Deloitte kan specificeres således:

Lovpligtig revision 586               800               
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 12                 105               
Skatte- og momsmæssig rådgivning 45                 58                 
Andre ydelser 8                   310               

651               1.273            

Samlet honorar til øvrige revisorer, som har bidraget til revision af koncernregnskabet, kan specificeres således:

Lovpligtig revision 256               294               
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -                -                
Skatte- og momsmæssig rådgivning 254               123               
Andre ydelser 25                 20                 

535               437               

Samlet honorar i alt 1.186            1.710            

NOTE 10 FINANSIELLE INDTÆGTER

DKK 1.000 2009 2008

Renteindtægter likvide beholdninger m.v. 282               3.935            
Renter værdipapirer 189               -                

471               3.935            

NOTE 11 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Renteomkostninger kreditinstituter m.v. 103               1.234            
Renter værdipapirer 56                 -                
Valutakursreguleringer 709               5.524            
Dagsværdiregulering af værdipapirer 77                 -                
Kursreguleringer garanti aktiekurs -                5.209            

946               11.967          
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 12 ÅRETS SKAT

DKK 1.000 2009 2008

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 5.776             (7.971)            
Skat af egenkapitalbevægelser -                 -                 
Skat vedrørende ophørende aktiviteter -                 (1.200)            

5.776             (9.171)            

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter fremkommer således:

Aktuel skat 142                22                  
Udskudt skat 5.863             (7.922)            
Ændring af skat vedrørende tidligere år (229)               (71)                 

5.776             (7.971)            

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter kan forklares således:
Beregnet 25% skat af ordinært resultat før skat (16.968)          (13.279)          
Tilbageført ikke-aktiveret udskudt skat 23.655           6.027             
Ændring i selskabskatteprocenten -                 -                 

Skatteeffekt af:
Ikke-skattepligtige indtægter (545)               (28)                 
Ikke-fradragsberettigede omkostninger i øvrigt (136)               (620)               
Skat vedrørende tidligere år (229)               (71)                 

5.776             (7.971)            

Effektiv skatteprocent -8,5% 15,0%

Skat af anden totalindkomst

Før skat

Skatteind-
tægt/-

omkostning Efter skat Før skat

Skatteind-
tægt/-

omkostning Efter skat

794                -                 794                6.033             -                 6.033             

794                -                 794                6.033             -                 6.033             

2009 2008

Valutakursregulering ved omregning af 
udenlandske enheder
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 13 RESULTAT PR. AKTIE (EPS)

DKK 1.000 2009 2008

Årets resultat (82.539)         (48.746)         
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet -                -                
Netop koncernens andel af årets resultat (82.539)         (48.746)         

Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 4.209            4.030            
Gennemsnitligt antal egne aktier (1.000 stk.) (132)              (81)                
Gennemsnitligt antal aktier i omløb 4.077            3.949            

Udestående aktieoptioners gns. udvandingseffekt -                -                
Udvandet gns. antal aktier i omløb (1.000 stk.) 4.077            3.949            

Resultat pr. aktie (EPS) á kr. 5 (20,24)           (12,34)           
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) á kr. 5 (20,24)           (12,34)           

Resultat af ophørte aktiviteter (8.891)           (3.601)           
Resultat af fortsættende aktiviteter (73.649)         (45.145)         
Netop koncernens andel af årets resultat (82.539)         (48.746)         

Ved beregningen af udvandet resultat pr. aktie er udeholdt 9.000 aktieoptioner (2008: 32.100), der er out-of-the-money, men som 
potentielt kan udvande resultat pr. aktie i fremtiden.

I februar 2010 har Netop Solutions tildelt et medlem af direktionen yderligere 98.135  aktieoptioner, som potentielt også kan udvande 
resultat pr. aktie i fremtiden.

Beregningen for 2009 af resultat pr. aktie for fortsættende henholdsvis ophørte aktiviteter sker på grundlag af tilsvarende hovedtal som for 
resultat pr. aktie:

NOTER Til kONCERNREgNSkAbET58



NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 14 IMMATERIELLE AKTIVER

DKK 1.000

Erhverv-
ede 

licenser Goodwill

Færdig-
gjorte 

udviklings-
projekter

Udviklings-
projekter 

under 
udførelse

Kunde-
relationer

Software 
internt 

brug I alt
2009
Kostpris 1. januar 2009 28.161     45.978     7.163       2.401       15.000     1.012       99.715     
Valutakursregulering (20)           -           -           -           -           (15)           (35)           
Tilgang -           -           4.922       2.049       -           36            7.007       
Afgang (4.075)      -           -           -           -           -           (4.075)      
Overført 1.441       -           3.040       (3.040)      -           -           1.441       

25.507     45.978     15.125     1.410       15.000     1.033       104.053   

10.517     2.000       1.617       -           1.500       496          16.130     
Valutakursregulering 2              -           -           -           -           (11)           (9)             
Afskrivninger 5.003       -           2.471       -           3.000       253          10.727     
Nedskrivninger 3.559       12.956     4.418       -           -           -           20.933     
Afgang (2.717)      -           -           -           -           -           (2.717)      

1.441       -           -           -           -           -           1.441       
17.805     14.956     8.505       -           4.500       739          46.505     

7.702       31.022     6.620       1.410       10.500     294          57.548     
-           -           3.935       1.410       -           -           5.345       

4-5 år 1-5 år 5 år 3-5 år

DKK 1.000

Erhverv-
ede 

licenser Goodwill

Færdig-
gjorte 

udviklings-
projekter

Udviklings-
projekter 

under 
udførelse

Kunde-
relationer

Software 
internt 

brug I alt

2008
Kostpris 1. januar 2008 22.278     20.667     1.142       7.264       -           -           51.351     

(1.286)      (5.711)      -           -           (6.997)      
10.193     31.022     -           -           15.000     430          56.645     

Tilgang 2.000       -           -           776          278          3.054       
Afgang -           -           -           -           (5.131)      (5.131)      
Overført (5.024)      -           6.021       (5.639)      5.435       793          

28.161     45.978     7.163       2.401       15.000     1.012       99.715     

10.286     5.711       990          -           -           -           16.987     
(1.286)      (5.711)      -           -           -           -           (6.997)      

Afskrivninger 4.380       -           246          -           1.500       946          7.072       
Nedskrivninger -           2.000       -           -           -           -           2.000       
Afgang -           -           -           -           -           (3.754)      (3.754)      
Overført (2.863)      381          -           -           3.304       822          

10.517     2.000       1.617       -           1.500       496          16.130     

17.644     43.978     5.546       2.401       13.500     516          83.585     
-           -           -           -           -           -           -           

4-5 år 1-5 år 5 år 3-5 år

Afskrives over

Heraf internt opbyggede aktiver
Afskrives over

Kostpris 31. december 2009

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009

Overført
Af- og nedskrivninger 31. december 2009

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

Korrektion kostpris/afskrivninger
Tilgang ved køb af virksomhed

Kostpris 31. december 2008

Af- og nedskrivninger 1. januar 2008
Korrektion kostpris/afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2008

Heraf internt opbyggede aktiver
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 14 IMMATERIELLE AKTIVER

Erhvervede licenser
Erhvervede licenser omfatter omkostninger afholdt til erhvervelse af licenser og licensrettigheder. Licenserne indgår i produktion og 
udvikling af nye produkter og ligeledes i produkter som allerede sælges. 

Værdien af indregnede licenser og rettigheder er sammenholdt med genindvindingsværdien (nytteværdien).  Genindvindingsværdier er 
baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af fremskrevne nettopengestrømme på basis af ledelsens skønnede budgetter 
og forretningsplaner for årene 2010-14.

Genindvindingsværdi af de i 2006 tilkøbte rettigheder relateret til M-Net produkterne og platformen hertil indikerer at disse ikke længere 
repræsenterer nogen værdi regnskabsmæssigt for Netop hvorfor disse nedskrives med i alt tkr. 3.559.

Herudover er der ikke nogen aktiverede licenser som har indikationer på værdiforringelse og nedskrives derfor ikke.

Goodwill
Ledelsen har pr. 31. december 2009 gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill.
Med henblik på værdiforringelsestests er de regnskabsmæssige værdier pr. 31. december 2009 af goodwill opgjort til at tilhøre den 
pengestrømsfrembringende enhed der hedder Education med tkr. 31.022, mens goodwill tilhørende M-Net udgør tkr. 12.956. I alt goodwill 
for tkr. 43.978 før eventuelle nedskrivninger.

Sidste års værdiforringelsestest af goodwill var baseret på Genevalogic's Vision produkt hvorimod dette års værdiforringelses test er baseret 
på hele Education-segmentet da Genevalogic's Vision produkt og Netop's School produkt, samt kunder nu er uadskillige.

Værdiforringelsestest for ovenstående pengestrømsfrembringende enheder foretages ved at genindvindingsværdien (nytteværdien) 
sammenholdes med den regnskabsmæssige værdi af den pengestrømsfrembringende enhed. Genindvindingsværdier er baseret på 
kapitalværdien, der er opgjort som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme på basis af ledelsens 
skønnede budgetter og forretningsplaner for årene 2010-14.

Ved test af alle pengestrømsfrembringende enheder gælder, at de vigtigste parametre er omsætning, driftsrelaterede omkostninger,, 
anvendt arbejdskapital, forventede investeringer i materielle aktiver samt vækstforudsætninger.

For afdækning af indikatorer for værdiforringelse er anvendt en diskonteringssats på 11,60% (2008: 11,32%) til beregning af 
genindvindingsværdien. Satsen er efter skat og afspejler den risikofrie rente generelt for hele selskabet med tillæg af et se lskabsspecifikt 
tillæg for risici knyttet hertil. Den risikofrie rente brugt er 4% (2008: 4%), et selskabsspecifikt tillæg 7,25% (2008: 7,25% ), og en betaværdi 
på 1,49 (2008: 1,35). Endvidere er der kalkuleret med en vækst på 2,5% i terminalperioden svarende til en markedsvurdering fo r en 
lignende virksomhed. Diskonteringssats før skat er beregnet til 13,6%.

