
IFRS
Eksempelregnskab
2014



2

Forord

Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014

Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i

regnskabsklasse D.1 Eksempelregnskabet omfatter såvel koncernregnskabet som moderselskabets årsregnskab. Det skal

bemærkes, at virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, ikke er forpligtet til at følge standarderne

IFRS 8, Driftssegmenter, og IAS 33, Indtjening pr. aktie.

Eksempelregnskabet er i opstilling og præsentation baseret på dansk regnskabstradition, ligesom der er taget hensyn til

forslag til regnskabsmodel fra Den Danske Finansanalytikerforening, jf. Anbefalinger & Nøgletal 2010.

Beløb i eksempelregnskabet er som udgangspunkt baseret på Deloittes globale IFRS Model Financial Statements for

2014. Dette regnskab indeholder visse aftalevilkår og transaktioner, der afviger fra vilkår og transaktioner som en tilsva-

rende dansk virksomhed typisk ville indgå. Derfor er visse regnskabsposter fra det globale eksempelregnskab, som ikke

typisk forekommer i Danmark, udeladt, ligesom regnskabsposter samt notekrav, som er kendetegnende for en typisk dansk

børsnoteret virksomhed i regnskabsklasse D, herunder yderligere danske oplysningskrav, er indarbejdet i eksempelregn-

skabet.

Eksempelregnskabet kan i sagens natur ikke afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virksomheder,

der udarbejder årsrapport efter IFRS. Eksempelregnskabet er Deloittes forslag til, hvordan en årsrapport aflagt efter

IFRS kan præsenteres, og er én ud af flere mulige løsningsmodeller. Eksempelregnskabet indeholder desuden i begræn-

set omfang eksempler på oplysninger, som ofte vurderes væsentlige for regnskabslæsere, men som ikke er eksplicit

krævet i IFRS eller ÅRL.

Ændringer i forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2013 er der foretaget følgende ændringer:

1. Indarbejdelse af IFRS 10 Koncernregnskaber, IFRS 11 Fællesledede arrangementer og IFRS 12 Oplysning om

involvering i andre virksomheder (Maj 2012). IFRS 10 ændrer på definitionen af, hvornår en virksomhed har kon-

trol over en anden virksomhed, og kan i visse tilfælde medføre, at tidligere konsoliderede dattervirksomheder ikke

længere skal konsolideres, henholdsvis at virksomheder, som hidtil er behandlet som associerede virksomheder eller

fællesledede virksomheder (joint ventures), skal konsolideres. Med implementeringen af IFRS 11 fjernes mulighe-

den for at anvende pro rata-konsolidering for fællesledede virksomheder, ligesom IFRS 11 i visse tilfælde kan æn-

dre på klassifikationen af et fællesledet arrangement fra fællesledet virksomhed til fællesledet aktivitet. IFRS 12 ind-

fører øgede oplysningskrav vedrørende dattervirksomheder med væsentlige minoritetsinteresser, væsentlige associe-

rede og fællesledede virksomheder samt ikke konsoliderede strukturerede virksomheder.

Øvrige standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft 1. januar 2014 vurderes ikke at have effekt på eksempelregn-

skabet.

Der henvises til Appendiks A i eksempelregnskabet, som indeholder en oversigt over nye og ændrede standarder og for-

tolkningsbidrag samt de standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft.

1 IFRS-eksempelregnskabet er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, der har aflagt kon-
cernregnskab efter IFRS i en årrække. IFRS-eksempelregnskabet indeholder således ikke et eksempel på, hvordan en virksomhed kan præsentere de
yderligere oplysninger, afstemninger mv., som er krævet efter IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. Et sådant eksempel er indeholdt i Deloittes
IFRS-modelregnskab for 2005 samt gengivet i IFRS-modelregnskabet for 2008 i Appendiks A.
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Referencer

IFRS-eksempelregnskabet indeholder referencer til specifikke bestemmelser i henholdsvis IFRS og årsregnskabsloven

med dertil hørende bekendtgørelser, hvoraf oplysningskravene fremgår. Ved angivelse af referencer er anvendt forkor-

telser, jf. nedenstående.

Der er ikke særskilte referencer til IFRS-bekendtgørelsen, selvom denne er bestemmende for, hvilke oplysningskrav i

årsregnskabsloven der fortsat er gældende ved regnskabsaflæggelse efter IFRS. Der henvises i stedet direkte til de om-

fattede bestemmelser i årsregnskabsloven.

Danske virksomheders regnskabsaflæggelse efter IFRS skal ske i overensstemmelse med de af EU-Kommissionen god-

kendte International Financial Reporting Standards. Der kan være standarder, der er udstedt af IASB, men som endnu

ikke er godkendt af EU-Kommissionen.

EU udskød den obligatoriske implementering af IFRS 10, Koncernregnskaber, IFRS 11, Fællesledede arrangementer,

IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder, Ændret IAS 27, Separate regnskaber og Ændret IAS 28,

Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures til 1. januar 2014. Virksomheder, som aflægger årsrapport

både i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU og i overensstemmelse med IFRS som udsendt af IASB, im-

plementerede disse standarder i 2013.

Yderligere information om EU's godkendelser findes bl.a. på www.efrag.org og www.iasplus.com.

I eksempelregnskabet refereres der til de af IASB udstedte standarder, som gælder for regnskabsår, der begynder 1.

januar 2014, og som er godkendt af EU-Kommissionen.

Som udgangspunkt refereres der alene til de oplysnings- og præsentationskrav i IFRS, der eksempelvis kan opfyldes ved

den pågældende oplysning eller præsentation i eksempelregnskabet. Disse referencer er angivet med blå skrift. Derud-

over refereres der visse steder til indregnings- og målingsbestemmelser eller supplerende bestemmelser i IFRS, hvor

dette er hensigtsmæssigt. Disse referencer er angivet med blå skrift. Referencer til oplysningskrav i årsregnskabsloven

og dertil knyttede bekendtgørelser er angivet med grøn skrift, og referencer til Den Danske Finansanalytikerforenings

"Anbefalinger & Nøgletal 2010" er angivet med grå skrift. Referencer til NASDAQ OMX Copenhagens regelsæt, An-

befalinger for god Selskabsledelse, samt Værdipapirhandelsloven er angivet med rød skrift.

Anvendte forkortelser

I referencerne er anvendt følgende forkortelser for relevant regnskabsregulering:

IAS = International Accounting Standards (IAS) udstedt af IASC

IFRS = International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB

Inds.bkg. = Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen Indsendel-

sesbekendtgørelsen nr. 837 af 14. august 2012 - senest ændret 25. april 2014)

ÅRL2 = Årsregnskabsloven (senest ændret 25. marts 2014)

NTV2010 = Den Danske Finansanalytikerforenings, Norske Finansanalytikeres Forenings og Finske Finansana-

lytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010"

OUA = Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen (Regler for udstedere

af aktier) med ikrafttræden 1. juni 2013

AGS = Anbefalinger for god selskabsledelse, Komitéen for god Selskabsledelse Maj 2014

VHL = Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. af 12. juni 2014

2 Danske virksomheder, der aflægger års- eller koncernregnskab efter IFRS, er fortsat omfattet af ÅRL i henhold til IFRS-bekendtgørelsen. I IFRS–
bekendtgørelsen opremses de bestemmelser i ÅRL, som erstattes af bestemmelserne i IFRS. De bestemmelser i ÅRL, der ikke er nævnt i IFRS–
bekendtgørelsen, finder fortsat anvendelse med de fornødne tilpasninger.
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Anvendelse af Deloittes IFRS-eksempelregnskab

IFRS-eksempelregnskabet er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og regnskab, AuditBusinessSolutions –

IFRS Centre of Excellence.

Det er ved udarbejdelsen af eksempelregnskabet tilstræbt at inkludere regnskabsposter og notekrav mv., som vil være

kendetegnende for en typisk dansk børsnoteret virksomhed i regnskabsklasse D. Derudover er der i eksempelregnskabet

medtaget såkaldte ’nullinjer’ for at illustrere poster, der, selv om de ikke er relevante for Jens Jensen-koncernen, er al-

mindeligt forekommende i praksis. Eksempelregnskabet indeholder dog ikke alle tænkelige regnskabsposter og pro-

blemstillinger, og inkluderer derfor ikke nødvendigvis alle de noteoplysninger o.l., som kræves i henhold til IFRS.

Eksempelregnskabet har til formål at vise én ud af flere mulige løsningsmodeller. Anvendelse af eksempelregnskabet

afhænger af de konkrete omstændigheder. Specifikke tilpasninger af den anvendte tekst samt tilføjelser og fravalg i

forhold til de medtagne opstillinger og noter mv. vil derfor ofte være påkrævet. Ligeledes vil det naturligvis være på-

krævet at ændre ledelsesberetning, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og væsentlige vurderinger samt øvrige op-

lysninger mv. i overensstemmelse med den enkelte virksomheds konkrete forhold. Det er op til brugerne af eksempel-

regnskabet at sikre overholdelse af alle relevante bestemmelser i IFRS, NASDAQ OMX Copenhagens oplysningsfor-

pligtelser og den danske IFRS-bekendtgørelse vedrørende såvel indregning og måling som præsentation og noteoplys-

ninger. I den forbindelse anbefaler vi, at brugerne af eksempelregnskabet søger relevant professionel rådgivning om de

specifikke problemstillinger. Eksempelregnskabet hverken må eller kan anvendes som erstatning for en sådan professio-

nel rådgivning.

Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i eksempelregnskabet er korrekte, herunder at der er

indre sammenhæng imellem de talmæssige oplysninger, påtager Deloitte sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler

i eksempelregnskabet eller for tab – uanset årsag – som en person eller virksomhed, der henholder sig til eksempelregn-

skabet, måtte lide.

