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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 for Struct A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 13. januar 2022
Direktion

Jacob Kruse Rasmussen

Bestyrelse

Hans Henrik Hensberg
formand

Mads Brohus

Jacob Kruse Rasmussen

Peter Melchiorsen
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Struct A/S
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Struct A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet “Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af
årsregnskabet“. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics
Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse,
at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og,
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision,
og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes
at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Odense, den 13. januar 2022

FER FYNS ERHVERVSREVISION
STATSAUTORISEREDE REVISORER

CVR-nr. 21 44 75 87

Lars Storkehave
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10851
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Struct A/S udvikler og sælger teknologi til håndtering og administration af virksomheders
produktdata med udgangspunkt i softwareproduktet StructPIM.
Struct PIM distribueres gennem partnere som en abonnementsbaseret licensaftale.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Sidste års regnskab indeholder fejl ved manglende korrektion af forudfakturet omsætning. Fejlen
er rettet i sammenligningstallene. Den beløbsmæssige indvikning heraf på egenkapitalen primo
2020 er tkr. -298, for resultatet og egenkapitalen i 2020 er tkr. -123.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 4.784.928, og selskabets balance
pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 5.020.358.
Antallet af partnere, som forhandler Struct PIM, steg kraftigt i forretningsåret, og alle væsentlige
større danske web- og konsulentbureauer, som beskæftiger sig med produktdata, er i dag en del
af Structs partnersalgsnetværk. Tendensen ses ligeledes i udlandet, hvor der er skrevet
partnerkontrakter med virksomheder i bla. Sverige, Holland og USA.
Antallet af solgte licenser i forretningsåret overgik i væsentlig grad det forventede niveau, og
Struct PIM er som softwareprodukt blevet en anerkendt spiller på markedet.
Der blev i året tilført udviklingsafdelingen yderligere ressourcer og en major release 4 af Struct
PIM udkommer i 2022.
Der forventes en positiv vækst i resultatet for forretningsåret 2022.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2021

2020

kr.

kr.

18.525.596

16.227.202

-12.230.233

-12.178.324

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-93.461

-179.700

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

625
-59.710

221
-38.998

6.142.817

3.830.401

-1.357.889

-848.283

4.784.928

2.982.118

4.020.000
1.350.000
-585.072

3.200.000
0
-217.882

4.784.928

2.982.118

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Ekstraordinært udbytte
Overført resultat
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Balance 31. december

Note

2021

2020

kr.

kr.

Erhvervede rettigheder

0

22.249

Immaterielle anlægsaktiver

0

22.249

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

235.853

131.086

Materielle anlægsaktiver

235.853

131.086

Anlægsaktiver i alt

235.853

153.335

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

3.760.357
200.000
935.473
0
234.808

3.000.731
75.000
166.918
14.994
275.299

Tilgodehavende

5.130.638

3.532.942

Likvide beholdninger

4.474.558

5.180.599

Omsætningsaktiver i alt

9.605.196

8.713.541

Aktiver i alt

9.841.049

8.866.876

Aktiver
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Balance 31. december

Note

2021

2020

kr.

kr.

990.000
10.358
4.020.000

1.000.000
935.428
3.200.000

5.020.358

5.135.428

Hensættelse til udskudt skat

9.453

0

Hensatte forpligtelser i alt

9.453

0

Banker
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Selskabsskat
Anden gæld

159.781
902.080
391.738
1
708.499
2.649.139

81.355
540.648
363.612
0
380.756
2.365.077

Kortfristede gældsforpligtelser

4.811.238

3.731.448

Gældsforpligtelser i alt

4.811.238

3.731.448

Passiver i alt

9.841.049

8.866.876

Passiver
Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

Andre usædvanlige forhold i årsrapporten
Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse

Virksomhedskapital
Egenkapital 1. januar 2021
Kontant kapitalnedsættelse
Betalt ordinært udbytte
Betalt ekstraordinært udbytte
Køb af egne kapitalandele
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2021

FER FYNS ERHVERVSREVISION

Overført
resultat

Foreslået udbytte for
Foreslået
regnskabs- ekstraordinæ
året
rt udbytte

I alt

1.000.000
-10.000
0
0
0
0

935.430
10.000
0
0
-350.000
-585.072

3.200.000
0
-3.200.000
0
0
4.020.000

0
0
0
-1.350.000
0
1.350.000

5.135.430
0
-3.200.000
-1.350.000
-350.000
4.784.928

990.000

10.358

4.020.000

0

5.020.358
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Noter

1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Struct A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning
ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter.
Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.
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Noter

1

Anvendt regnskabspraksis
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab transaktioner i fremmed valuta og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Noter

1

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af
ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over
afskrivningsperioden, der udgør 5 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af,
at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.
Rettigheder
Rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Rettigheder afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
3-8 år

Restværdi
0-20 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Leasingkontrakter
Alle leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets
samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
eventualposter mv.
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Noter
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Anvendt regnskabspraksis
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede
nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres
som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på
det enkelte igangværende arbejde.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en
forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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 midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat
måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

2

2021

2020

kr.

kr.

10.407.655
1.627.309
195.269

10.844.576
1.172.928
160.820

12.230.233

12.178.324

19

19

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter

3

Egenkapital
Virksomhedskapitalen består af 990 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt
særlige rettigheder.
Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:
2021
Virksomhedskapital 1.
januar 2021
Afgang i året
Virksomhedskapital

4

2020

2019

2018

2017

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

1.000.000
-10.000

1.000.000
0

1.000.000
0

1.000.000
0

1.000.000
0

990.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Andre usædvanlige forhold i årsrapporten
Sidste års regnskab indeholder fejl ved manglende korrektion af forudfakturet omsætning.
Der henvises til ledelsen beretningen for talmæssig indvirkning.

5

Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået lejekontrakt om leje af lokaler. Kontrakten er uopsigelig til 28/2 2021
fra lejers side og fra udlejer frem til 28/2 2023, hvorefter der er 6 måneders opsigelse fra
begges sider.
Der påhviler selskabet en huslejeforpligtelse på t.kr. 767.
Restløbetid i 3 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 9, i alt t.kr 27.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedstillelser

FER FYNS ERHVERVSREVISION

15