Følsomhedsanalyse viser, at hverken diskonteringsfaktoren eller cash flow'et kan ændre sig nævneværdigt uden at dette vil medføre 
nedskrivning.

Ledelsen vurderer igennem værdiforringelsestestene at Education segmentets goodwill på 31,0 mio. kr. beholder sin regnskabsmæ ssige 
værdi hvorimod M-Net produkternes goodwill på 13,0 mio. kr. nedskrives til nul

Færdiggjorte udviklingsprojekter
I årsregnskabet er der indregnet udviklingsomkostninger som er færdiggjorte og hvor produktet er ført til markedet. Disse omk ostninger 
bliver årligt testet for værdiforringelse, men såfremt der ikke er indikationer herpå afskrives færdiggjorte udviklingsomkostninger lineært 
over en periode mellem 1-5 år. Afskrivningsperiodens længde afgøres af de enkelte produktversioners levetid.

De indregnede færdiggjorte udviklingsomkostninger på tkr. 6.620 relaterer sig dels til internt opbyggede aktiver ved aktivering af lønudgifter 
for tkr. 3.935 og dels udviklingsomkostninger afholdt til eksterne konsulenter for tkr. 2.685.

Værdien af de indregnede udviklingsomkostninger er sammenholdt med de forventede budgetter for afsætning af software. Denne 
sammenholdelse har medført at produkterne relateret til M-Net platformen er nedskrevet med tkr. 4.418 til tkr. 0, jf. ovenstående omtale af 
samme. Herudover er der ikke nogen værdireguleringer af de indregnede værdier af udviklingsprojekter i 2009.
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 14 IMMATERIELLE AKTIVER

Udviklingsprojekter under udførelse
Kategorien af udviklingsprojekter under udførelse omfatter udvikling og test af nyt software der ventes lanceret i 2010. I 2009 er der 
indregnet dels lønninger som egne opbyggede aktiver og dels omkostninger fra eksterne leverandører. Nogle af projekterne er færdiggjort i 
2009 hvorfor disse ved færdiggørelsen er overflyttet til den afskrivningspligtige kategori Færdiggjorte udviklingsprojekter.

Tilbage pr. 31. december 2009 er der aktiveret tkr. 1.410 som vedrører projekter som planlægges færdigudviklet og salgsklare i 2010. Hele 
summen på tkr. 1.410 vedrører egne opbyggede aktiver i form af lønudgifter afholdt.

Kunderelationer
Kunderelationer blev indregnet med tkr. 15.000 med købet af Genevalogic Holding AG i 2008. Kunderelationer var ikke-indregnede aktiver i 
overtagelsesbalancen og skulle derfor identificeres og indregnes til dagsværdi på overtagelsesdagen såfremt  disse kunne opgøres og 
måles til en værdi efter indtægtsmetoden.

Ledelsen har pr. 31. december 2009 foretaget nedskrivningstest  af værdien heraf i samme nedskrivningstest  for den 
pengestrømsfrembringende enhed der hedder Education, jf. beskrivelse under goodwil. 

Kunderelationerne ventes at tilføre koncernen værdi i minimum fem år og afskrives lineært over en fem års periode.

Den samlede nedskrivningstest for den pengestrømsfrembringende enhed Education viser at genindvindingsværdien er højere end de 
aktiverede regnskabsmæssige værdier. Derfor er det også ledelsens vurdering at værdien på kunderelationer er retvisende og nedskrivning 
derfor ikke bør foretages.

Software internt brug
Software der er indkøbt til internt brug er typisk administrationsapplikationer og medgår således ikke i koncernens produktion og salgsklare 
produkter. Software til internt brug afskrives lineært over tre til fem år, men sammenholdes også årligt for om nytteværdien er højere end 
den regnskabsmæssige værdi.
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NOTE 15 MATERIELLE AKTIVER

DKK 1.000
Grunde og 
bygninger

Andre 
anlæg, 

drifts-
matriel og 

inventar

Indretning 
af lejede 

lokaler I alt

2009
Kostpris 1. januar 2009 -           12.498     283          12.781     
Valutakursregulering -           8              41            49            
Tilgang -           447          81            528          
Afgang -           (1.017)      (324)         (1.340)      
Overført -           (132)         -           (132)         

-           11.804     81            11.885     

-           9.238       127          9.365       
Valutakursregulering -           17            30            47            
Afskrivninger -           1.876       64            1.940       
Nedskrivninger -           27            -           27            
Afgang -           (833)         (207)         (1.040)      
Overført -           (132)         -           (132)         

-           10.193     14            10.207     

-           1.611       68            1.678       
3-5 år 5 år

DKK 1.000
Grunde og 
bygninger

Andre 
anlæg, 

drifts-
matriel og 

inventar

Indretning 
af lejede 

lokaler I alt

2008
Kostpris 1. januar 2008 36.194     12.416     355          48.965     

-           -           -           -           
-           1.279       12            1.291       

Tilgang -           1.007       -           1.007       
Afgang (36.194)    (1.412)      (84)           (37.690)    
Overført -           (792)         -           (792)         

-           12.498     283          12.781     

6.374       9.424       76            15.874     
-           -           -           

Afskrivninger 824          1.600       60            2.484       
Nedskrivninger -           -           -           -           
Afgang (7.198)      (964)         (9)             (8.171)      
Overført -           (822)         -           (822)         

-           9.238       127          9.365       

-           3.260       156          3.416       
3-5 år 5 år

Kostpris 31. december 2009

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009

Korrektion kostpris/afskrivninger

Afskrives over

Afskrives over

Af- og nedskrivninger 31. december 2009

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

Tilgang ved køb af virksomhed

Kostpris 31. december 2008

Af- og nedskrivninger 1. januar 2008
Korrektion kostpris/afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2008
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NOTE 16 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

DKK 1.000 2009 2008

Kostpris 1. januar 1.580            1.580            
Tilgang 869               -                
Afgang/overført til tilknyttede virksomheder (2.449)           -                

-                1.580            

(1.182)           (1.182)           
Afgang/overført til tilknyttede virksomheder 1.182            -                

-                (1.182)           

-                398               

2008
Navn og hjemsted Ejerandel Omsætning Årets resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Årets resultat

Enologic A/S, Aalborg 50% 25                 -                810               13                 398               -                

Kostpris 31. december

Nedskrivninger 1. januar

Nedskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Netop koncernens andel

Netop har i 2009 erhvervet de sidste 50% af selskabet Enologic A/S, jf. note 26. Selskabet indgår derfor i koncernregnskabet på lige vilkår 
som selskabets øvrige 100% ejede datterselskaber.
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NOTE 17 UDSKUDT SKAT

DKK 1.000 2009 2008

Udskudt skat 1. januar 3.508             357                
Udskudt skat vedr. køb af tilknyttede virksomheder 939                (5.030)            
Ændring af udskudt skat tidligere år (255)               (941)               
Ændring i skatteprocent -                 -                 
Årets udskudte skat (5.863)            9.122             
Udskudt skat 31. december (1.671)            3.508             

Udskudt skat indregnes således i balancen:
Udskudt skat, aktiver 2.004             8.082             
Udskudt skat, forpligtelser (3.675)            (4.574)            
Udskudt skat 31. december, netto (1.671)            3.508             

Udskudt skat vedrører:

Immaterielle aktiver 2.203             (5.471)            
Materielle aktiver 118                104                
Tilgodehavender 1.337             694                
Anden gæld 673                -                 
Aktiebaseret vederlæggelse 33                  17                  
Skattemæssigt underskud 26.923           14.191           
Nedskrivning (32.958)          (6.027)            

(1.671)            3.508             

De midlertidige forskelle af immaterielle aktiver er i overvejende grad opstået ved købet af Genevalogic Holding AG, i 2008 j f. note 26. 
Den indregnede værdi af skattemæssigt underskud stammer fra de skattemæssige resultater opnået i 2007, 2008 og 2009 af alle d e 
danske koncernselskaber, som er sambeskattede med Netop Solutions A/S. Ledelsen vurderer det dog kke sandsynligt, at hele vær dien 
af udskudte skatteaktiver vedrørende fremførbart underskud kan realiseres inden for en 3 års horisont, og derfor er der foret aget en 
nedskrivning af værdien af skattemæssigt underskud til tkr. 2.004. Denne værdi forventes realiserbar med afsæt i nuværende aj ourførte 
budgetter for de kommende tre år.

Skattemæssige tab realiseret i de udenlandske datterselskaber er ikke medtaget i det beregnede udskudt skatteaktiv. Der vurde res det 
mindre sandsynligt, at tabene kan anvendes til modregning i forventelig fremtidig indkomst indenfor forældelsesfrister i de l ande hvor 
tabene er realiseret. Skatteværdien af ikke aktiverede udskudte skatter i udenlandske skattejurisdiktioner andrager ca. 8,7 m io kr. (2008: 
11.6 mio kr.)

NOTER Til kONCERNREgNSkAbET64



NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 18 TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER

DKK 1.000 2009 2008

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.569           19.597           

Årets nedskrivninger indregnet i resultatopgørelsen, netto 566                1.935             

Tilgodehavender hos kunder som ikke anses for at være værdiforringet - helt eller delvist - er fordelt således:
Ikke forfaldne 7.728             9.753             
Op til 30 dage 1.982             3.597             
Mellem 30 og 90 dage 591                1.003             
Over 90 dage 366                2.400             

10.667           16.753           

Nedskrivninger pr. 1. januar 4.782             3.022             
Realiserede i året (1.276)            (212)               
Tilbageføre nedskrivninger (162)               (572)               
Årets nye nedskrivninger til dækning af tab 2.004             2.544             
Nedskrivninger 31.  december 5.348             4.782             

Der foretages direkte nedskrivninger af tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser, hvis værdien ud fra en individuel vurdering af de enkelte 
debitorers betalingsevne er forringet, fx ved betalingsstandsning, konkurs e.l. Nedskrivninger foretages til opgjort nettorealisationsværdi. 
Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender før nedskrivning til nettorealisationsværdi baseret på en individuel vurdering udgør 19.9 
mio. kr. (31.12.2008: 24.4 mio. kr.) 

Koncernens valuta- og kreditrisici vedrørende tilgodehavender er beskrevet i note 32.