November 2014
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Ref.:

Inds.bkg.
§ 23

Inds.bkg. §

23

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. april 2015

Dirigent

_________________________________

Jens Jensen Holding A/S
CVR-nr. 99 99 99 99

Årsrapport 2014



8

Ref.:
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Indholdsfortegnelse
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Ledelsesberetning 13

Koncernregnskab 51

- Totalindkomstopgørelse for 2014 (alternativ 1) 52

- Resultatopgørelse for 2014 (alternativ 2) 54

- Totalindkomstopgørelse for 2014 (alternativ 2) 55

- Balance pr. 31. december 2014 56

- Egenkapitalopgørelse for 2014 58

- Pengestrømsopgørelse for 2014 59

- Noter, herunder beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 60

Moderselskabsregnskab 165
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- Noter, herunder beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 172
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Ref.:

IAS1.51(a)

IAS1.138(a)

Inds.bkg.
§26

Inds.bkg.
§26

Inds.bkg.
§26

Selskabsoplysninger

Selskab
Jens Jensen Holding A/S

Fabriksvej 117

3800 Bykøbing

CVR-nr.: 99 99 99 99

Hjemsted: Bykøbing, Danmark

Telefon: + 45 12 34 56 78

Telefax: + 45 12 34 56 79

Internet: www.jejeho.dk

E-mail: jejeholding@jejeh.dk

Bestyrelse
Direktør Frederik Frederiksen, formand

Direktør Jens Jensen

Direktør Poul Olesen

Økonomidirektør (CFO) Michael Sørensen

Advokat Christina Christiansen

Lagerforvalter Bo Bentsen *)

Salgschef Erika Eriksen *)

*) medarbejdervalgt

Direktion
Administrerende direktør Gert Gertsen

Direktør Anders Andersen

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 15. april 2015 kl. 15.00 på selskabets adresse.
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Ref.:

ÅRL § 8

IAS 1.16
ÅRL § 9

ÅRL § 9

ÅRL §9,2

IAS 10.17

IAS 10.17
ÅRL § 9

IAS 10.17

ÅRL §9
Inds.bkg.
§26

IAS 10.17

ÅRL §9
Inds.bkg. §
26

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2014

– 31.12.2014 for Jens Jensen Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af koncernens og selska-

bets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2014 – 31.12.20143.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets

og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den

finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivel-

se af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for4.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bykøbing, den 27.03.2015

Direktion

Gert Gertsen Anders Andersen
Administrerende direktør direktør

Bestyrelse

Frederik Frederiksen Jens Jensen Bo Bentsen
Formand næstformand

Christina Christiansen Erika Eriksen Poul Olesen

Michael Sørensen

3 Ved supplerende beretninger skal tilføjes afsnit herom, fx: "Den supplerende beretning om virksomhedens videnressourcer giver et retvisende
billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer herfor."
4 §9, stk. 2 gælder alene for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse D med den særlige undtagelse, at kravene ikke gælder for virksom-
heder, der alene har udstedt børsnoterede gældsinstrumenter, hvis pålydende værdi pr. enhed mindst udgør 100 t.EUR (50 t.EUR, hvis gældsinstru-
menterne er udstedt inden den 31. december 2010), eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 100 t.EUR, når gælds-
instrumenterne er udstedt i en anden valuta end EUR. Denne grænse på 100 t.EUR, der blev forhøjet fra 50 t.EUR ved ændring af Værdipapirhandels-
loven den 19. december 2012, er ikke tilsvarende ændret i Årsregnskabsloven. Det er vores vurdering, at Årsregnskabsloven ved en fejl ikke blev
ændret tilsvarende.
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Ref.:

ÅRL § 135
Inds.bkg.§26

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Jens Jensen Holding A/S

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for regnskabsåret 01.01.2014

– 31.12.2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse5, balance, egenkapitalopgørelse, penge-

strømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncern-

regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende bille-

de i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplys-

ningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen

anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revisi-

on. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav

ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformati-

on.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i kon-

cernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens

udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens

valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Såfremt virksomheden vælger, at præsentere totalindkomstopgørelsen i én opgørelse, skal ”resultatopgørelse” slettes, således at første afsnit af
påtegningen hedder: ” Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2014 der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for
såvel koncernen som selskabet.”
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Ref.: Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og

selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnotere-

de selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere hand-

linger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet.

Bykøbing, den 27. marts 2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole Olesen Pernille Petersen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Ref.:

ÅRL § 102,1
ÅRL § 128

Ledelsesberetning

Idegrundlag og mål

Idegrundlag

Jens Jensen-koncernens idegrundlag er at producere og sælge elektroniske husholdningsartikler, halvfabri-

kata, solenergianlæg mv. af høj kvalitet.

Koncernen har historisk opereret inden for tre produktområder med henholdsvis produktion og salg af elek-

troniske husholdningsartikler til industrielle og private kunder, produktion og salg af elektroniske måleap-

parater til industrielle kunder samt udvikling, produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien.

Herudover har koncernen siden 2005 haft licens til salg og installation af solenergianlæg fra Alsin Solar

Systems Inc. til såvel industrielle som private kunder på det europæiske marked.

Gennem de seneste 10 år er der sket en betydelig teknologisk udvikling inden for de fire produktområder,

der har medført krav om kontinuerlig nyudvikling af produkter og brugerorienterede løsninger. Denne ud-

vikling har været afgørende for den beslutning, som ledelsen i koncernen traf i efteråret 2013, om at afhæn-

de produktområdet elektroniske måleapparater. En afhændelse, som er gennemført i indeværende regn-

skabsår. Fremadrettet vil koncernen alene fokusere på elektroniske husholdningsartikler til industrielle og

private kunder, salg og installation af solenergianlæg samt udvikling, produktion og salg af halvfabrikata til

elektronikindustrien.

Langsigtet målsætning

Jens Jensen-koncernens overordnede målsætning er at øge markedsværdien gennem organisk vækst og

opkøb samt at give aktionærerne et konkurrencedygtigt afkast af deres investerede kapital.

Det er koncernens målsætning at blive en af de ledende udbydere af elektroniske husholdningsartikler til

private kunder i Nordeuropa. På koncernens øvrige markeder ønskes en rolle som en betydende udbyder.

For forretningsområdet halvfabrikata til elektronikindustrien er målsætningen at blive den foretrukne leve-

randør af kvalitetskomponenter til producenter i Nordeuropa, England og USA.

Økonomisk målsætning

Jens Jensen-koncernens økonomiske mål for de kommende tre år er:

 at omsætningen skal stige med mindst 10 % årligt over de tre år

 at EBITA-marginen mindst skal udgøre 35 %

 at afkastet af investeret kapital, eksklusive goodwill, mindst skal udgøre 25-30 %

 at egenkapitalforrentningen mindst skal udgøre 20 %.



14

Ref.: Ledelsesberetning

Året i hovedtræk

Drift

Jens Jensen-koncernen opnåede i 2014 et resultat på 27.142 t.kr., hvilket er bedre end de forventninger til

2014, som blev udmeldt ved aflæggelsen af årsrapporten for 2013 og kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014.

Der har i årets løb været gennemført to større markedsføringskampagner i Danmark, Sverige, Norge og

England for koncernens elektroniske husholdningsartikler. Den samlede effekt af disse kampagner forven-

tes først at vise sig i 2015 og 2016.

Koncernen har i regnskabsåret afsluttet en række udviklingsprojekter. Der blev lanceret en ny serie hus-

holdningsartikler, der først forventes at slå endeligt igennem i 2015. Tilsvarende blev en ny halvleder til

elektronikindustrien introduceret i 2014, der ligeledes først forventes at slå fuldt igennem i løbet af 2015.

Investeringer

Som led i koncernens vækststrategi har Jens Jensen Holding A/S i regnskabsåret købt den danske virk-

somhed BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i high-end seg-

mentet, og den engelske virksomhed Modil Service Ltd., der er den fjerdestørste producent af elektroniske

husholdningsartikler på det engelske marked. Købesummen for virksomhederne udgjorde i alt 1.192 t.kr.

Baseret på beslutningen truffet i 2013 om fokusering på forretningsområderne elektroniske hushold-

ningsartikler, solenergianlæg og halvfabrikata til elektronikindustrien er forretningsområdet elektroniske

måleapparater afhændet i indeværende regnskabsår. Salget medførte en gevinst for koncernen på 1.820 t.kr.

Koncernen har desuden i 2014 afhændet 30% af aktierne i den associerede virksomhed Peter Petersen Må-

ling A/S, og hermed nedbragt koncernens ejerandel til 10%. Salget medførte en gevinst for koncernen på

581 t.kr. inkl. genmåling af den resterende ejerandel til dagsværdi.

Herudover har koncernen foretaget betydeligere investeringer i udbygning og optimering af koncernens

produktionskapacitet på hovedsædet i Bykøbing, som var en forudsætning for realiseringen af koncernens

ambitiøse målsætning om en forøgelse af omsætningen med 10% årligt over de kommende tre år. Der er i

alt investeret 21,5 mio. kr. i materielle anlægsaktiver eksklusiv tilgangene fra køb af virksomheder.

Finansiering

Jens Jensen-koncernen har i 2014 haft en betydelig positiv pengestrøm fra driften, som sammen med fra-

salg af virksomheder og kapitalandele, der ikke længere indgår i koncernens fremtidige strategi, har finan-

sieret de betydelige investeringer i nye virksomheder og materielle anlægsaktiver.

Koncernen har imidlertid også, i overensstemmelse med de oprindelige låneaftaler, foretaget betydelig

indfrielse af langfristet gæld, samt gennemført et aktietilbagekøbsprogram med henblik på optimering af

koncernens kapitalstruktur.

Realisering af koncernens strategi Fokus 2020 vil imidlertid over de kommende tre år medfører betydelige

investeringer i bl.a. arbejdskapital og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det vurderes således at være af

vital betydning for opnåelse af den forventede omsætningsvækst, herunder succesfuld introduktion af kon-

cernens nyudviklede produkter og introduktion af eksisterende produkter på nye markeder, at koncernen:

i. investerer betydelige ressourcer i markedsføringskampagner

ii. via lageropbygning lokalt, såvel som i Bykøbing vil være i stand til at garantere hurtig levering

iii. tilbyder længere kredittider på en række af de nye markeder, hvor der er tradition herfor.
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Koncernen har derfor valgt refinansiere en del af den indfriede langfristede gæld, samt sikre det fremtidige

likvide beredskab via udstedelse af konvertible gældsbreve for i alt 4.950 t.kr., samt optagelse af nye lang-

fristede lån for i alt 18.858 t.kr.

Begivenheder i nyt regnskabsår

Jens Jensen-koncernen har i februar 2015 indgået aftale med CasaCalo Inc. USA, om udvikling af et fælles

system til trådløs styring af husholdningsapparater. Aftalen betyder, at udviklingsomkostningerne fordeles

mellem Jens Jensen-koncernen og CasaCalo, og at CasaCalo får retten til at markedsføre systemet på det

nordamerikanske marked og Jens Jensen-koncernen i resten af verden.

Børsmeddelelser i løbet af året
Nr. 1 - 16.01.2014: Aftale om køb af BEL Elektronik A/S

Nr. 2 - 03.02.2014: Køb af grund fra hovedaktionær

Nr. 3 - 01.03.2014: Optionsprogram for ledende medarbejdere

Nr. 4 - 14.03.2014: Årsregnskabsmeddelelse for 2013

Nr. 5 - 28.03.2014: Offentliggørelse af årsrapport for 2013 og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Nr. 6 - 16.04.2014: Forløb af ordinær generalforsamling 2013

Nr. 7 - 25.04.2014: Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Nr. 8 - 09.05.2014: Gennemførelse af kapitalnedsættelse

Nr. 9 - 02.07.2014: Køb af egne aktier

Nr. 10 - 29.08.2014: Delårsrapport for 2. kvartal 2014

Nr. 11 - 26.09.2014: Aftale om salg af forretningsområdet elektroniske måleapparater

Nr. 12 - 01.10.2014: Optionsprogram for ledende medarbejdere

Nr. 13 - 29.10.2014: Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Nr. 14 - 28.11.2014: Aftale om køb af Modil Service Ltd.
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ÅRL § 101

ÅRL § 101

NTV 2010

ÅRL § 101

NTV 2010

ÅRL § 101

ÅRL § 101

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

ÅRL § 101

ÅRL § 101

NTV 2010

ÅRL § 101

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

ÅRL § 101

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

Ledelsesberetning

2014 2013 2012 2011 2010
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______ _______ _______

Koncernens hoved- og nøgletal

Hovedtal

Nettoomsætning 140.934 152.075 138.388 128.701 122.266

Bruttoresultat 53.252 60.497 53.842 48.997 45.567

Resultat af primær drift (EBIT) 29.988 35.096 31.937 29.702 28.217

Resultat af primær drift eksklusive af- og
nedskrivninger på immaterielle aktiver
(EBITA) 44.810 50.581 44.005 40.045 37.642

Resultat af finansielle poster (1.455) (4.290 (3.904) (3.631) (3.449)

Årets resultat 27.142 30.584 27.831 25.883 24.589

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 18.832 20.589 18.736 17.424 16.553

Årets resultat af ophørte aktiviteter 8.310 9.995 9.095 8.459 8.036

Årets resultat fordelt til moderselskabets
aktionærer 22.750 27.357 24.895 23.152 21.995

Totalindkomst 27.947 32.030 29.147 27.107 25.752

Investeret kapital inklusive goodwill 151.477 185.190 177.663 165.227 156.965

Investeret kapital eksklusive goodwill 130.992 160.930 153.543 142.795 135.655

Nettoarbejdskapital (NWC) 23.228 24.067 (7.878) (7.327) (6.960)

Egenkapital 175.151 169.484 143.595 134.979 129.580

Balancesum 266.036 260.879 269.789 250.904 238.359

Pengestrømme vedrørende drift 42.183 14.069 12.803 10.882 10.338

Investeringer i materielle aktiver 21.462 11.495 10.460 9.728 9.242

Nettorentebærende gæld 3.927 26.518 44.839 41.700 39.615

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1.410 1.302 1.185 1.102 1.047

Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 20.452 23.005 23.005 23.005 23.005

Gennemsnitligt antal aktier, udvandet
(1.000 stk.) 21.963 23.090 23.005 23.005 23.005

Regnskabsrelaterede nøgletal

Marginnøgletal

Bruttomargin (%) 37,8 39,8 38,9 38,1 37,3

EBITA-margin (%) 31,8 33,3 31,8 31,1 30,8

Rentabilitetsnøgletal

Afkast af investeret kapital eksklusive
goodwill (%) 30,7 32,2 29,7 28,8 28,2

Afkast af investeret kapital inklusive
goodwill (%) 26,6 27,9 25,7 24,9 24,3

Egenkapitalforrentning (%) 15,4 20,1 21,2 24,9 23,6

Finansielle risikonøgletal

Finansiel gearing 0,02 0,16 0,31 0,31 0,31
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NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

NTV 2010

2014 2013 2012 2011 2010
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr._______ _______ _______ _______ _______

Aktierelaterede nøgletal

Aktuel EPS (kr.) 1,11 1,19 1,08 1,01 0,96

Udvandet EPS (kr.) 1,04 1,18 1,08 1,01 0,96

Indre værdi pr. aktie (kr.) 8,33 6,41 5,42 4,77 4,25

Cash Flow pr. aktie (kr.) 1,92 0,62 0,56 0,47 0,45

NTV 2010 Nøgletalsforklaring og definitioner

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings

”Anbefalinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal Beregningsformel Bemærkninger

Bruttomargin (%) Bruttoresultat * 100
Nettoomsætning

Nøgletallet er udtryk for hvor stor en
procentdel af omsætningen fratrukket
produktionsomkostninger, der er til
dækning af kapacitetsomkostninger,
netto finansieringsomkostninger, skat
og overskud.

EBITA-margin (%) EBITA * 100
Nettoomsætning

Nøgletallet er udtryk for en
virksomheds driftsmæssige
rentabilitet.

Afkast af investeret kapital
eksklusive goodwill (%)

EBITA * 100
Gns. investeret kapital ekskl. goodwill

Nøgletallet er udtryk for en
virksomheds evne til at generere et
afkast af investeret kapital gennem
driften.

Afkast af investeret kapital
inklusive goodwill (%)

EBITA * 100
Gns. investeret kapital inkl. goodwill

Nøgletallet er udtryk for en
virksomheds evne til at generere et
afkast af investorernes midler
gennem driften.

Egenkapitalforrentning (%) Årets resultat ekskl. minoriteter *100
Gns. egenkapital ekskl. minoriteter

Nøgletallet er udtryk for en
virksomheds evne til at skabe afkast
til aktionærerne, når der tages højde
for virksomhedens kapitalgrundlag.

Finansiel gearing Nettorentebærende gæld
Egenkapital inkl. minoriteter

Nøgletallet er udtryk for den finan-
sielle gearing forstået som virksom-
hedens følsomhed over for udsving i
renteniveau mv. En høj finansiel
gearing er alt andet lige udtryk for en
relativt høj finansiel risiko.

Indre værdi pr. aktie6
Egenkapital ekskl. minoriteter

Antal aktier ultimo

Nøgletallet er udtryk for værdien af
egenkapital pr. aktie iflg. selskabets
årsrapport.

Cash flow pr. aktie8 Cash flow fra driftsaktivitet
Gns. antal udvandede aktier

Nøgletallet er udtryk for cash flow
fra driftsaktivitet pr. aktie iflg.
selskabets årsrapport.

6 De aktierelaterede nøgletal skal multipliceres med en justeringsfaktor (f), hvis der er udstedt aktier til en lavere kurs end børskursen. Dette skyldes,
at det nye antal aktier vil blive forøget ”for meget” sammenlignet med det provenu, som selskabet modtager. Værdien af de aktierelaterede nøgletal
vil derfor være lavere end den værdi, der er baseret på aktier, som udstedes til børskursen. Justeringsfaktoren kompenserer for denne udvanding og
gør det muligt at foretage sammenligninger. For beregning af justeringsfaktoren henvises der til afsnit 3.1.4 i Den Danske Finansanalytikerforenings
”Anbefalinger & Nøgletal 2010”.
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Beregning af Aktuel EPS (resultat pr. aktie) og udvandet EPS (resultat pr. aktie, udvandet) er specificeret i

note 18.

EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultat (EBIT) tillagt årets

nedskrivninger på goodwill samt af- og nedskrivninger på øvrige immaterielle aktiver.

Investeret kapital eksklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige

værdi af materielle og immaterielle langfristede aktiver, bortset fra goodwill, og fratrukket andre hensatte

forpligtelser og langfristede driftsmæssige forpligtelser. Investeret kapital inklusive goodwill er defineret

som investeret kapital eksklusive goodwill tillagt den regnskabsmæssige værdi af goodwill.

Nettoarbejdskapital (NWC) er defineret som værdien af varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige drifts-

mæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser.

Likvide beholdninger samt tilgodehavende og skyldig selskabsskat indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.

Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser, herunder skyldig selskabsskat,

fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger og tilgodehavende selskabsskat.

Cash flow fra driftsaktivitet er defineret som EBITA fratrukket skat på EBITA tillagt/fratrukket ændringer i

nettoarbejdskapitalen, tillagt/fratrukket ændringer i hensatte forpligtelser samt tillagt af- og nedskrivninger

på materielle anlægsaktiver.
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IAS1.138(c)

ÅRL § 99
IAS1.138(b)

Ledelsesberetning

Koncernoversigt

Hovedaktivitet

Koncernens aktivitet består i produktion, salg og installation af elektroniske husholdningsartikler, salg og

installation af solenergianlæg samt produktion og salg af elektroniske måleapparater og halvfabrikata til

elektronikindustrien. Produktionen foregår i det danske datterselskab Jens Jensen Produktion og Udvikling

A/S samt det engelske datterselskab Jens Jensen Ltd. (UK) og Jensen Inc. USA. Salget sker fra Jens Jensen

Produktion og Udvikling A/S samt dattervirksomhederne Jens Jensen A/S, Jens Jensen Ltd. (UK) og Jensen

Inc. (USA) samt via de delvist ejede virksomheder Aage Aagesen A/S og Fiona Frandsen A/S i Danmark,

og JJUK Electronics og JJUS Electronics i henholdsvis England og USA. Koncernen har desuden sammen

med to øvrige investorer etableret den fællesledede virksomhed JJNN Electronic Inc., som producerer og

sælger større rengørings- og køkkenmaskiner til industrivirksomheder på det amerikanske marked. Forsk-

ning og udvikling foregår i Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S. Jens Jensen Holding A/S har i regn-

skabsåret købt virksomhederne BEL Elektronik A/S og Modil Service Ltd., der begge tilhører segmentet

elektroniske husholdningsartikler. Opkøbene er foretaget for at styrke dette segment, hvori der over de

kommende år forventes en betydelig vækst.

Som led i tilpasningen af koncernens aktiviteter i overensstemmelse med strategiprojektet Fokus 2020 har

koncernen 26. september 2014 afhændet dattervirksomheden Jens Jensen Måling A/S inklusiv udenlandske

dattervirksomheder med aktiviteten produktion og salg af elektroniske måleapparater. Elektroniske måleap-

parater, som udgjorde et separat segment, er væsentligt forskellige fra koncernens øvrige fokusområder. I de

seneste år har omsætningen inden for dette område været faldende, bl.a. som følge af, at koncernen ikke har

haft fokus på området og ikke har investeret i nyudvikling. Herudover er det i december 2014 besluttet at

afhænde en af koncernens produktionslinjer i segmentet elektroniske husholdningsartikler, som heller ikke

indgår i koncernens fremtidige fokusområder. Produktionslinjen forventes afhændet i 2015.
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ÅRL § 99

ÅRL § 100
ÅRL §
107,2

ÅRL § 100

Udvikling i fortsættende aktiviteter og økonomiske forhold
7

Faktisk
2014

Forventet
2014, jf.

delårsrapport
3 kvt. 2014

Forventet
2014, jf.

årsrapport
2013

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

Nettoomsætning 140.934 142.000 152.000
Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på
immaterielle aktiver (EBITA) 44.810 44.500 46.000
Årets resultat 27.142 26.900 30.000

EBITA-margin (%) 31,8 31,3 30,3

Koncernens overskud blev på 27.142 t.kr., hvilket er et fald på 3.442 t.kr. i forhold til 2013, men 242 t.kr.

bedre end de forventninger til årets resultat, som ledelsen senest tilkendegav i delårsrapporten for 3. kvartal

2014. Udviklingen i resultatet skyldes en ugunstig udvikling på det europæiske marked, hvor omsætningen

var 40% under forventningerne, som dog delvist er modvirket af opkøbet af virksomhederne BEL Elektronik

A/S og Modil Service Ltd., der begge har bidraget positivt til årets resultat. Moderselskabets resultat udgjorde

12.408 t.kr., hvilket er 2.254 t.kr. højere end sidste år. Overskuddene anses for at være tilfredsstillende.