Der er ikke modtaget sikkerhedsstillelse for tilgodehavender fra salg, men der er dog tæt kontakt med de relativt få partnere , der har 
udeståender af ældre dato og rimelig sikkerhed for at disse bliver betalt.

Nedskrivninger registreres på en samlekonto til at reducere den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, 
hvis værdi er forringet grundet tabsrisiko. Baseret på historiske erfaringer indregnes beløb på samlekontoen for nedskrivninger når 
tilgodehavender har været forfaldne i mere end tre måneder og hvor der ikke er indgået nogen betalingsplan med debitoren.
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NOTE 19 ANDRE TILGODEHAVENDER

DKK 1.000 2009 2008

Periodeafgrænsningsposter 1.451            2.266            
Øvrige tilgodehavender 2.892            3.743            

4.343            6.009            

Heraf fordelt på:
0 - 1 år 2.803            6.009            
> 1 år 1.540            -                

4.343            6.009            

Øvrige tilgodehavender består i al væsentlighed af  tilgodehavende afregning fra tidligere udlejer, i England, tilgodehavende moms mv. 
Den langfristede del af øvrige tilgodehavender vedrører tilgodehavende for salg af produktet Netfilter som skal betales af køberne som en 
earn-out betaling i takt med at Netop sælger produktet under en forhandleraftale.

Periodeafgræsningsposter vedrører forudbetalte omkostninger såsom husleje, forsikringer, softwarelicenser mv.
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NOTE 20 AKTIEKAPITAL, EGNE AKTIER OG UDBYTTE

DKK 1.000

Aktiekapital

2009 2008 2009 2008
1. januar 4.209.108      3.850.428      21.046          19.252          
Tilgang -                358.680         -                1.794            
31. december 4.209.108      4.209.108      21.046          21.046          

 
Egne aktier

2009 2008 2009 2008 2009 2008
1. januar 125.260         50.636          628               255               3,10% 1,32%
Købt 13.409          74.624          67                 373               0,32% 1,77%
31. december 138.669         125.260         695               628               3,42% 3,10%

Udstedte aktier
Antal stk. Nom. værdi (tkr.)

Antal stk. Nom. værdi (tkr.) % af aktiekapital

Aktiekapitalen består af 4.209.108 aktier a nominelt 5 kr. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen begrænsninger i 
omsætteligheden og ingen stemmeretsbegrænsninger.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Netop Solutions A/S kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10% af 
aktiekapitalen, nominelt  2.105 tkr. 

Netop Solutions A/S erhvervede i 2009 egne aktier, nom. tkr. 67 (2008; tkr. 373) ad flere omgange til en gennemsnitskurs på 32,80 (2008; 
55,50) svarende til en købesum på tkr. 440 (2008; tkr. 4.142).

Der er ikke udbetalt udbytte i 2009 og 2008 vedrørende regnskabsårene 2008 og 2007.
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NOTE 21 HENSATTE FORPLIGTELSER

DKK 1.000 2009 2008

Kursgaranti
Kursgaranti 1. januar 10.000          -                
Årets reguleringer -                10.000          
Kursgaranti 31. december 10.000          10.000          

Forfaldstidspunktet for kursgaranti forventes at blive:
Kortfristede forpligtelser 10.000          -                
Langfristede forpligtelser -                10.000          
Hensatte forpligtelser 31. december 10.000          10.000          

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser 1. januar -                -                
Årets reguleringer 1.457            -                
Andre hensatte forpligtelser 31. december 1.457            -                

Forfaldstidspunktet for andre hensatte forpligtelser forventes at blive:
Kortfristede forpligtelser 146               -                
Langfristede forpligtelser 1.311            -                
Hensatte forpligtelser 31. december 1.457            -                

Forfaldstidspunktet for hensatte forpligtelser i alt forventes at blive:
Kortfristede forpligtelser 10.146          -                
Langfristede forpligtelser 1.311            10.000          
Hensatte forpligtelser 31. december 11.457          10.000          

Da Netop købte GenevaLogic Holding AG forpligtede Netop sig til at betale en kursgaranti på maksimalt tdk. 10.000 såfremt de udstedte 
aktier, som er en del af købesummen, mistede tilsvarende eller mere i børsværdi. Pr. balancedagen er aktiernes værdi faldet mere end 
tdk. 10.000 og kursgarantien er således fuldt hensat. Kursgarantien er forfalden til betaling den 30. september 2010 eller senere.

Netop har den 31. december 2009 indgået en 10 årig supportaftale med Atea. 
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NOTE 22 PENSIONSFORPLIGTELSER

Netop-koncernens virksomheder har forskellige pensions- og fratrædelsesordninger, alt efter hvilke krav og arbejdsmarkedslovgivning der 
er i de lande hvor Netop har medarbejdere. Da det kun er ca. 3% (2008: ca. 5%) af koncernens medarbejdere der har en ydelsesb aseret 
pensionsaftale er det ikke en væsentlig del af de samtlige pensionsordninger som forpligter virksomheden, udover de indbetalt e bidrag.

De øvrige ca. 97% af pensionsordningerne er bidragsbaserede, hvor Netop ikke er forpligtet udover de aftalebestemte bidrag.

I bidragsbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale et bestemt bidrag (fx et fast beløb eller en fast procentdel af 
lønnen). I en bidragsbaseret ordning har koncernen ikke risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, inflation, dødelighed og 
invaliditet.

I ydelsesbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at betale en bestemt ydelse (fx en alderspension som et fa st beløb eller 
en fast procent af slutlønnen). I en ydelsesbaseret ordning bærer koncernen risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, 
inflation, dødelighed og invaliditet. De ydelsesbaserede ordninger sikrer typisk de omfattede medarbejdere en pension baseret på slutløn.

Danske virksomheders pensionsforpligtelser er forsikringsmæssigt afdækket. Visse udenlandske virksomheder er ligeledes 
forsikringsmæssigt afdækket. Udenlandske virksomheder, der ikke er eller kun delvist er afdækket forsikringsmæssigt (ydelsesb aserede 
ordninger), opgør forpligtelsen aktuarmæssigt til nutidsværdi på balancetidspunktet. Disse pensionsordninger afdækkes helt el ler delvist i 
pensionsfonde for medarbejderne. I koncernregnskabet er der under forpligtelser indregnet tkr. 226. (2008: tkr. 685) vedrøren de 
koncernens forpligtelser over for nuværende og tidligere medarbejdere efter fradrag af de til ordningerne knyttede aktiver.

Den eneste ydelsesbaseret pensionsordning, som forpligter Netop koncernen, vedrører virksomhedens medarbejdere i Schweiz. Det er
derfor først i 2008 hvor købet af Genevalogic Holding AG (se note 26) blev effektueret at Netop første gang skulle indregne d enne type 
forpligtelse i koncernregnskabet.
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NOTE 22 PENSIONSFORPLIGTELSER

DKK 1.000 2009 2008

I resultatopgørelsen for koncernen er der indregnet følgende:
Bidragsbaserede ordninger -                 1.428             
Ydelsesbaserede ordninger -                 184                

-                 1.612             

Afkast af pensionsaktiver:
Faktisk betalt ydelsesbaseret pensionsordning -                 499                
Årets regulering af hensat forpligtelse -                 (315)               
Aktuarmæssige tab på ordningen -                 184                

Nutidsværdi af afdækkede ydelsesbaserede forpligtelser -                 5.169             
Dagsværdi af ordningens aktiver -                 (4.484)            
Nettoforpligtelse indregnet i balancen -                 685                

Udvikling i nutidsværdi af ydelsesbaseret forpligtelse
Forpligtelse 1. januar -                 -                 
Tilgang ved virksomhedsovertagelser -                 5.169             
Årets regulering -                 -                 
Forpligtelse 31. december -                 5.169             

Udvikling i dagsværdi af pensionsaktiver
Forpligtelse 1. januar -                 -                 
Tilgang ved virksomhedsovertagelser -                 4.484             
Årets regulering -                 -                 
Pensionsaktiver 31. december -                 4.484             

I opgørelsen over indregnede indtægter og ogkostninger er indregnet følgende aktuarmæssige gevinster/tab:

Akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab -                 (315)               

Ydelsesbaseret pensionsberegning  pr. 31. december 2009
I 2009 er det besluttet ikke at anvende aktuarmæssig assistance til beregning af hensættelse for ydelsesbaseret pensionsforpl igtelser. 
Fravalget skyldes de meget høje omkostninger forbundet med denne assistance sammenholdt med hensættelsens størrelse.  

Hensættelsen er nu under et væsentlighedsniveau iht. IFRS, og det faktum sammenholdt med manglende aktuarmæssige værdier gør at 
tal i noten er helt udeladt for 2009. 

Aktuarmæssig beregning og forudsætninger pr. 31. december 2008
Pensionsaktiverne forvaltes af pensionsselskabet PKG Pensionskasse (Schweiz). Pensionsselskabets politik er, at aktiverne maksimalt må 
udgøre 42% af de samlede investeringer. De øvrige pensionsmidler investeres i obligationer, likvider og ejendomme.

Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan gennemsnitligt oplyses som; diskonteringsrente på 3,25%, 
forventet afkast på ordningernes aktiver på 3,25% og forventet lønstigningstakt på 1,50%.