Den investerede kapital i koncernen inkl. goodwill udgjorde 151.477 t.kr. ved regnskabsårets udgang, hvilket

svarer til et fald på 18% eller 33.713 t.kr. i forhold til sidste år. Faldet kan i overvejende grad henføres til

afviklingen af koncernens aktiviteter vedrørende produktion og salg af måleudstyr. Faldet er dog modvirket

af købet af virksomhederne BEL Elektronik A/S og Modil Service Ltd.

7 I henhold til ÅRL §99, stk. 2, skal virksomheder i regnskabsklasse C (Stor) og D supplere redegørelsen for udviklingen i aktiviteter og økonomiske
forhold med oplysninger om ikke-finansielle forhold, hvis dette er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling.
Dette eksempelregnskab indeholder ikke eksempler på sådanne uddybende oplysninger om ikke-finansielle forhold.
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Moderselskabets andel af egenkapitalen i koncernen er i regnskabsåret steget med 964 t.kr. til 148.390 t.kr.

Stigningen er sammensat af årets resultat på 22.750 t.kr. og værdireguleringer på netto 805 t.kr., der er ind-

regnet i anden totalindkomst. Derudover er der udbetalt 6.635 t.kr. i udbytte til aktionærerne samt erhvervet

egne aktier til afdækning af optioner for 555 t.kr. Moderselskabets aktiekapital er som led i direktionens og

øvrige ledende medarbejderes aktiebaserede incitamentsprogrammer i regnskabsåret forhøjet med nominelt

314 t.kr. ved kontant indbetaling. Der er i 2014 foretaget aktietilbagekøb for 16.348 t.kr. Aktierne er efterføl-

gende blevet annulleret. Endelig er der i 2014 udstedt konvertible gældsbreve med en egenkapitalandel på

834 t.kr.

Koncernens pengestrømme fra driften udgør 42.183 t.kr. mod 14.069 t.kr. i 2013. Stigningen skyldes primært

udviklingen i leverandørgæld. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør (5.174) t.kr. i 2014 mod

7.720849 t.kr i 2013. Faldet skyldes primært investering i produktionsanlæg og maskiner samt købet af datter-

virksomhederne BEL Elektronik A/S og Modil Service Ltd. Tilbagekøb af aktier i 2014 samt et netto afdrag af

gæld i 2014 er den primære årsag til, at pengestrømmene vedrørende finansieringsaktiviteter er faldet fra (1.236)

t.kr. i 2013 til (33.096) t.kr. i 2014.

Fortsættende aktiviteter

Koncernen har for de fortsættende aktiviteter elektroniske husholdningsartikler, halvfabrikata til elek-

tronikindustrien samt solenergi haft en omsætningstilbagegang på hhv. 7%, 8% og 6% i forhold til 2013,

hvilket primært kan henføres til eksportmarkederne, hvor en stadig stigende andel af selskabets produkter

afsættes. Det er dog delvist modvirket af opkøbet af virksomhederne BEL Elektronik A/S og Modil Service

Ltd. inden for segmentet elektroniske husholdningsartikler. Omsætningen til EU-lande er faldet med 41%,

hvilket især skyldes, at koncernen ikke i tilstrækkelig grad formåede at tilpasse prisstrukturen på koncernens

produkter til de ændrede markedsvilkår og den øgede priskonkurrence fra især kinesiske og østeuropæiske

producenter. Koncernen har i 2014 øget salgsaktiviteten på det europæiske marked. Resultatet heraf forventes

at vise sig i løbet af 2015 i form af øget nettoomsætning og driftsresultat.
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Halvfabrikata til elektronikindustrien

Halvfabrikata til elektronikindustrien omfatter produktion af halvfabrikata til industrielle kunder i elektronik-

branchen.
2014 2013
t.kr. t.kr._______ _______

Nettoomsætning 33.966 36.978

Driftsresultat 8.173 8.482

Aktiver 46.206 53.135

Forpligtelser 5.448 5.967

Gennemsnitligt antal medarbejdere 308 280

Omsætning inden for produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien er faldet med 8,1% fra

36.978 t.kr. i 2013 til 33.966 t.kr. i 2014, mens driftsresultatet er faldet med 3,6%.

Det europæiske marked for halvfabrikata til elektronikindustrien er produktionsmæssigt i vækst grundet den

øgede specialisering blandt producenterne. Markedet er dog præget af en stor prismæssig konkurrence, bl.a.

som følge af øget konkurrence fra østeuropæiske lande samt Kina.

For at kunne skabe gode resultater inden for segmentet er det afgørende, at koncernen til stadighed er i front

teknologisk set, at produktionsprocesserne er fleksible og nemt kan omstilles fra ét produkt til et andet, samt

at koncernen er repræsenteret på de markeder, hvor industrivirksomhederne anlægger og udvider deres pro-

duktion. Koncernen har p.t. et godt fundament for vækst i dette segment og har i modsætning til mange kon-

kurrenter valgt også at fokusere på produktion og udvikling af kvalitetskomponenter til producenter i Nordeu-

ropa, England og USA.

Investeringer

Der er i regnskabsåret investeret 709 t.kr. i færdigudvikling af en ny halvleder. Markedsføring af halvlederen

blev påbegyndt i september 2014. Derudover er der anvendt 1.136 t.kr. til forskning og udvikling af hurtigere

og mindre halvledere. To af disse halvledere forventes færdigudviklet i 2. kvartal 2015 til markedsføring i

sommeren 2015.

Fremtiden

Der forventes i det kommende år en vækst i omsætningen på ca. 11%. Væksten forventes primært at ske på

de østeuropæiske og asiatiske markeder. Omsætningsvæksten er i høj grad betinget af, at de nye, hurtigere og

mindre halvledere er færdigudviklet til markedsføring i løbet af juni og juli 2015.

Elektroniske husholdningsartikler

Elektroniske husholdningsartikler omfatter produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler til detail-

handel.

2014 2013
t.kr. t.kr._______ _______

Nettoomsætning 85.282 92.109

Driftsresultat 19.926 21.035

Aktiver 137.867 112.597

Forpligtelser 15.813 14.322

Gennemsnitligt antal medarbejdere 801 732
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Omsætning inden for produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler er faldet med 7,4% fra 92.109

t.kr. i 2013 til 85.282 t.kr. i 2014, mens driftsresultatet er faldet med 4,3%.

Segmentet har været en del af koncernens aktivitet siden opstarten i 1976. Konkurrencen er i de seneste år

skærpet væsentligt, men Jens Jensen-koncernen har en stærk position gennem det velkendte "JJHH"-mærke,

der hos kunderne forbindes med høj kvalitet og godt design.

Den stærke position på de markeder, hvor koncernen er præsenteret, er bl.a. opnået via et godt samarbejde

med de lokale agenter. Der har således i regnskabsåret med succes været gennemført to større markedsfø-

ringskampagner i Danmark, Sverige, Norge og England.

Investeringer

Jens Jensen Holding A/S har i regnskabsåret købt den danske virksomhed BEL Elektronik A/S, der produce-

rer og sælger elektroniske husholdningsartikler i high-end-segmentet, og den engelske virksomhed Modil

Service Ltd., der er den fjerdestørste producent af elektroniske husholdningsartikler i England. Købsvederla-

get for de to virksomheder udgjorde henholdsvis 505 t.kr. og 687 t.kr. Goodwill udgjorde 287 t.kr. og 191

t.kr. Opkøbene er strategisk begrundede og styrker Jens Jensen-koncernens position på det skandinaviske og

engelske marked ganske betydeligt. Medarbejderne i Modil Service Ltd. og Jens Jensen Ltd. vil i løbet af de

kommende 4-6 måneder blive knyttet tættere sammen på en række vigtige områder.

Fremtiden

Der forventes i det kommende år en vækst i omsætningen på ca. 12% skabt dels gennem yderligere positione-

ring på navnlig det skandinaviske marked, dels fra opkøbene af BEL Elektronik A/S og Modil Service Ltd.

og dels fra lancering af nye produkter. Driftsresultatet for segmentet forventes at ligge i niveauet 22 mio. kr.,

idet synergier fra opkøbet af Modil Service Ltd. forventes at slå fuldt igennem fra 2015.

Solenergi

Koncernens aktiviteter vedrørende solenergi omfatter salg og installation af solenergianlæg fra Alsin Solar

Systems Inc. på det europæiske marked.

2014 2013
t.kr. t.kr._______ _______

Nettoomsætning 21.686 22.988

Driftsresultat 3.590 6.760

Aktiver 28.490 30.740

Forpligtelser 2.707 3.469

Gennemsnitligt antal medarbejdere 90 95

Omsætning inden for solenergianlæg er faldet med 5,7% fra 22.988 t.kr. i 2013 til 21.686 t.kr. i 2014, mens

driftsresultatet er faldet med 47%. Faldet i omsætning og navnlig driftsresultat skyldes, at koncernen har

måttet nedsætte salgspriserne på solenergianlæggene markant for at bevare markedsandelen. Faldet i omsæt-

ningen dækker således over en fremgang i antal solgte solenergianlæg samt entreprisekontrakter vedrørende

installation af anlæg, men til reducerede priser.

Koncernen er således fortsat stærkt positioneret på markedet for solenergianlæg.
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Fremtiden

Alsin Solar Systems Inc. nye og mere energieffektive solceller Arvak® forventes lanceret på det europæiske

marked i 2. kvartal 2015, og forventes ligeledes at bidrage til en positiv udvikling i omsætningen. Koncernen

forventer at afholde omkostninger til uddannelse af medarbejder og udvikling af salgsmateriale i forbindelse

med lanceringen af Arvak® i størrelsesordenen 500-550 t.kr. Arvak® forventes derfor tidligst at bidrage posi-

tivt til segmentets driftsresultat i 4. kvartal 2015.

Baseret på koncernens stærke position på det europæiske marked for solenergi, og den stadigt stigende fokus

på vedvarende energi forventes der i det kommende år en vækst i omsætningen på 10-15%. Driftsresultatet

for segmentet forventes at ligge i niveauet 5 mio. kr.

Ophørte aktiviteter

Den frasolgte aktivitet elektroniske måleapparater har frem til afhændelsen bidraget med en nettoomsætning

på 64.435 t.kr. i 2014 mod 77.892 t.kr. i 2013 og med et resultat før skat på 9.530 t.kr. i 2014 mod 12.993

t.kr. i 2013.

Frasalget er gennemført med virkning fra 1. oktober 2014. Gevinsten ved salget af aktiviteten udgjorde 1.820

t.kr. før skat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Som nævnt ovenfor har moderselskabet i november 2014 frasolgt dattervirksomheden Jens Jensen Måling

A/S med aktiviteten elektroniske måleapparater, jf. koncernregnskabets note 52. Salgssummen er ikke ende-

ligt fastlagt, da den er betinget af aktivitetens indtjening i 2015. Avancen ved salget af aktiviteten er forelø-

bigt opgjort til 1.820 t.kr. Avancen er indregnet i resultat af ophørte aktiviteter. Der forventes ikke at frem-

komme væsentlige reguleringer til salgssummen. En eventuel regulering af salgssummen vil maksimalt kun-

ne medføre, at salgssummen reduceres med 960 t.kr.

Usædvanlige forhold

Årets resultat er negativt påvirket med 4,2 mio. kr. før skat som følge af forventede omkostninger relateret til

udbedring af konstaterede fejl i leverancer i januar – juli 2014 til en af koncernens største kunder. Heraf er

1,1 mio. kr. afholdt i 2014. De resterende 3,1 mio. kr. forventes afholdt i 2015 og begyndelsen af 2016 og er

indregnet under hensatte forpligtelser.

Særlige risici

Forretningsmæssige risici

Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er forbundet med evnen til at være stærkt positioneret på

de markeder, hvor koncernens produkter sælges. Koncernen har i regnskabsåret øget sine markedsandele på

det væsentligste marked, dvs. Danmark, samt på det amerikanske marked. På markedet i EU, herunder navn-

lig det engelske marked har koncernen konstateret et fald i markedsandelen i 2014, hvilket især skyldes, at

koncernen ikke i tilstrækkelig grad formåede at tilpasse prisstrukturen på koncernens produkter til de ændrede

markedsvilkår og den øgede priskonkurrence fra især kinesiske og østeuropæiske producenter. Ledelsen for-

venter at genvinde en væsentlig del af de tabte markedsandele i 2015 og 2016, dels via lancering af nye pro-

dukter, dels via de gennemførte markedsføringskampagner, som forventes at slå igennem i 2015 og 2016.

Det er desuden væsentligt for koncernen hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling inden

for koncernens aktivitetsområde.
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Finansielle risici

Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for ændringer i valuta-

kurser og renteniveau. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncer-

nens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen følger

en bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kredit-

risici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold.

Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af

bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger beløbsgrænser, og hvilke afledte finansielle

instrumenter der kan anvendes.

Valutarisici

Aktiviteter udført af de danske selskaber i koncernen påvirkes af valutakursændringer, idet en væsentlig del af

omsætningen faktureres i udenlandsk valuta, mens omkostninger, herunder lønninger, primært afholdes i

danske kroner (DKK). Af koncernens omsætning hidrører 40,3% fra andre lande end Danmark med hoved-

vægten lagt på EU-landene samt USA.

Koncernen påvirkes desuden af ændringer i valutakurserne som følge af, at det engelske og det amerikanske

datterselskabs resultat og egenkapital ved årets udgang omregnes til danske kroner (DKK) på baggrund af

henholdsvis gennemsnitskurser og balancedagens kurs. Isoleret set påvirkes koncernens engelske og ameri-

kanske selskab ikke væsentligt af valutakursudsving, idet såvel indtægter som omkostninger hovedsageligt

afregnes i lokal valuta.

Koncernens valutarisici afdækkes primært gennem matchning af indbetalinger og udbetalinger i samme valuta

samt ved brug af valutaterminskontrakter og -optioner.

Det er koncernens valutapolitik at afdække minimum 50% af de forventede valutakursrisici inden for de først

kommende 6 måneder og minimum 25% af valutarisiciene inden for en periode på 6-12 måneder.

Ved udgangen af regnskabsåret 2014 var kontraktværdien af selskabets valutaterminskontrakter til imødegåel-

se af fremtidige valutarisici ca. 3.401 t.kr., hvilket dækker 37% af koncernens budgetterede netto-

valutapengestrømme i 2015. Hertil kommer valutaterminskontrakter, som ikke opfylder sikringsbetingelser

med en kontraktværdi på 500 t.kr.
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Renterisici

Koncernens rentebærende nettogæld, der er opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af

omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb faldet fra 26.518 t.kr. til 3.927 t.kr. Den rentebæren-

de gæld er hovedsageligt i danske kroner (DKK).

Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2014 vil en stigning på ét procentpoint i det

generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 39 t.kr.

Renterisici på koncernens lån afdækkes ved indgåelse af renteswap, hvor variabelt forrentede lån omlægges til

en fast rente, når det vurderes, at rentebetalingerne kan sikres på tilfredsstillende niveau i forhold til omkost-

ningerne forbundet hermed.

Kreditrisici

Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væ-

sentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kredit-

risici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes.

Handel med kunder i Østeuropa og Asien, bortset fra uvæsentlige aftaler, forsikres hos Eksport Kredit Fon-

den.

Likviditet

Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af mo-

derselskabet, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt. Koncernen har endvidere mål for likviditetsbered-

skab i form af overskudslikviditet og uopsigelige kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have til

rådighed.
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Videnressourcer

Koncernens videnressourcer kan opdeles i fire kategorier: kunder, teknologi, processer og medarbejdere.

Kunder

Det er koncernens mål at skabe værdi for kunderne i form af intelligente løsninger, der skabes i samarbejde

med den enkelte kunde, samt opfyldelse af kundernes forventninger ved levering af produkter af høj kvalitet,

overholdelse af leveringsbetingelser mv. Indikatorerne for disse mål er bl.a. kundetilfredshed og kundeloyali-

tet. Der følges løbende op på disse nøgleindikatorer ved regelmæssige forespørgsler til kunderne. Indekset for

kundetilfredshed er for koncernen som helhed steget fra indeks 92 i 2013 til indeks 94 i 2014. Kundeloyalite-

ten i form af den andel af kunderne, der vil anvende Jens Jensen-koncernen som leverandør igen, er 72%.

Dette er uændret i forhold til sidste år.

Teknologi

Det er væsentligt for koncernen på såvel kort som lang sigt, at der sikres den rette portefølje af produktions-

teknologier, samt at der løbende sker videreudvikling af eksisterende produktionsteknologier. Væsentlige

indikatorer for disse mål er igangsatte udviklingsprojekter, færdiggjorte udviklingsprojekter, patenterede tek-

nologiske produkter, kortere periode fra udvikling til lancering af produkt samt nye produkters andel af om-

sætningen.

2014 2013_______ _______

Indikatorer for teknologisk innovation

Antal igangværende udviklingsprojekter pr. balancedagen 27 29

- heraf påbegyndt i regnskabsåret 14 11

Færdiggjorte udviklingsprojekter i regnskabsåret 2 1

Patenterede teknologiske produkter mv. 44 43

Udviklingsprojekter opgivet i regnskabsåret 5 3

Gennemsnitligt antal måneder fra begyndelse til afslutning af udviklingsprojekt 22 24

Nye produkters andel af nettoomsætning (% af omsætning relateret til produkter
udviklet inden for de seneste 24 måneder) 12 11

Processer

De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. For at sikre at kunden får den

aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. Overholdelse af leve-

ringstid og antal kundeklager er vigtige indikatorer for, om forretningsprocesserne fungerer. Aftalt leverings-

tid er i regnskabsåret overholdt i 93 % af tilfældene mod 92% sidste år (målet er 95%).

Andel af kundeklager/reklamationer i forhold til antal leverancer har udgjort 2 %, hvilket er uændret i forhold

til sidste år (målet er 1 %). Omkostningerne forbundet med kundeklager er imidlertid betydeligt højere i inde-

værende år, idet der er konstateret fejl på varer leveret til en af koncernens største kunder i perioden januar –

juli 2014. Der er opnået enighed med kunden om en plan for udbedring af fejlene, som løber frem til marts

2016. De samlede omkostninger til udbedring af fejlene forventes at udgøre 4,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er

afholdt i 2014. Der er indregnet en forpligtelse i balancen på 3,1 mio. kr. til omkostninger forbundet med

udbedring af de resterende fejl, jf. note 2 i koncernregnskabet.

Der er igangsat aktiviteter, som skal sikre, at de fastlagte mål for forretningsprocesserne opfyldes.
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Medarbejdere

Ambitionen om at være markedsleder og på forkant med den teknologiske udvikling betyder, at Jens Jensen-

koncernen er præget af et dynamisk videnmiljø i hastig forandring. Det stiller især store krav til koncernen,

når det gælder opsamling og udbredelse af ny viden. Derudover spiller den enkelte medarbejders personlige

viden en afgørende rolle.

Der har i årets løb været en tilgang af kompetente og erfarne medarbejdere, som har styrket koncernens viden-

og kompetencemæssige udgangspunkt. Endvidere har der i år været stort fokus på efter- og videreuddannelse

af medarbejderne, og der er udarbejdet uddannelsesplaner for 84 % af medarbejderne.

For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige produkter og løsninger er det afgørende, at

koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. Som mål herfor er med-

arbejdersammensætningen og medarbejderomsætningen vigtige indikatorer. Medarbejderandelen med højt ud

dannelsesniveau (defineret som gennemførte mellemlange og lange videregående uddannelser, herunder ba-

cheloruddannelser) udgør 34 % pr. 31. december 2014 mod 32 % pr. 31. december 2013 (målet er 35 %).

Medarbejderomsætningen blandt medarbejdere med højt uddannelsesniveau har i året været på 8 % mod 11 %

sidste år (målet er 10 %).

I 2013 indførte virksomheden et aktiebaseret incitamentsprogram med henblik på bl.a. at fastholde virksom-

hedens ledende medarbejdere. Se note 10 til koncernregnskabet.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Koncernens samlede afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde i regnskabsåret 3.119 t.kr.,

hvilket er en stigning på 11,5 % i forhold til sidste år. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne gennemføres i

dattervirksomheden Jens Jensen Produktion og Udvikling.

Koncernen har i 2014 færdigudviklet en ny serie husholdningsartikler. Udviklingen blev påbegyndt i 2013,

og i 2014 har koncernen anvendt yderligere 750 t.kr. til færdigudvikling af produktet. Derudover har koncer-

nen i 2014 udviklet en ny halvleder. Til udvikling af halvlederen er der i 2014 anvendt 709 t.kr. før modreg-

ning af offentligt tilskud på 71 t.kr. Heraf er 6 t.kr. aktiveret under færdiggjorte udviklingsprojekter. Markeds-

føring af begge produktserier er igangsat i september 2014, og eneretten til kommerciel udnyttelse af produk-

terne er sikret ved patenter.