Forventet afkast af ordningens aktiver er fastsat af PensionRisk AG (Schweiz) på grundlag af aktivernes sammensætning og gene relle 
forventninger til den økonomiske udvikling.
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NOTE 23 SELSKABSSKAT

DKK 1.000 2009 2008

Skyldig selskabsskat 1. januar 3                   (4.844)           
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år -                -                
Årets aktuelle skat 142               22                 
Betalt selskabsskat i året (100)              4.825            
Skyldig selskabsskat 31. december 45                 3                   

NOTE 24 ANDEN GÆLD

DKK 1.000 2009 2008

Langfristede forpligtelser 805               -                
Kortfristede forpligtelser 10.839          10.743          

11.644          10.743          

Anden gæld fordelt efter oprindelse
Skyldige personaleomkostninger 8.124            6.466            
Skyldig momslån (eksport-ordningen) 805               -                
Øvrige 2.716            4.277            

11.644          10.743          

NOTE 25 LIKVIDE BEHOLDNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Kontanter og indeståender på bankkonti 4.848            48.146          
Likvider 31. december, jf. pengestrømsopgørelse 4.848            48.146          
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NOTE 26 KØB AF TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG AKTIVITETER

DKK 1.000

Regnskabs-
mæssig værdi 

før 
overdragelsen

Regulering til 
dagsværdi

Dagsværdi på 
overtagelses-

tidspunktet

Erhvervelser i 2009

Køb af Netop Netfilter A/S (tidl. Enologic A/S)

Udskudt skat -                939               939               
Tilgodehavender 16                 -                16                 
Likvider 794               -                794               
Kortfristede forpligtelser (12)                -                (12)                
Erhvervede nettoaktiver 798               939               1.737            

Opgjort goodwill -                
Kostpris 100% af aktierne 1.737            

Vederlag for 50% af aktierne (869)              
Overtagne likvider 794               
Likviditetseffekt, netto (75)                

Erhvervelser i 2008

Køb af Medianet Innovations SRL

Immaterielle aktiver 145               -                145               
Materielle aktiver 162               -                162               
Tilgodehavender 1.161            -                1.161            
Likvider 11                 -                11                 
Kortfristede forpligtelser (1.462)           -                (1.462)           
Erhvervede nettoaktiver 17                 -                17                 

Opgjort goodwill -                
Kostpris 100% af aktierne 17                 

Overtagne likvider (11)                
Likviditetseffekt, netto 6                   

Med effekt fra 1. september 2009 købte Netop Solutions A/S 50% af aktierne i Enologic A/S. Netop Solutions A/S ejede i forvejen 50% af 
aktierne og er dermed nu eneaktionær i selskabet. 

Opgørelsen af dagsværdier på de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er afsluttet pr. 31 december 2009.

Selskabet har i 2009 været uden driftsaktivitet og derfor  er der ikke nogen andel af 2009-resultatet for Enologic A/S som er  medtaget i 
årets resultat for koncernen.

Med effekt fra 1. juli 2008 købte Netop Solutions A/S 100% af aktierne i et mindre rumænsk selskab; Medianet Innovations SRL.
Selskabet blev købt i forbindelse med indgåelse af forhandleraftale imellem Netop Solutions og Medianet International Inc. og Medianet 
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NOTE 26 KØB AF TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG AKTIVITETER

DKK 1.000

Regnskabs-
mæssig værdi 

før 
overdragelsen

Regulering til 
dagsværdi

Dagsværdi på 
overtagelses-

tidspunktet

Erhvervelser i 2008 

Køb af Genevalogic Holding AG

Immaterielle aktiver 1.125            23.862          24.987          
Materielle aktiver 1.046            -                1.046            
Varebeholdning 46                 -                46                 
Tilgodehavender 3.245            -                3.245            
Periodeafgrænsningsposter 764               -                764               
Likvider 1.466            -                1.466            
Langfristede forpligtelser -                (1.000)           (1.000)           
Kortfristede forpligtelser (8.251)           -                (8.251)           
Udskudt skat -                (5.030)           (5.030)           
Erhvervede nettoaktiver (559)              17.832          17.273          

Opgjort goodwill 31.022          
Kostpris 100% af aktierne 48.295          

Betalt ved udstedelse af nye aktier og warrants (29.756)         
Samlet kostpris, kontant 18.539          

Overtagne likvider (1.466)           
Likviditetseffekt, netto 17.073          

Elementer af samlet kostpris, kontant
Kontant 17.443
Direkte købsomkostninger 1.096

18.539

Netop Solutions A/S indgik i juni 2008 aftale om køb af hele aktiekapitalen i GenevaLogic Holding AG. Købet blev effektueret
1. juli 2008, og GenevaLogic koncernen konsolideres i Netop Solutions’ regnskab fra denne dato.

De anførte regnskabstal er omregnet i danske kroner til kursen på indregningstidspunktet. Opgørelsen af dagsværdier på de overtagne 
aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser er afsluttet pr. 31 december 2008 for begge virksomheder.
Den opgjorte goodwill repræsenterer værdien af de overtagne virksomheders forventede indtjeningsevne, der ikke pålideligt kan henføres 
til enkeltaktiver, herunder værdien af personalekompetencer. Endvidere forventes der store synergier ved øget salg og bedre udnyttelse af 
medarbejdere og disses viden.

Af koncernens resultat for året på minus 48,700 t.kr. kan minus 49,700 t.kr. henføres til indtægter genereret af Netop Business Solutions 
A/S efter overtagelsen og 1,000 t.kr. kan henføres til indtægter genereret af Genevalogic Holding AG.Hvis de to virksomheder havde været 
overtaget med virkning pr. 1. januar 2008 ville nettoomsætningen for 2008 have været ca. 110,000 t.kr. og årets resultat ca. minus 47,700 
t.kr. Det er ledelsens vurdering, at disse proformatal afspejler indtjeningsniveauet i koncernen efter overtagelsen af de to virksomheder og 
at beløbene derfor kan danne basis for sammenligninger i efterfølgende regnskabsår.

Ved opgørelse af proformabeløbene for nettoomsætning og årets resultat er der foretaget følgende væsentlige tillempninger:
• Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver er beregnet med udgangspunkt i de i overtagelsesbalancen opgjorte
dagsværdier frem for de oprindelige regnskabsmæssige værdier.
• Finansielle omkostninger er beregnet med udgangspunkt i kreditvurderinger af koncernen og koncernens gæld/egenkapitalandel
efter virksomhedssammenslutningerne.
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NOTE 27 AKTIEOPTIONER, WARRANTS OG AKTIEBESIDDELSER

Aktieoptionsprogrammer
I 2003 og 2004 tildelte Netop aktieoptioner til ledende medarbejdere (1 person) samt øvrige medarbejdere (17 personer), i alt 18 personer i 
koncernen.

Aktieoptionsordningen pr. 31. december 2009 omfatter i alt 51.853 stk. aktieoptioner. Hver aktieoption giver optionsejeren re t til erhvervelse 
af én eksisterende Netop aktie a nom. DKK 5.

Optionerne er udstedt til en udnyttelseskurs, der svarer til 10 dages gennemsnit af kursen på NASDAQ OMX Copenhagen 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.

Optionsprogram 2003
Samtlige optioner tildelt under 2003-ordningen er optjent efter 36 måneder fra tildelingstidspunktet den 27. juni 2003. Udnyttelse af 
optionerne under dette program skal ske senest 84 måneder efter tildelingstidspunktet. Aktieoptionerne blev optjent så længe 
optionsindehavender var ansat i selskabet, men der er intet krav om, at denne skal være i uopsagt stilling på udnyttelsestids punktet.

Under 2003-programmet blev der i alt tildelt 52.000 optioner. Heraf er 36.375 stk bortfaldet og andre 11.125 stk er udnyttet. De r resterer 
derfor pr. 31. december 2009 4.500 stk. Bortfald er alene sket ved at medarbejdere med optioner ikke længere er ansat i konce rnen.

Optionerne under optionsprogram 2003 kan afregnes kontant, men det er hensigten, at afregningen skal ske i aktier. Udnyttelseskursen blev 
ved ordningens etablering fastsat til 108 kr

Optionsprogram 2004
Tildelingstidspunktet for samtlige optioner i optionsprogram 2004 var den 17. august 2004. Udnyttelse af optionerne under det te program 
kan tidligst ske 36 måneder efter tildelingstidspunktet og senest 84 måneder efter. Optionerne til aktierne optjente optionsi ndehavender kun 
så længe denne var ansat i selskabet, men ligesom under optionsprogram 2003 er der intet krav om, at denne skal være i uopsag t stilling på 
udnyttelsestidspunktet.

Optionsprogrammet i 2004 blev der i alt tildelt 43.200 optioner. Ingen af disse optioner er udnyttet, men 38.700 stk er bortf aldet ved naturlig 
medarbejderafgang. Pr. 31. december 2009 indeholder ordningen 4.500 stk. 

Optionsprogrammet 2004 kan ikke differenceafregnes, og optionen kan derfor kun udnyttes ved køb af aktier til den aftalte
udnyttelseskurs på 99 kr.

Warrantprogram 2008
Netop Solutions A/S har i 2008 etableret et warrant program til selskabets direktion. Der er i alt tildelt warrants for 1.500 .000 kr. svarende til 
20.562 stk. warrants. Warrants giver warrantindehaverne retten til at tegne en aktie á nom. DKK 5 i selskabet, når sådanne wa rrants er 
optjente.

Tildelingstidspunktet var den 26. juni 2008 hvor tegningen er sket til gennemsnittet af åbningskursen, (NASDAQ OMX Copenhagen), for de 
sidste 10 dage før tildelingstidspunktet. Kursen er fastsat til 72,95 kr.

Retten til at udnytte de tildelte warrants optjenes over en to-årig periode fra den 1. juli 2008 med 1/24 hver hele måned de 
tegningsberettigede er ansat hos Netop Solutions A/S. Værdien heraf er beregnet til 264 t.kr., der periodiseres over optjenin gsperioden. I 
2009 er der således udgiftsført tkr. 133 i resultatopgørelsen for denne ordning. Efter optjeningsperioden den 30. juni 2010 k an warrants 
udnyttes - dog senest den 26. juni 2013.

Warrantprogram 2008 – del af købspris Genevalogic Holding AG
Ved opkøbet af Genevalogic Holding AG betalte Netop Solutions A/S en del af købesummen ved tildeling af warrants.
Warrantprogrammet giver sælger ret til at tegne 71.736 stk. aktier á nom. DKK 5 i Netop Solutions A/S.

Tildelingstidspunktet er fastsat til overtagelsesdagen den 1. juli 2008 hvor kursen blev fastsat til kr. 69,70. Kursen er fundet ved 
gennemsnittet af de sidste 10 handelsdage op til den 30. juni 2008 på Nasdaq OMX Copenhagen.

Warrants er fuldt optjent på tildelingstidspunktet, men sælger af Genevalogic Holding AG kan tidligst udnytte de tildelte war rants efter 24 
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NOTE 27 AKTIEOPTIONER, WARRANTS OG AKTIEBESIDDELSER

DKK 1.000 Øvrige Bestyrelse Direktion

Ledende 
med-

arbejdere

Øvrige 
med-

arbejdere I alt

Udnyttel-
seskurs 

pr. option 
i kr.

Markeds-
værdi i 

tkr.

Optionsprogram 2003
1. januar 2008 -            -           -           4.500       15.000     19.500     
Udnyttede optioner i 2008 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2008 -            -           -           (4.500)      (1.900)      (6.400)      

-            -           -           -           13.100     13.100     108          4              

1. januar 2009 -            -           -           -           13.100     13.100     
Udnyttede optioner i 2009 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2009 -            -           -           -           (8.600)      (8.600)      

-            -           -           -           4.500       4.500       108          -           

Optionsprogram 2004
1. januar 2008 -            -           -           4.500       27.853     32.353     
Udnyttede optioner i 2008 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2008 -            -           -           (4.500)      (8.853)      (13.353)    

-            -           -           -           19.000     19.000     99            29            

1. januar 2009 -            -           -           -           19.000     19.000     
Udnyttede optioner i 2009 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2009 -            -           -           -           (14.500)    (14.500)    

-            -           -           -           4.500       4.500       99            -           

-            -           -           -           9.000       9.000       

-            -           -           -           32.100     32.100     

Udestående pr. 31. december 2008

Udestående pr. 31. december 2008

Udestående pr. 31. december 2009

Udestående pr. 31. december 2009

Antal optioner der kan udnyttes 
31. december 2009

Antal optioner der kunne udnyttes 
31. december 2008

De optioner hidrørende fra optionsprogram 2003 der er udestående pr. 31. december 2009 kan senest udnyttes den 27. juni 2010.

Optionerne fra optionsprogram 2004 der er udestående pr. 31. december 2009 kan senest udnyttes den 1. august 2011.

Der er ikke udnyttet optioner i regnskabsåret 2009 under optionsprogram 2003 eller 2004. Det var heller ikke tilfældet i 2008 .
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NOTE 27 AKTIEOPTIONER, WARRANTS OG AKTIEBESIDDELSER

DKK 1.000 Øvrige Bestyrelse Direktion

Ledende 
med-

arbejdere

Øvrige 
med-

arbejdere I alt

Udnyttel-
seskurs 

pr. option 
i kr.

Markeds-
værdi i 

tkr.

Warrant program 2008
26. juni 2008 -            -           20.562     -           -           20.562     
Udnyttede optioner i 2008 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2008 -            -           -           -           -           -           

-            -           20.562     -           -           20.562     73            25            

1. januar 2009 -            -           20.562     -           -           20.562     
Udnyttede optioner i 2009 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2009 -            -           -           -           -           -           

-            -           20.562     -           -           20.562     73            -           

1. juli 2008 71.736      -           -           -           -           71.736     
Udnyttede optioner i 2008 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2008 -            -           -           -           -           -           

71.736      -           -           -           -           71.736     70            102          

1. januar 2009 71.736      -           -           -           -           71.736     
Udnyttede optioner i 2009 -            -           -           -           -           -           
Bortfald i 2009 -            -           -           -           -           -           

71.736      -           -           -           -           71.736     70            -           

71.736      -           20.562     -           -           92.298     

-            -           -           -           -           -           

-            -           -           -           -           -           
Antal warrants der kunne udnyttes 
31. december 2008

Warrantprogrammer total

Antal warrants der kan udnyttes 
31. december 2009

Udestående pr. 31. december 2009

Udestående pr. 31. december 2008

Udestående pr. 31. december 2009

Warrant program 2008 - del af købspris 
Genevalogic Holding AG

Udestående pr. 31. december 2008

De warranter der indgår i ordningerne kan tidligst udnyttes fra den 1. juli 2010.

Markedsværdien af tegningsretterne i optionsprogram 2003 og 2004 og warrant programmerne 2008 er beregnet på grundlag af Black-
Scholes’ model for værdiansættelse af optioner og warrants. For 2009 er der pr. 31. december 2009 i beregningen taget udgangspunkt i et 
udbytte pr. aktie på 0%  af aktiekursen (2008: 0%), en volatilitet på 71,83% (2008: 44,3% )samt en risikofri rente på 2,2% (2 008:  2,2%).

Den forventede volatilitet er opgjort af den historiske volatilitet i Netop Solutions A/S’ aktie for de seneste 2 år.

Gennemsnitskursen for Netop-aktien har i 2009 udgjort  kr. 22,42 (2008: kr. 63,27)

Den risikofrie rente er fastsat efter den danske statsobligationsrente på den forventede løbetid.
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NOTE 28 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER

DKK 1.000 2009 2008

Netop koncernens transaktioner med nærtstående parter har udgjort følgende:

ATEA A/S (Bestyrelsesformand Ib Kunøe)
Indkøb af IT-udstyr hos Atea 724               584               
Salg af software til Atea A/S 4.303            9.001            
Tilgodehavende hos Atea A/S 1.590            3.444            
Gæld til Atea A/S 201               11                 

Columbus IT Partner A/S (Bestyrelsesformand Ib Kunøe)
Køb af software og konsulent-assistance hos Columbus IT Partner A/S 119               553               
Skyldig til Columbus IT Partner A/S -                55                 

Philip & Partnere (Bestyrelsesmedlem Henning Hansen)
Juridisk assistance hos advokatfirmaet Philip & Partnere 372               880               
Gæld til advokatfirmaet Philip & Partnere 15                 28                 

DTM International A/S (tidl. bestyrelsesmedlem Peter Grøndahl)

4 875
Gæld til DTM International A/S -                225               

Udbygning og vedligeholdelse af CRM system, samt konsulent-assistance hos DTM 
International A/S

Netop Solutions A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Netop Solutions A/S’ nærtstående parter, med betydelig 
indflydelse, omfatter tilknyttede virksomheder, hvori Netop Solutions A/S’ bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse 
personers relaterede familiemedlemmer har væsentlige interesser. Al samhandel foregår på markedsvilkår, idet Netop Solutions A/S
handler på samme vilkår som virksomhedens samhandelspartnere.

Der har i regnskabsåret ikke været andre transaktioner med medlemmer af bestyrelsen og direktionen eller andre ledende
medarbejdere i koncernen.

I regnskabsåret 2009 har ingen medlemmer af bestyrelsen - udover medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - haft
ansættelse i koncernen.

Associerede virksomheder:
Udover ovenstående omfatter transaktioner med nærtstående parter de associerede virksomheder hvor Netop har betydelig
indflydelse.

I den associerede virksomhed; Enologic A/S udgjorde Netop Solutions A/S' ejerandel 50% indtil Netop Solutions A/S købte de resterende 
50% og overtog hele selskabet, jf. note 26.

I 2009 har der alene været transaktioner med Enologic A/S vedrørende royaltybetalinger af tkr. 6 (2008; tkr. 102)

For så vidt angår moderselskabet har der været nærtstående transaktioner med Philip & Partnere for tkr 284 (2008; tkr
638)
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NOTE 29 LEDELSENS BEHOLDNING AF NETOP SOLUTIONS A/S-AKTIER

DKK 1.000

Aktier ved 
årets 

begyndelse 
(stk)

Købt i 2009 
(stk)

Solgt i 2009 
(stk)

Aktier ved 
årets 

afslutning 
(stk)

Markeds-
værdi pr. 

31.12 2009 
(DKK 1.000)

Bestyrelse:
Ib Kunøe -                 -                 -                 -                 -                 
Peter Schüpbach -                 -                 -                 -                 -                 
Henning Hansen -                 -                 -                 -                 -                 
Jan Elbæk -                 -                 -                 -                 -                 
Per Egon Rank 594                -                 -                 594                5                    
Hanne Jespersen Hansen (udtrådt februar 2010) -                 -                 -                 -                 -                 
Max Møller -                 -                 -                 -                 -                 
I alt 594                -                 -                 594                5                    

Direktion:
Kurt Groth Bager -                 -                 -                 -                 
Claus Finderup Grove -                 -                 -                 -                 
I alt -                 -                 -                 -                 

NOTE 30 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER

DKK 1.000 2009 2008

Fremtidige operationelle leasingforpligtelser specificeres således:

Grunde- og bygninger - forfalder indenfor 1 år 4.282             5.045             
Andre anlæg - forfalder indenfor 1 år 1.972             1.578             

6.254             6.623             

Grunde- og bygninger - forfalder indenfor 5 år 10.505           12.167           
Andre anlæg - forfalder indenfor 5 år 1.555             2.145             

12.060           14.312           

Grunde- og bygninger - forfalder efter 5 år 19.439           22.873           
Andre anlæg - forfalder efter 5 år -                 -                 

19.439           22.873           

37.753           43.808           

Omkostninger til operationel leasing indregnet i resultatopgørelsen 8.531             4.017             

Den væsentligste forpligtigelse omfatter leasingaftale for kontor domicil i Birkerød, hvor den årlige leasingaftale udgør 2,3 mio. kr 
per år med en årlig stigning på 3%. Aftalen er uopsigelig frem til år 2023, men der foreligger en mulighed for at tilbagekøbe ejendommen per 
1. oktober 2016 til 36,7 mio. kr. Der er  endvidere tilladelse til at leje dele af bygningen ud. Dette har ikke været aktuelt i 2009, og der er 
således ikke genereret nogle lejeindtægter vedrørende kontorbygningen i Birkerød.
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NOTE 31 OPHØRTE AKTIVITETER

DKK 1.000 2009 2008

Nettoomsætning 1.555             592                
Eksterne omkostninger (5.255)            (2.614)            
Af- og nedskrivninger (752)               (368)               
Personaleomkostninger (4.439)            (2.411)            
Resultat før skat (8.891)            (4.801)            
Skat af resultat -                 1.200             
Årets resultat af ophørte aktiviteter (8.891)            (3.601)            

Pengestrøm fra driftsaktivitet (8.139)            (4.433)            
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -                 -                 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -                 -                 
Pengestrøm i alt (8.139)            (4.433)            

Materielle aktiver -                 -                 
Aktiver bestemt for salg i alt -                 -                 

Resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie (EPS) á kr 5. (2,18)              (0,91)              
Udvandet resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie (EPS-D) á kr 5. (2,18)              (0,91)              

Forhandleraftalen mellem Netop  og  Medianet  blev afsluttet ultimo 2009. Derfor er aktiviteterne herved identificeret og tilhørende 
omsætning og omkostninger opgjort for hele 2009. Ved ophør af forhandleraftalen var Netop kontraktligt forpligtet til at  til bagelevere 
samtlige af de aktiver - herunder medarbejdere - som Netop fik overdraget ved aftalens indgåelse i 2008. 
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NOTE 32 FINANSIELLE RISICI OG AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Valutarisiko pr. 31. december 2009
DKK 1.000

Valuta 
Betaling / 

udløb
Tilgode-

havender
Likvide 

beholdninger Gæld

Afdækket ved 
valutatermins-

kontrakt Nettoposition

USD < 1 år 5.632             1.810             3.481             -                 3.960             

Valutarisiko pr. 31. december 2008
DKK 1.000

Valuta 
Betaling / 

udløb
Tilgode-

havender
Likvide 

beholdninger Gæld

Afdækket ved 
valutatermins-

kontrakt Nettoposition

USD < 1 år 1.570             829                428                -                 1.971             

Netop koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici. Dis se vedrører 
markedsrisici, som for Netop er valuta- og renterisici, samt kreditrisici og likviditetsrisici. 