Ud over omkostninger til færdigudvikling af de to produktserier har koncernen anvendt 1.136 t.kr. til forsk-

ning og udvikling af andre halvledere til elektronikindustrien. Heraf udgør de samlede forskningsomkostnin-

ger 980 t.kr., som hovedsageligt vedrører forskning i nye former for transport af data. Omkostningerne er

indregnet i resultatopgørelsen som produktionsomkostninger.

De første nye halvledere forventes markedsført medio 2015, hvilket forudses at ville medføre betydelige kon-

kurrencemæssige fordele og dermed væsentlige stigninger i aktivitetsniveau og resultat for divisionen fra og

med 2015.

Øvrige forsknings- og udviklingsomkostninger, der udgør 524 t.kr., vedrører hovedsageligt udvikling og test

af nye husholdningsprodukter med væsentligt lavere energiforbrug.
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Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Koncernen indgik den 27. februar 2015 en aftale med CasaCalo Inc., USA, om udvikling af et fælles system til

trådløs styring af husholdningsapparater. Udviklingsaftalen betyder, at udviklingsomkostningerne fordeles mel-

lem Jens Jensen-koncernen og CasaCalo, samt at CasaCalo, får retten til at markedsføre systemet på det nord-

amerikanske marked og Jens Jensen koncernen i resten af verden. Derudover har bestyrelsen efter regnskabsårets

udløb stillet forslag om, at den bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret. Forsla-

get behandles på selskabets ordinære generalforsamling.

Bortset herfra er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurde-

ringen af årsrapporten.

Forventninger og andre udsagn om fremtiden

Den nuværende lavkonjunktur i koncernens væsentligste markeder synes ikke at fortsætte i 2015.

Ledelsen forventer en fremgang i såvel omsætning som resultat før skat på ca. 10 % for 2015 for koncernen.

Denne forventning baserer sig bl.a. på de ovenfor nævnte forøgede salgsaktiviteter på det europæiske marked,

den nye serie af husholdningsartikler og den nye halvleder, som begge er introduceret i 2014, samt den for-

ventede markedsføring af væsentligt forbedrede halvledere til elektronikindustrien medio 2015. Hvis mar-

kedsføringen af de nye halvledere mod forventning ikke kan gennemføres i 2015, forventes en omsætning og

et resultat før skat på niveau med 2014 for koncernen.

Koncernen forventer fortsat at have en positiv likviditet fra driften i 2015, og investeringerne forventes at

være på niveau med investeringerne i 2014 ekskl. virksomhedskøb.

I lighed med tidligere år er der usikre faktorer knyttet til valutakursudviklingen. De nævnte forventninger er

baseret på et uændret valutakursniveau set i forhold til 2014.
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ÅRL § 99a

ÅRL § 99

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar8

Redegørelsen for samfundsansvar for koncernen dækker regnskabsperioden 01.01. - 31.12.2014.

For Jens Jensen Holding er Corporate Social Responsibility (CSR) en integreret del af virksomhedens forret-

ning og er indarbejdet både i virksomhedens strategi og politikker.

CSR Strategi 2014-2018

For at sikre, at arbejdet med CSR har fokus på virksomhedens væsentligste påvirkninger samt interessenters

forventninger og krav, har Jens Jensen Holding udarbejdet en CSR-strategi, der sætter rammerne for virksom-

hedens arbejde de næste 4 år. Strategien er i overensstemmelse med de 10 principper i FNs Global Compact

og omfatter miljø og klima, medarbejderforhold, menneskerettigheder, leverandørstyring og socialt engage-

ment.

CSR-strategien er forankret i virksomhedens CSR Board med repræsentanter fra direktionen. CSR-afdelingen

har det daglige ansvar for udarbejdelse af politikker samt implementering af strategiens handleplaner, målop-

fyldelse og rapportering.

Miljø og klimamæssige forhold

Koncernens væsentligste miljøforhold er dattervirksomhederne Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S’s,

Jensen Inc.’s og Jens Jensen Ltd.’s emissioner til luft og udledning af farlige stoffer til vand. Desuden påvir-

kes miljøet gennem transport af produkter og indirekte gennem produkternes energiforbrug under anvendelse

samt bortskaffelse af produktet efter brug.

Politikker

Miljøarbejdet tager udgangspunkt i koncernens miljøpolitik, der forpligter virksomheden til at reducere på-

virkning af miljø og klima.

Implementering

Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S er i 2013 blevet certificeret efter det internationale miljøstyringssy-

stem ISO 14001. I den forbindelse er der etableret en styregruppe, som ledes af den administrerende direktør.

Et internt auditteam er etableret i 2014. Auditteamet har til opgave, 1 til 2 gange om året, at gennemføre intern

audit af miljøledelsessystemet.

Der er gennem miljøstyringssystemet igangsat et effektiviseringsprogram, der i 2014 har identificeret bespa-

relser på især energi, som forventes at tjene investeringen i etableringen af miljøstyringssystemet på ca. 2,7

mio. kr. hjem i løbet af to år. I løbet af 2014 har miljøledelsen sat fokus på at opnå vandbesparelser og optime-

ring af de eksisterende vandsystemer. Årsagen til dette er stigende vandpriser, som påvirker cost-benefit i

koncernens rensningsanlæg.

8 Den medtagne redegørelse for samfundsansvar er en illustration af, hvordan de krævede oplysninger kan præsenteres, og afdækker ikke alle forhold
hos alle virksomheder, som skal udarbejde en redegørelse for samfundsansvar. Redegørelsen er således et forslag til, hvordan en redegørelse for
samfundsansvar kan præsenteres, og er én ud af flere mulige præsentationsmodeller. Redegørelsen om samfundsansvar kan vælges offentliggjort på
virksomhedens hjemmeside, eller i en supplerende beretning til virksomhedens årsrapport. Vælger virksomheden en af disse offentliggørelsesmåder
som alternativ til offentliggørelse i ledelsesberetningen, medfører dette en række særlige pligter for ledelsen og revisor, jf. bekendtgørelse nr. 761 af
20. juli 2009 til årsregnskabsloven (Bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på
virksomhedens hjemmeside mv.). Denne foreskriver bl.a., at hvis redegørelsen offentliggøres på hjemmesiden eller i en supplerende beretning, skal
der oplyses herom i årsrapporten. For redegørelser offentliggjort på virksomhedens hjemmeside skal der henvises til den internetadresse, der skal
benyttes for at komme direkte til redegørelsen (URL-adressen).
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Det er virksomhedens mål at reducere energiforbruget med 20 % i 2018 i forhold til forbruget i 2013. Det er

ligeledes virksomhedens mål at reducere vandforbruget med 15 % i 2018 i forhold til forbruget i 2013.

Resultater

Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S har i 2014 gennemført den første interne audit. Der er udarbejdet

handleplaner for de områder, der af det interne audit team blev identificeret som problematiske.

Energiforbruget er faldet 2 % fra 10.000 MWh i 2013 til 9.800 MWh i 2014. Faldet i energiforbruget har

betydet et fald i CO2 udledningen på 4,2 %. Vandforbruget er steget 3 %, hvilket skyldes et utæt kølerør.

Udledning 2013 2014

Energiforbrug total - MWh 10.000 9.800

Elektricitet - MWh 6.900 6.600

Varme - MWh 3.300 3.200

CO2udledning total – tons 3.494 3.347

CO2 fra elektricitet 3.091 2.957

CO2 fra varme 403 390

Vandforbrug – m3 3.104 3.200

Forventninger til miljøindsatsen fremover

Det er ledelsens vurdering, at kunderne fremadrettet vil kræve, at koncernens produkter har et lavere energi-

forbrug ved anvendelse, og at produkterne kan bortskaffes på en miljømæssigt og økonomisk forsvarlig måde.

Koncernen er opmærksom på relevant national og international lovgivning, herunder WEEE-direktivet, hvor-

igennem virksomheden er blevet tillagt et producentansvar og dermed bliver økonomisk ansvarlig for indsam-

ling og bortskaffelse af de produkter, der markedsføres i virksomhedens navn inden for EU.

Koncernens kunder giver i stigende grad udtryk for, at koncernens håndtering af CO2-udslip og klimarelate-

rede påvirkninger generelt er en væsentlig parameter ved valg af leverandør. Koncernen vil derfor i 2015

indgå et samarbejde med et konsulentfirma for at få klarlagt klimaforandringernes konsekvenser for koncer-

nens produkter, priser og sourcing.

Arbejdet med at få certificeret et ISO 14001-miljøstyringssystem for det engelske datterselskab Jens Jensen

Ltd. er påbegyndt i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Når det engelske datterselskab er certificeret, påbegyn-

der projektgruppen arbejdet med at opnå ISO 14001 certificering i det amerikanske datterselskab Jensen Inc.

Medarbejderforhold

Medarbejderne er en af Jens Jensen-koncernens vigtigste interessentgrupper, og virksomheden er bevidst om,

at tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for koncernens konkurrencedygtighed

fremover. Personalepleje, lige muligheder for alle ansatte og medarbejdernes sikkerhed er derfor vigtige om-

råder for koncernen, og ledelsen er klar over, at flere tiltag vil være påkrævet i de kommende år for at opret-

holde evnen til at tiltrække det nødvendige antal medarbejdere.
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Sundhed og sikkerhedspolitik

Det er koncernen målsætning, at arbejdsulykker skal undgås for enhver pris. Jens Jensen-koncernen har derfor

udarbejdet en sikkerhedspolitik, der påbyder alle arbejdere på koncernens fabrikker at bære reglementeret

sikkerhedsudstyr og følge de sikkerhedsforanstaltninger, som koncernen foreskriver. Løbende træning i sik-

kerhedsregler og foranstaltninger er et vigtigt element i vores målopfyldelse.

Koncernen har endvidere en personalepolitik, der omfatter medarbejdersamtaler, og en sundhedspolitik, der

foreskriver sund kost i virksomhedens kantiner, samt tilbud om influenzavaccination.

Implementering

Siden 2007 har koncernen haft et træningsprogram om sikkerhed, som alle nyansatte skal gennemgå før deres

første arbejdsdag. Alle øvrige medarbejdere gennemgår hvert år en todages workshop med det formål at ind-

skærpe sikkerhedsreglerne og overholdelse heraf.

For til stadighed at sikre, at Jens Jensen-koncernen forbliver en sikker arbejdsplads, føres der statistik over de

medarbejdere, der er fraværende grundet ulykker (målt i dage). I Danmark meldes alle ulykker til arbejdstil-

synet og alle virksomhedens enheder rapporteres hændelser og nær vedhændelser, til et uafhængigt arbejds-

miljø og sikkerhedsudvalg, som undersøger sagen og udarbejder forbedringsforslag til implementering

Medarbejdersamtalerne skal afholdes en gang om året mellem maj og august, og den rettidige afholdelse er

indarbejdet i koncernchefers og mellemlederes personlige balanced scorecard. Eventuelle problemer skal

dokumenteres og følges op på senest to måneder efter samtalen. Drifts- og HR-afdelingen er ansvarlige for

implementering af sundhedspolitikken. Influenzavaccinationer tilbydes årligt.