Det er ikke koncernens politik i at foretage aktiv spekulation i finansielle instrumenter. Det er alene styring og reduktion af de
finansielle risici som koncernen finansielle styring retter sig imod.

Ledelsen overvåger løbende de risici som koncernen er eksponeret overfor og tilretter politikker til afdækning heraf.

Koncernen har bemyndigellse til at indgå valutaterminskontrakter, men  har på statusdagen den 31. december 2009 ikke part i nogen 
igangværende kontrakter.

Valutarisici
Koncernen er eksponeret for valutakursudsving, som følge af at de enkelte koncernvirksomheder foretager købs - og salgstransaktioner
og har tilgodehavender og gæld i andre valutaer end deres egen funktionelle valuta.

Netops hovedkontor er hjemmehørende i Danmark hvorfor mange af koncernens omkostninger afholdes i danske kroner. I 2009 blev 
ca.25% af selskabets omsætning faktureret i danske kroner, 25% i euro, 45% i US-dollars, mens de resterende 5% blev faktureret i britiske 
pund. Selskabets væsentligste kommercielle valutaeksponeringer relaterer sig således til salg i US-dollars. På udgiftssiden afholder 
koncernen udgifter i danske kroner, US-Dollars, Rumænske Lei samt britiske pund.
Selskabets væsentligste valutaeksponeringer er således mod EUR og USD på omsætningssiden og USD og RON (Rumænske Lei) på 
udgiftssiden. Ledelsen vurderer ikke Euro-eksponeringen som særlig risikabel. For så vidt angår US – dollars, hvor eksponeringen er 
blevet reduceret i forbindelse med etableringen af datterselskabet i Chicago samt tilkøbet af Portland, følger ledelsen udvik lingen og indgår 
hedging kontrakter på op til 50% af den løbende operationelle dollar pengestrøm. Der blev ikke indgået kontrakter i 2009, hvor Netop 
Solutions havde et netto overskud af USD. En del af de fremtidige omkostninger vil  være i RON, og ledelsen vil derfor vurdere, om det er 
hensigtsmæssigt at sikre de fremtidige betalinger til Rumænien via enten valutaoptioner eller forward-kontrakter. Der blev ikke indgået 
optioner eller forward-kontrakter i 2009. Gennemsnitskursen på RON i 2009 var 1,76 imod budget kursen på 1,85.

Kursregulering af investeringer i tilknyttede virksomheder i udlandet med en anden funktionel valuta end danske kroner indregnes direkte i 
egenkapitalen samt fremgår i totalindkomstopgørelsen. De kursrisici, som relaterer sig hertil afdækkes ikke. Koncernen har den opfattelse, 
at løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssigt
betragtning.

En følsomhedsanalyse viser at hvis USD i 2009 havde ligget på niveau med 2008, som var 7% lavere på kurs 5,03 havde det påvirket
omsætningen negativt med 3,1 mio. kr og EBIT og egenkapitalen negativt med 0,4 mio. kr. Havde kursen været 10% højere på kurs 5,92 
havde det påvirket omsætningen positivt med 2,5 mio. kr og EBIT og egenkapitalen  positivt med 0,6 mio. kr.

Indregnede transaktioner
Sikring af indregnede transaktioner omfatter væsentlige tilgodehavender, likvide beholdninger og gældsposter.
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NOTE 32 FINANSIELLE RISICI OG AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Kategorier af finansielle instrumenter
31.12.2009 31.12.2008 01.01.2008
DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.569 19.597 23.889
Andre tilgodehavender 2.892 3.743 1.594
Likvide beholdninger 4.848 48.146 84.114
Udlån og tilgodehavender 22.309 71.486 109.597

Leverandørgæld 3.193 6.692 7.277
Anden gæld 11.644 10.743 6.701
Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 14.838 17.435 13.978

Renterisici
Koncernen har som følge en postiv likvid beholdning ikke nogen høj grad af risikoeksponering ved renteudsving. Risikoen er pr imært 
begrænset til renteafkastet af koncernens positive likvide beholdning. Koncernens likvide midler er i overvejende grad placeret på 
anfordring med variabel rente.

Selskabet har ikke i 2009 været kontraktpart i nogen afledte finansielle indstrumenter hvor renteudsving kan medføre ændringe r
i dagsværdien og derfor heller ikke eksponeret for nogen renterisici.

Netop Solutions indgik i januar 2010 en factoring aftale for salg i Norden, hvor der tillægges en rente baseret på CIBOR på en procent sats 
af det udestående beløb. Denne renterisiko er dog minimal.

Likviditetsrisici
Det er Netop Solutions’ politik vedvarende at sikre tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt finansielt beredskab. Likviditetsreserven, der 
vurderes at være tilstrækkelig til at gennemføre Netop Solutions’ nuværende strategi, består af pengestrømme fra tidligere år og provenu 
fra børsnoteringen i 2001. De likvide beholdninger udgjorde 48 mio. kr. pr. ultimo 2008, men den globale recession gjorde at omsætningen 
blev lavere end forventet og derved blev underskuddet og heraf trækket på de likvide reserver større end forventet. Det store
likviditetsunderskud som Netop Solutions havde i 2009 forventes i 2010 at blive vendt til et overskud på driften betydeligt reducerede 
omkostninger.  En usikkerhedsfaktor vedrørende selskabets likviditetssituation i 2010 kan henføres til den garanti forpligtigelse, der blev 
indgået ved købet af Genevalogic i 2008. En del af købsaftalen var en forpligtigelse på op til DKK 10 mio. Denne forventes at komme til 
indfrielse i 4. kvartal 2010. Netop Solutions forudser positivt  driftslikviditet i alle kvartaler, men da kapitalberedskabet er på et niveau der 
kan true selskabets planer, har Netop Solutions hovedaktionær, Consolidated Holdings A/S,  lovet at hjælpe selskabet med at skaffe 
yderligere kapital, såfremt dette måtte blive nødvendigt i løbet af 2010.

Kreditrisici
Koncernens kreditrisici er hovedsagligt relateret til tilgodehavender og bankindeståender. Koncernens omsætning sker primært i åben 
regning. Den største del af Netops salg sker til kunder, men hvem koncernen har haft et flerårigt samarbejde. Koncernen har f aste  
etalingsbetingelser og en praksis for hvordan der følges op på overskridelse af disse. Hvis en kunde ikke vurderes at være ti lstrækkelig 
kreditværdig ændres betalingsvilkår eller der stilles krav om forudbetaling.

Koncernens risikostyring af krediteksponering foretages ved overvågning og opfølgning månedligt. Historisk har koncernen haft relative 
små tab som følge af mangende betalinger fra kunder.

Den maksimale kreditrisiko svarer til de i balancen indregnede regnskabsmæssige værdier. Se i øvrigt note 18.

Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner.

Der hvor den største kreditrisiko er koncentreret er i EMEA/APAC segmentet hvor tilgodehavender fra salg udgjorde 61% af konc ernens
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NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

NOTE 33 EVENTUALFORPLIGTELSER

NOTE 34 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Den administrerende direktør Kurt Groth Bager har i februar 2010 modtaget 98.135 aktieoptioner, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 02-2010.

Netop Solutions har som led i tilpasningen af selskabets produktportefølje solgt rettighederne til produktet Netop Mobile Embedded. 
Salgsprisen er aftalt til DKK 5,0 mio. hvoraf DKK 2,0 mio. kr. erlægges kontant i forbindelse med indgåelsen af aftalen, mens den 
resterende del af salgssummen erlægges over en 5-årig periode via rabatter til Netop Solutions i forbindelse med den indgåede 
forhandleraftale.  Aftalen er indgået med virkning fra den 1. februar 2010.

Herudover er der er efter den 31. december 2009 ikke indtruffet væsentlige hændelser som kræver nærmere omtale i årsregnskabet.

Koncernen er ikke part i nogen retssager eller øvrige forhold som vil have en væsentlig indflydelse på Netop-koncernens finansielle 
stilling.  
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR NETOP SOLUTIONS A/S

DKK 1.000 2009 2008

Omsætning 3 2.583          2.508          

Eksterne omkostninger 6 (3.691)         10.464        
Af- og nedskrivninger 4 -              (824)            
Personaleomkostninger 5 (533)            (825)            
Resultat af primær drift (EBIT) (1.642)         11.323        

Gevinst/tab ved salg af kapitalandele 1.915          
Nedskrivning af tilgodehavender hos dattervirksomheder 13 (110.361)     -              
Nedskrivning på kapitalandele 9 (34.904)       -              
Finansielle indtægter 7 10.317        9.305          
Finansielle omkostninger 8 (521)            5.894          
Resultat før skat (135.196)     26.522        

Skat af årets resultat 10 (2.075)         (3.789)         
Årets resultat (137.271)     22.733        

Fordeles således:
Aktionærerne i Netop Solutions A/S (137.271)     22.733        
Minoritetsaktionærerne -              -              

(137.271)     22.733        

DKK 1.000 2009 2008

Årets resultat (137.271)     22.733        
Anden totalindkomst efter skat -              -              
Totalindkomst i alt (137.271)     22.733        

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR 
NETOP SOLUTIONS A/S
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BALANCE 31. DECEMBER FOR NETOP SOLUTIONS A/S

DKK 1.000 2009 2008

AKTIVER

Grunde og bygninger 11 -              -              
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11 -              -              
Materielle aktiver -              -              

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9 48.403        52.484        
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13 15.963        -              
Kapitalandele i associerede virksomheder 12 -              400             
Deposita 12.525        12.525        
Udskudt skat 15 -              36               
Andre langfristede aktiver 76.890        65.445        

Langfristede aktiver i alt 76.890        65.445        

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13 5.147          121.069      
Andre tilgodehavender 14 590             3.917          
Likvide beholdninger 16 181             30.834        
Kortfristede aktiver i alt 5.918          155.820      

Aktiver i alt 82.808        221.265      
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BALANCE 31. DECEMBER FOR NETOP SOLUTIONS A/S

DKK 1.000 2009 2008

PASSIVER

Egenkapital 17
Aktiekapital 21.046        21.046        
Andre reserver 1.495          1.362          
Overført resultat 41.022        178.733      
Egenkapital i alt 63.563        201.141      

Hensatte forpligtelser 18 -              10.000        
Langfristede forpligtelser i alt -              10.000        

Gæld til tilknyttede virksomheder 6.006          4.005          
Hensatte forpligtelser 18 10.000        -              
Leverandørgæld 744             711             
Skyldig selskabsskat 2.038          4.149          
Anden gæld 19 456             1.260          
Kortfristede forpligtelser i alt 19.245        10.125        

Forpligtelser i alt 19.245        20.125        

Passiver i alt 82.808        221.266      
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EGENKAPITALOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR NETOP SOLUTIONS A/S

DKK 1.000

Egenkapital 1. januar 2008 19.252        -              150.050      -              150.050      -              169.302      

Kapitalforhøjelse 1.794          -              21.879        -              21.879        -              23.673        
Køb af egne aktier -              -              (4.141)         -              (4.141)         -              (4.141)         
Aktiebaseret vederlæggelse -              -              1.362          1.362          -              1.362          
Årets totalindkomst -              -              10.945        -              10.945        -              10.945        

Egenkapitalbevægelser i 2008 1.794          -              28.683        1.362          30.045        -              31.839        

Egenkapital 31. december 2008 21.046        -              178.733      1.362          180.095      -              201.141      

Egenkapital 1. januar 2009 21.046        -              178.733      1.362          180.095      -              201.141      

Køb af egne aktier -              -              (440)            -              (440)            -              (440)            
Aktiebaseret vederlæggelse -              -              133             133             -              133             
Årets totalindkomst -              -              (137.271)     -              (137.271)     -              (137.271)     

Egenkapitalbevægelser i 2009 -              -              (137.711)     133             (137.578)     -              (137.578)     

Egenkapital 31. december 2009 21.046        -              41.022        1.495          42.517        -              63.563        

Foreslået 
udbytte I altAktiekapital

Reserve for 
valutakurs-
regulering

Overført 
resultat

Reserve for 
aktiebaseret 

veder-
læggelse Reserver i alt
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER FOR NETOP SOLUTIONS A/S

DKK 1.000 2009 2008

Resultat af primær drift (1.642)         11.323        

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Aktiebaseret aflønning -              69               
Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver -              (12.502)       

(1.642)         (1.110)         
Regulering for ændringer i driftskapital:
Ændringer i tilgodehavender 3.327          (3.364)         
Ændringer i leverandørgæld og anden gæld (770)            73               
Pengestrømme fra primær drift 915             (4.401)         

Renteindtægter, betalt 418             2.618          
Renteomkostninger, betalt (56)              (387)            
Pengestrømme fra ordinær drift 1.278          (2.170)         
Betalt selskabsskat -              4.844          
Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.278          2.674          

Salg af materielle aktiver -              41.500        
Tilgang finansielle aktiver -              (12.525)       
Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter (75)              (18.539)       
Ændringer i mellemregninger med tilknytt. virksomheder (ekskl. sambeskatningsbidrag) (31.416)       (51.412)       
Pengestrøm fra investeringsaktivitet (31.491)       (40.976)       

Køb og salg af egne aktier (440)            (4.141)         
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (440)            (4.141)         

Periodens pengestrøm (30.653)       (42.443)       
Likvider primo 30.834        73.277        
Likvider ultimo 181             30.834        
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NOTER TIL NETOP SOLUTIONS A/S 
 

NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS       
                  

 
 
Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet 
Det separate årsregnskab for moderselskabet er indarbejdet i årsrapporten, fordi årsregnskabsloven kræver et separat 
moderselskabsregnskab for IFRS-aflæggere. 
 
Årsregnskabet for moderselskabet, Netop Solutions A/S, er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser. 
 
Ændring af anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Implementering af nye regnskabsstandarder 
Moderselskabet har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret den ændrede IAS 27 ”Koncernregnskaber og separate 
årsregnskaber”. Denne ændring medfører at udbytter fra dattervirksomheder altid skal indregnes i resultatopgørelsen i moderselskabet 
og ikke i kostprisen trods at en evt. udlodning måtte vedrøre perioder før overtagelsestidspunktet. Moderselskabet har i 2009 ikke haft 
sådanne udbytter og ændringen har derfor ingen effekt på hverken resultatet eller egenkapitalen. 
 
Herudover henvises til koncernregnskabets note 1 
 
Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 
I forhold til den beskrevne anvendte regnskabspraksis for koncernregnskabet (se note 1 til koncernregnskabet) afviger moderselskabets 
anvendte regnskabspraksis kun på følgende punkter: 
 
Omsætning 
Moderselskabets omsætning vedrører huslejeindtægter for udlejning af kontordomicil til en tilknyttet virksomhed. Indtægten indregnes i 
resultatopgørelsen lineært over året til dagsværdien af det kontraktlige vederlag. 
 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab 
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, 
nedskrives til denne lavere værdi.  
 
Ved køb af dattervirksomheder opgøres på tidspunktet for anskaffelsen forskellen mellem anskaffelsessum og den regnskabsmæssige 
indre værdi i den købte virksomhed – efter aktiver og forpligtelser er omvurderet til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Hvis 
forskelsbeløbet er positivt medregnes posten under ”Kapitalandele i tilknyttede virksomheder”. I resultatopgørelsen indregnes den 
forholdsmæssige andel af resultat efter skat for året med fradrag af afskrivning af goodwill under postering ”Resultat af kap italandele i 
tilknyttede virksomheder efter skat”. 
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen eller 
afviklingsprisen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive goodwill samt forventede omkostninger til 
salg eller afvikling. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen. 
 
Skat 
Netop Solutions A/S er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Netop 
Solutions A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med 
skattemyndighederne. Sambeskatningsbidrag til/fra dattervirksomheder indregnes under skat af årets resultat. Skyldig og 
tilgodehavende skat opføres under kortfristede aktiver/forpligtelser. Skyldigt henholdsvis tilgodehavende sambeskatningsbidrag 
indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede virksomheder. 
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NOTER TIL NETOP SOLUTIONS A/S 
 

NOTE 2 REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 
                  

 
 
 
Skønsmæssig usikkerhed 
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder 
påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen for 
moderselskabet, foretages bl.a. ved fastlæggelsen af nedskrivningsbehov på kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede 
virksomheder.  
 
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. 
Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omsætninger kan opstå. Desuden er de 
tilknyttede virksomheder underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici 
for Netop koncernen er omtalt i ledelsesberetningen, side 20. 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 
Det er ledelsens vurdering, at der ikke som led i anvendelsen af moderselskabets regnskabspraksis foretages vurderinger, ud over 
skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de indregnede beløb i moderselskabets årsregnskab. 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR NETOP SOLUTIONS A/S

NOTE 3 OMSÆTNING

DKK 1.000 2009 2008

Lejeindtægter 2.583             2.508             
2.583             2.508             

NOTE 4 AF- OG NEDSKRIVNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver specificeres således:
Afskrivninger, materielle aktiver -                824                

-                824                

NOTE 5 PERSONALEOMKOSTNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Personaleomkostninger specificeres således:
Honorarer til moderselskabets bestyrelse 533                825                

533                825                

I koncernens direktion indgår 3 medlemmer i 2009 ligesom det også var tilfældet i 2008. I moderselskabet er der ingen ansatte i 2009 
(2008; 0 ansatte)

Bestyrelsen i Netop Solutions A/S har modtaget et samlet vederlag på tkr. 533 (2008; tkr. 825) for deres hverv i selskabet samt øvrige af
koncernens selskaber. Vederlaget til bestyrelsen er fast, og bestyrelsen deltager ikke i aktieoptionsordninger, incitamentsprogrammer, 
pensionsordninger eller øvrige ordninger. Der er ikke indgået aftale om eller betalt fratrædelsesgodtgørelser til bestyrelsesmedlemmer.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR NETOP SOLUTIONS A/S

NOTE 6 HONORARER TIL GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORER

DKK 1.000 2009 2008

Samlet honorar til Deloitte kan specificeres således:
Lovpligtig revision 152               300               
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -                -                
Skatte- og momsmæssig rådgivning 23                 -                
Andre ydelser -                401                

174                701                

Samlet honorar til øvrige revisorer (ikke generalforsamlingsvalgte) kan specificeres således:
Lovpligtig revision -                239               
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -                -                
Skatte- og momsmæssig rådgivning -                -                
Andre ydelser -                -                

-                239                

Samlet honorar i alt 174                940                

NOTE 7 FINANSIELLE INDTÆGTER

DKK 1.000 2009 2008

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 9.777            6.687            
Øvrige renteindtægter 418               2.404            
Valutakursgevinst 121                214                