Resultater

Det totale antal ulykker med fravær faldt fra 10 i 2013 til 8 i 2014. Korrigeret for den faldende forretningsak-

tivitet svarer dette til et fald i hændelsesfrekvensen fra 5,3 til 5,1 pr. 1 million arbejdstimer. I oktober 2014

blev 275 medarbejdere influenzavaccineret. Det var 4 % flere end året før.

I 2014 blev 86 % af medarbejdersamtalerne afholdt rettidigt.

Ved et stikprøvebesøg af fødevaremyndighederne i februar blev der påtalt manglende hygiejne i et af kon-

cernkantinernes køkken, hvilket resulterede i en middelkarakter. Koncernen har derfor iværksat uvildige kon-

trolbesøg i køkkenregionerne i det kommende år for at sikre, at hygiejnereglerne overholdes.

Forventninger til sundhed og sikkerhedsområdet

For at kunne måle effekten af koncernens tiltag og effektivt adressere eventuelle mangler, vil koncernen i

2015 implementere et medarbejdersurvey. Survey’et udvikles i samarbejde med en ekstern konsulent, og det

er tanken, at det skal afvikles hvert andet år. Resultaterne af survey’et vil blive analyseret og gennemgået af

både ledelse og mellemledere, ligesom en sammenfatning vil blive præsenteret for medarbejderne.
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ÅRL § 99a
stk. 3

Politik for ikke-diskrimination

I personalepolitikken understreges det, at ansættelse og karriereforløb afhænger af kompetencer. Medarbejde-

re hos Jens Jensen Holding har mulighed for at videreudvikle deres kompetencer og deres karriereforløb i

forhold til kompetencer, egne ønsker og motivation for karriereavancering. Jens Jensen Holding har en nul-

tolerance politik over for enhver form for diskrimination og anti-diskrimination er indarbejdet som en grund-

sten i virksomhedens personalepolitik og kultur, der understreger at virksomheden betragter enhver form for

diskrimination af medarbejdere med baggrund i religion, etnisk baggrund, køn, politisk eller seksuel oriente-

ring og andre emner som værende i strid med grundlæggende menneskerettigheder.

Implementering

Ikke-diskriminationspolitikken er implementeret på koncernniveau gennem integrering i centrale HR-

processer for ansættelse, karriereavancering og kompetenceudvikling. Der er desuden afholdt en række infor-

mationsmøder for alle ansatte samt workshopper for ledere og mellemledere i 2014 med henblik på træning og

uddannelse i brug af politikken. Desuden er information om politikken indarbejdet i et e-learning introdukti-

onsprogram til virksomheden for nye ansatte og er desuden tilgængelig på virksomhedens intranet.

Resultater

35 % af alle ansatte har til dato deltaget i et informationsmøde om politikken. Desuden har alle ledere og

mellemledere deltaget i workshopper om politikken og dens implementering i organisationen. Alle nyansatte

gennemgår e-learning-kurset, hvor der formidles information om virksomhedens tilgang til ikke-

diskrimination.

Menneskerettigheder og ansvarlig leverandørstyring

Jens Jensen-koncernen er bevidst om, at virksomhedens aktiviteter kan påvirke forhold, der vedrører de

grundlæggende menneskerettigheder. Dette gælder særligt i leverandørkæden. Koncernen ønsker til enhver tid

at overholde international lov og grundlæggende menneskerettigheder. Samtidig oplever Jens Jensen Holding

skærpede krav fra kunder og forbrugere om overholdelse af standarder og principper for sociale forhold, miljø

og ansvarlig virksomhedsadfærd. I de tilfælde er det en konkurrencefordel for koncernen at kunne henvise til

klare retningslinjer og procedurer.

For at gøre politikken anvendelig i vores arbejdsprocesser og særligt ift. leverandører er den udmøntet i et

virksomhedskodeks (Code of Conduct) og et leverandør kodeks (Supplier Code of Conduct), som koncernle-

delsen, medarbejdere og leverandører er forpligtet til at overholde. Begge kodeks omsætter menneskerettighe-

der, sociale forhold, miljømæssige standarder og ansvarlig virksomhedsadfærd til håndgribelig praksis i form

af regler og procedurer. I forbindelse med udarbejdelsen af vores kodeks har koncernen bl.a. rådført sig med

Institut for Menneskerettigheder.

Politikker

Jens Jensen-koncernen benytter sig af en række underleverandører i Fjernøsten, hvor de fleste af koncernens

komponenter produceres. Koncernen er bevidst om, at produktion i Asien kan udgøre en væsentlig risiko i

forhold til ansvarlighed. Jens Jensen Holding forholder sig aktivt til, hvordan den kan medvirke til at skabe,

sikre og fremme sociale forhold og en miljøvenlig produktion hos de underleverandører, der producerer kon-

cernens komponenter. Jens Jensen Holding nøjes ikke med at stille krav til leverandører og påse at leverandø-

ren efterlever dem. Koncernens indsats omfatter også langsigtede partnerskabsrelationer.
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Her indgår vi i en dialog- og læreproces med leverandøren for at opbygge den lokale viden og kapacitet, der

skal til for at leve op til forventninger om ansvarlighed. Særligt i udviklingslande kan de største forbedringer

ofte opnås ved at kombinere krav til leverandøren og monitorering af leverandørens aktiviteter med dialog og

samarbejde, der kan skabe den nødvendige forståelse, vilje og ressourcer til at forbedre sociale eller miljø-

mæssige forhold. Udviklingen af dette område er påbegyndt i 2014 og vil fortsat være et højprioritetsområde

for koncernen i 2015.

Implementering

I løbet af 2014 har Jens Jensens indkøbsafdeling forestået et større projekt med at integrere leverandørkodek-

set i udbudsmaterialer, kontrakter og den løbende dialog med eksisterende leverandører. Indkøbspolitikken

forpligter vores forhold til leverandører i første led, fordi Jens Jensen Holding her har en direkte kontraktlig

relation. Det er også herigennem, at vi har en særlig mulighed for at auditere og påvirke underleverandørerne.

I relation til andet og tredje leverandørled forpligter vi førsteledsleverandøren til at dokumentere, at vores krav

overholdes i de andre led af værdikæden.

Resultater

I løbet af 2014 har Jens Jensen Holding gennemført 19 tredjeparts auditeringer, heraf var to af de gennemførte

auditereringer opfølgningskontroller vedr. kritisable forhold konstateret i 2013. De 19 auditerede leverandøer

bliver fulgt op ved kvartalsvise møder, og der sker løbende forbedringer hos de fleste. Derudover har koncer-

nen gennemført 14 interne auditeringer, som afdækkede mindre forbedringsforhold. Jens Jensen er nu i dialog

med leverandørerne, om hvorledes forholdene kan forbedres inden udgangen af 2. kvartal 2015. Der er blevet

gennemført opfølgningsmøder med hovedparten af leverandørerne, og fremtiden for dem er ligeledes at indgå

i kvartalsvise møder med CSR teamet.

Vi har grundet kritisable forhold og manglende vilje til forbedring set os nødsaget til at afslutte samarbejdet

med to leverandører. Yderligere fire leverandører er under afvikling i 2015 med begrundelse i risikable og

kritisable forhold. De to opsagte leverandører er blevet erstattet af en leverandør, som er i stand til at overhol-

de vores krav samt at levere i større skala. Det anses som en fordel for koncernen at samle aktiviteterne hos

færre leverandører.

Forventninger til fremtiden

Resultatet af vores audit er, at hovedparten af vores leverandører ligger et stykke fra ønsket standard, og da

konkurrencen særligt på de fjernøstlige markeder mellem leverandørerne er meget hård samtidig med, at de

lokale myndigheder ikke udfører kontrol, så er det et stort arbejde at løfte forbedringsarbejdet alene. Fremad-

rettet vil Jens Jensen Holding, derfor se på muligheden for at indgå i branchesamarbejder eller leverandørsty-

ringssamarbejder, der kan lægge et øget pres på leverandøren.

Anti-korruption

Politikker

Vi søger at have en høj etisk standard i den måde, vi driver vores forretning på. Koncernen har derfor en nul-

tolerance politik over for enhver form for svig og korruption. Emnet indgår i virksomhedens ansvarlighedsko-

deks og i den ansvarlige leverandørstyring. (jf. afsnit om Menneskerettigheder og ansvarlig leverandørsty-

ring).

Koncernens øverste ledelsesniveau har i 2014 etableret en whistleblower-ordning med henblik på at give

mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom, herun-

der mistanke om korruption.
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Koncernens medarbejdere kan anonymt telefonisk og skriftligt indberette mere eller mindre alvorlige forseel-

ser, som medarbejderne måtte blive bekendte med, herunder fx misbrug af midler, bedrageri, korruption og

anden adfærd, der tydeligt er i modstrid med virksomhedens etiske retningslinjer. Ordningen er tilmeldt og

godkendt i Datatilsynet. Således er både anmeldere og anmeldte sikret persondatabeskyttelse.

Implementering

I forbindelse med oprettelse af ordningen er medarbejderhåndbogen for koncernens medarbejdere opdateret,

herunder med tydeliggørelse af koncernens etiske retningslinjer og kritiske forretningsgange. Opdateringen er

blevet præsenteret på ledermøder i hele koncernen og det er ledernes opgave at sikre medarbejdernes kend-

skab hertil. Det er ligeledes medarbejdernes opgave altid at holde sig ajour med koncernens politikopdaterin-

ger, og disse kommunikeres igennem samtlige interne kommunikationskanaler.

Resultater

Whistleblower-ordningen er implementeret i løbet af 2014. Endnu har koncernen ingen henvendelser modta-

get igennem ordningen, hvilket har ført til en revidering af om ordningens formål er tydeligt nok og godt nok

kommunikeret internt i virksomheden. På baggrund af undersøgelsen er det blevet besluttet at implementere et

e-learningsværktøj vedr. integritet, compliance og anti-korruption. Alle medarbejdere forpligtes til at gennem-

føre en træningssession igennem dette værktøj en gang årligt. I forløbet kommunikeres tydligt omkring whist-

leblower ordningens formål, persondatabeskyttelse og grundlæggende håndtering af en sag. Det er koncer-

nens forventning, at ordningen vil skabe større transparens i forhold til fx de fjernøstlige underleverandører.

Forventninger til fremtiden

I 2014 modtog ledelsen en henvendelse vedr. misbrug af bilag igennem almindelig mail. Koncernen har un-

dersøgt forholdene og fandt at reglerne for brug af bilag måtte skærpes og tydeliggøres internt i koncernen, for

at undgå misforståelser af koncernens bilagspolitik. Processen påbegyndes i 2015. Der var i det omtalte tilfæl-

de ikke tale om et regelbrud eller misbrug, og sagen kunne dermed løses internt.