10.317           9.305             

NOTE 8 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Renteudgifter tilknyttede virksomheder 286               297               
Øvrige renteomkostninger 56                 366               
Valutakurstab 101               22                 
Kursreguleringer værdipapirer 77                 -                
Kursreguleringer garanti aktiekurs -                5.209            

521               5.894            
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR NETOP SOLUTIONS A/S

NOTE 9 KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

DKK 1.000 2009 2008

Kostpris 1. januar 77.818          29.522          
Køb af dattervirksomhed 869               48.296          
Kapitalforhøjelse 32.212          -                
Afgang (2.258)           -                

108.641         77.818          

25.334          25.334          
Nedskrivninger 34.904          -                

60.238          25.334          

48.403          52.484          

Navn Hjemsted
Ejerandel 

2009
Ejerandel 

2008

Danware Security A/S Birkerød, Danmark 100% 100%
Danware Cursum ApS (likvideret i 2009) Birkerød, Danmark 0% 100%
Danware Education ApS (likvideret i 2009) Birkerød, Danmark 0% 100%
Genevalogic AG Langenthal, Schweiz 100% 100%
Genevalogic Holding AG Langenthal, Schweiz 100% 100%
Genevalogic Ltd. Herts, England 100% 100%
Genevalogic Inc. (fusioneret med Netop Tech Inc. i 2009) Portland, USA 0% 100%
Netop Tech Inc. Chicago, USA 100% 100%
Netop Tech Ltd. Reading, England 100% 100%
Netop Tech GmbH Neu-Isenburg, Tyskland 100% 100%
Netop Tech SRL Bukarest, Rumænien 100% 100%
Netop Tech Development Center SRL Bukarest, Rumænien 100% 0%
Netop Business Solutions A/S Birkerød, Danmark 100% 100%
Netop Netfilter A/S (tidl. Enologic A/S) Birkerød, Danmark 100% 50%

Kostpris 31. december

Nedskrivninger 1. januar

Nedskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Tilgangen vedører køb af de sidste 50% af aktierne i Netop Netfilter, jf. note 26 i koncernregnskabet.

Nedskrivningen vedrører kapitalandelen i Genevalogic Holding AG. Nutidsværdien af forventede nettopengestrømme fra driften af 
virksomheden (og underliggende selskaber) skønnes ikke at modsvare den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene pr. 31. december 
2009, som udgør tkr. 48.295 før nedskrivninger. Derfor er kapitalandelen nedskrevet til kapitalværdien tkr. 13.391. 

Der henvises i øvrigt til note 14 i koncernregnskabet, hvor forudsætninger m.v. for nedskrivningstest vedrørende værdierne overtaget ved 
købet af kapitalandelen i Genevalogic Holding AG, er nærmere beskrevet.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR NETOP SOLUTIONS A/S

NOTE 10 ÅRETS SKAT

DKK 1.000 2009 2008

Aktuel skat 2.038            4.149            
Ændring udskudt skat 37                 (369)              
Skat vedrørende tidligere år -                9                   

2.075            3.789            

Årets skat specificeres således:
Skat af ordinært resultat 2.075            3.789            
Skat af egenkapitalbevægelser -                -                

2.075            3.789            

Skat af ordinært resultat kan forklares således:
Beregnet 25% skat af ordinært resultat før skat (33.799)         3.684            
Tilbageført ikke-aktiveret udskudt skat i andre skatte-jurisdiktioner 36                 -                
Ændring i selskabskatteprocenten -                -                

Skatteeffekt af:
Ikke-skattepligtige indtægter (479)              (28)                
Ikke-fradragsberettigede nedskrivninger 36.316          -                
Ikke-fradragsberettigede omkostninger i øvrigt -                123               
Skattemæssige afskrivninger 1                   -                
Skat vedrørende tidligere år -                10                 

2.075            3.789            

Effektiv skatteprocent -1,5% 25,7%
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NOTE 11 MATERIELLE AKTIVER

DKK 1.000
Grunde og 
bygninger

Andre 
anlæg, 
drifts-

matriel og 
inventar I alt

2009
Kostpris 1. januar 2009 -           68            68            
Tilgang -           -           -           
Afgang -           -           -           

-           68            68            

-           68            68            
Afskrivninger -           -           -           
Nedskrivninger -           -           -           
Afgang -           -           -           

-           68            68            

-           -           -           
20-50 år 3-5 år

DKK 1.000
Grunde og 
bygninger

Andre 
anlæg, 
drifts-

matriel og 
inventar I alt

2008
Kostpris 1. januar 2008 36.194     126          36.320     
Tilgang -           -           -           
Afgang (36.194)    (58)           (36.252)    

-           68            68            

6.374       126          6.500       
Afskrivninger 824          -           824          
Nedskrivninger -           -           -           
Afgang (7.198)      (58)           (7.256)      

-           68            68            

-           -           -           
20-50 år 3-5 år

Kostpris 31. december 2009

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009

Af- og nedskrivninger 31. december 2009

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009
Afskrives over

Afskrives over
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008

Kostpris 31. december 2008

Af- og nedskrivninger 1. januar 2008

Af- og nedskrivninger 31. december 2008
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NOTE 12 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

DKK 1.000 2009 2008

Kostpris 1. januar 2.355            2.355            
Tilgang 869               -                
Afgang/overført til tilknyttede virksomheder (3.224)           -                

-                2.355            

(1.955)           (1.955)           
Afgang/overført til tilknyttede virksomheder 1.955            -                

-                (1.955)           

-                400               

2008
Navn og hjemsted Ejerandel Omsætning Årets resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Årets resultat

Enologic A/S, Aalborg 50% 25                 -                810               13                 398               -                

NOTE 13 TILGODEHAVENDER HOS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

DKK 1.000 2009 2008

Tilgodehavender 1. januar 121.069         62.896          
Regulering 10.401          58.173          

131.470         121.069         

-                -                
Nedskrivninger 110.361         -                

110.361         -                

21.109          121.069         

Indregning af tilgodehavender fordeles således:
Kortfristede aktiver 5.147            121.069         
Langfristede aktiver 15.963          -                
Hensatte forpligtelser 31. december 21.109          121.069         

Nedskrivninger 1. januar

Nedskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Tilgodehavender 31. december

Kostpris 31. december

Reguleringer 1. januar

Reguleringer 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Netop koncernens andel

Netop har i 2009 erhvervet de sidste 50% af selskabet Enologic A/S, jf. note 26. Selskabet indgår derfor i koncernregnskabet på lige vilkår 
som selskabets øvrige 100% ejede datterselskaber.
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NOTE 14 ANDRE TILGODEHAVENDER

DKK 1.000 2009 2008

Periodeafgrænsningsposter 570                553                
Øvrige tilgodehavender 20                  3.364             

590                3.917             

Heraf fordelt på:
0 - 1 år 590                3.917             
> 1 år -                 -                 

590                3.917             

NOTE 15 UDSKUDT SKAT

DKK 1.000 2009 2008

Udskudt skat 1. januar 36                  (333)               
Udskudt skat vedr. køb af tilknyttede virksomheder -                 -                 
Ændring af udskudt skat tidligere år (36)                 -                 
Ændring i skatteprocent -                 -                 
Årets udskudte skat -                 369                
Udskudt skat 31. december -                 36                  

Udskudt skat indregnes således i balancen:
Udskudt skat, aktiver -                 36                  
Udskudt skat, forpligtelser -                 -                 
Udskudt skat 31. december, netto -                 36                  

Udskudt skat vedrører:

Immaterielle aktiver -                 -                 
Materielle aktiver -                 36                  
Tilgodehavender -                 -                 
Anden gæld -                 -                 
Aktiebaseret vederlæggelse -                 -                 
Skattemæssigt underskud -                 -                 
Nedskrivning skattemæssigt underskud -                 -                 

-                 36                  

NOTE 16 LIKVIDE BEHOLDNINGER

DKK 1.000 2009 2008

Kontanter og indeståender på bankkonti 181 30.834
Likvider 31. december, jf. pengestrømsopgørelse 181 30.834

NOTE 17 EGENKAPITAL

Øvrige tilgodehavender består i al væsentlighed af tilgodehavende moms.

Egenkapitalens sammensætning, egne aktier og udbytte fremgår af note 20 til koncernregnskabet.
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NOTE 18 HENSATTE FORPLIGTELSER

DKK 1.000 2009 2008

Kursgaranti
Kursgaranti 1. januar 10.000           -                 
Årets reguleringer -                 10.000           
Kursgaranti 31. december 10.000           10.000           

Forfaldstidspunktet for kursgaranti forventes at blive:
Kortfristede forpligtelser 10.000           -                 
Langfristede forpligtelser -                 10.000           
Hensatte forpligtelser 31. december 10.000           10.000           

NOTE 19 ANDEN GÆLD

DKK 1.000 2009 2008

Langfristede forpligtelser -                 -                 
Kortfristede forpligtelser 456                1.260             

456                1.260             

Anden gæld fordelt efter oprindelse
Øvrige 456                1.260             

456                1.260             

Da Netop købte GenevaLogic Holding AG forpligtede Netop sig til at betale en kursgaranti på maksimalt tkr. 10.000 såfremt de udstedte
aktier, som er en del af købesummen, mistede tilsvarende eller mere i børsværdi. Pr. balancedagen er aktiernes værdi faldet m ere end tkr. 
10.000, og kursgarantien er således fuldt hensat. Kursgarantien er forfalden til betaling den 30. september 2010 eller senere .
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DENMARK

Bregnerodvej 127

3460 Birkerod - DK

T: +45 4590 25 25 

Support: +45 4590 25 10

Fax: +45 4590 2526

info@netop.com

UNITED STATES

15725 SW Greystone Ct. Suite 105

Beaverton, Oregon 97006

T: +1 503 352 3599

info.us@netop.com

737 N. Michigan Ave Suite 1510

Chicago, IL 60611 USA

T: 1 866 907 2971

info.us@netop.com

UNITED KINGDOM

308-314 Kings Road

Reading

Berkshire RG1 4HP 

United Kingdom

T: +44 (0) 845 466 9000 

uksales@netop.co.uk

SWITZERLAND

Chasseralstrasse 1-9

CH-4900 Langenthal

Switzerland

T: +41 (0)62 957 70 40

info.ch@netop.com