Socialt engagement

Politikker

Jens Jensen-koncernen har en politik for, hvilke typer projekter den ønsker at støtte via sponsorater og donati-

oner, og hvor stort et beløb hvert enkelt projekt kan støttes med. Koncernen har således valgt at fokusere på

projekter, der støtter kunst og uddannelse. De enkelte projekter kan maksimalt støttes med 150.000 kr. over en

årrække på maksimalt tre år.

Implementering

Koncernen benytter en fast skabelon til bedømmelse af ansøgninger om sponsorater. Dette betyder, at alle

projekter måles efter de samme parametre og får så ”lige” en bedømmelse som muligt. I 2014 støttede Jens

Jensen-koncernen projekt ”Kunst og integration” på Nørrebro med 125.000 Kr. Projektet er berammet til to år,

og koncernen vil yde tilsvarende støtte i 2015.

Resultater

Sponsoratet til ”Kunst og integration” udmundede i to udstillinger om emnet i Nørrebros medborgerhus i

februar og juni 2014. Udstillingerne havde 1500 besøgende, og et hæfte med billeder af de udstillede genstan-

de blev produceret og trykt i 5000 eksemplarer, som er gjort gratis tilgængelige på de lokale biblioteker.
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ÅRL § 99b Lovpligtig redegørelse for mangfoldighed i ledelsen9

Bestyrelsen i Jens Jensen Holding A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt i forbindelse med det årlige

strategiseminar, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på

de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/-profiler. Ledere udnævnes eller rekrutteres

primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i forhold til den aktuelle leder-

stilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning.

Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat

ledelse i forhold til køn, erfaring, kulturel baggrund og international erfaring. Bestyrelsen fastlagde på bag-

grund heraf i 2013 nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt

politikker for mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer.

Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse

Det er bestyrelsens målsætning at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Jens Jensen

Holding A/S til 40 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer10. I den sidende bestyrelse udgør

de generalforsamlingsvalgte medlemmer 4 mænd (80 %) og 1 kvinde (20 %), og kvinder er derfor underre-

præsenteret i bestyrelsen. På selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2015 indstiller bestyrelsen

Direktør Lone Larsen til nyvalg til bestyrelsen, som erstatning for Direktør Poul Olesen, der ikke genopstiller.

Hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens indstilling vil de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer består af 3 mænd og 2 kvinder, hvorved bestyrelsens måltal vil være opfyldt.

Bestyrelsen ser desuden en fordel i, at medarbejderrepræsentationen i bestyrelsen for Jens Jensen Holding A/S

i videst muligt omfang afspejler medarbejdersammensætningen i koncernen, herunder i forhold til fordelingen

af mænd og kvinder. Bestyrelsen her derfor igangsat initiativer, som frem mod det næste valg af medarbejder-

repræsentanter til bestyrelsen i 2015, skal sikre, at alle medarbejdere føler at de har lige mulighed for at opstil-

le samt opnå valg til bestyrelsen, samt motivere at listen over opstillede kandidater er mangfoldig i forhold til

køn, nationalitet og kulturel baggrund. Der vil således i 2015 blive gennemført oplysningskampagner for alle

koncernens medarbejdere vedrørende indhold og omfang af bestyrelsesarbejdet, og interesserede kandidater

vil blive tilbudt et intensivt kursusforløb vedrørende bestyrelsens pligter og ansvar.

Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer

Jens Jensen koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets forde-

ling af mænd og kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledel-

se.

9 Ifølge Selskabslovens §139a samt Lov om finansiel virksomhed §79a skal virksomheder, der er omfattet af ÅRL’s regnskabsklasse C (stor) og D,
samt finansielle virksomheder, der er børsnoterede eller som i to på hinanden følgende år har en balancesum på over 500 mio. kr., opstille måltal for
andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal desuden udarbejde en politik for at øge andelen af det
underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, hvis de i det seneste regnskabsår har beskæftiget mere end 50 medarbejdere.
For regnskabsår der begynder 1. januar 2013 eller senere skal virksomhederne desuden jf. ÅRL § 99b i årsrapporten redegøre for status for opfyldelse
af det opstillede måltal og for politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Hvis der ikke
foreligger underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan eller på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at
oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder bestemmelserne i ÅRL §99a stk. 4-8 vedrørende offentliggørelse af redegørelse for
samfundsansvar tilsvarende anvendelse. Dvs. redegørelsen kan tilsvarende vælges offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, i en supplerende
beretning til virksomhedens årsrapport, eller i en fremskridtsrapport i overensstemmelse med FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvar-
lige investeringer.
Erhvervsstyrelsen har i februar 2013 udsendt en Vejledning om Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrappor-
tering herom. Det fremgår bl.a. heraf, at afrapportering om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen med fordel kan gives i forlængelse af rede-
gørelsen for samfundsansvar.
10 Måltallet for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse skal jf. Erhvervsstyrelsens vejledning alene omfatte de generalforsamlings-
valgte bestyrelsesmedlemmer.
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Politikker

Koncernen formulerede i 2013 for første gang egentlige politikker for kønssammensætningen af forskellige

ledelsesniveauer i koncernen. Politikkerne kan opsummeres således:

Ledelseskategori

Aktuelt
antal
ledere

Heraf
kvinder Politik

Direktion i

moderselskabet

2 0 Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræ-

senterede køn i direktionen i Jens Jensen Holding

A/S. Moderselskabets direktion består således af to

direktører, som alene udpeges på baggrund af kvalifi-

kationer.

Ved nyansættelser til moderselskabets direktion til-

stræbes at kvindelige og mandlige kandidater er lige-

ligt repræsenteret på listen over egnede kandidater.

Funktionsdirektører

(vice precidents)

7 2 Det er koncernens politik, at ledelsesniveauet lige

under moderselskabets direktion skal afspejle køns-

fordelingen blandt koncernens medarbejdere, dog

således at andelen af det underrepræsenterede køn

minimalt udgør 1/3. Ved opgørelse af fordelingen

anvendes normale afrundingsregler.

Afdelingschefer 23 8 Det er koncernens politik, at der for ledelsesniveauet

vedr. mellemledere/afdelingschefer (økonomichefer,

salgschefer, produktionschef, leder af R&D, chefjurist

mv.) ikke skal være noget underrepræsenteret køn

(dvs. målet er en fordeling indenfor 60/40).

Ved opgørelse af fordelingen anvendes normale af-

rundingsregler.

Direktion i

dattervirksomheder

8 1 Direktionerne i koncernens dattervirksomheder består

typisk af én direktør. Datterselskabsdirektører rekrut-

teres ofte internt fra koncernens danske hovedkontor.

Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræ-

senterede køn i dattervirksomhedernes direktioner.

Det er dog koncernens målsætning, at der ved ansæt-

telse og rekruttering af direktører til dattervirksomhe-

derne, internt i koncernen er kvalificerede kvindelige

såvel som mandlige kandidater.

Implementering

Med henblik på at sikre ovenstående politikker og målsætninger har koncernen igangsat initiativer, som

skal sikre, at nuværende kvindelige ledere fastholdes, og at potentielle kvindelige lederemner identificeres

og understøttes, således at der også i fremtiden er såvel kvindelige som mandlige kvalificerede lederkandi-

dater. Det er således målsætningen at medarbejderne oplever, at virksomheden har en åben og fordomsfri

kultur, hvor den enkelte kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn, og herunder at kvindelige

medarbejdere oplever, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger som deres mandlige kol-

legaer.
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Det indgår som et fast punkt i forbindelse med samtlige medarbejderes årlige jobevaluerings-samtale, at

medarbejderens karrieremuligheder og lederpotentiale skal vurderes og drøftes. Desuden indgår spørgsmål

vedrørende medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at gøre karriere og herunder, hvorvidt der er lige

muligheder uanset køn, i den anonyme holdningsundersøgelse der gennemføres hvert andet år blandt samt-

lige medarbejdere i koncernen.

Erfaringsmæssigt er andelen af kvinder, som ønsker at gøre karriere og besidde de højeste ledelsesposter i

koncernen lavere end for mænd, og det er vanskeligt at fastholde kvindelige lederemner fx efter endt barsel.

Koncernen har igangsat initiativer som sikrer et fleksibelt arbejdsmiljø, som muliggør en fornuftig work-

life balance for kvindelige ledere og lederemner.

Koncernen tilbyder desuden et omfattende efteruddannelsesprogram for potentielle lederemner, ligesom der

er etableret en mentor-ordning for såvel mandlige som kvindelige lederemner, hvor erfarne ledere under-

støtter lederemnernes fortsatte udvikling.

Resultater

Der har ikke været udskiftning i moderselskabets direktion, og det er ligeledes ikke forventningen, at der vil

ske udskiftning i den nærmeste fremtid.

På funktionsdirektør niveau er der pr. 31.12.2014 2 kvindelige direktører ud af i alt 7 funktionsdirektører.

Det er koncernens politik, at mindst 1/3 (svarende til 2,3) af funktionsdirektørerne skal være af det underre-

præsenterede køn. Ved anvendelse af normale afrundingsregler vurderes koncernens målsætning derfor for

værende opfyldt.

På afdelingschef niveau er der pr. 31.12.2014 8 kvindelige afdelingschefer ud af i alt 23 afdelingschefer.

Det er koncernens politik at der skal være en ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige afdelingsche-

fer svarende til en 60/40-fordeling, eller mellem 9 og 14 medlemmer af hvert køn. Koncernens målsætning

er derfor ikke opfyldt pr. 31.12.2014. Inden igangsætningen af de ovennævnte tiltag udgjorde antallet af

kvindelige afdelingschefer 4 ud af 20, svarende til 20 %. Det er koncernens forventning, at de igangsatte

tiltag vil medføre, at koncernens målsætning opfyldes allerede i 2015, og at kønsfordelingen kan fastholdes

i fremtiden også.
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ÅRL § 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse11

Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse dækker perioden 1. januar - 31. december 2014.

ÅRL § 107b Jens Jensen Holding A/S' bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur

og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende – og mindst

en gang om året – om dette er tilfældet.

Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, værdipapir-

handelsloven, NASDAQ OMX Copenhagens regler og anbefalinger for udstedere, selskabets vedtægter

samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme internationale rækkevidde som Jens

Jensen Holding A/S. På dette grundlag er der udviklet en række interne procedurer, der vedligeholdes lø-

bende, og som skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen.

OUA 4.3

ÅRL § 107b

AGS 3.1

AGS 3.4

Anbefalinger for god selskabsledelse (Corporate Governance)

I 2005 udsendte Komitéen for god Selskabsledelse reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som

senest er opdateret i maj 2014. Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabsle-

delses hjemmeside www.corporategovernance.dk. Anbefalingerne omhandler bl.a. selskabets kommunika-

tion og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrel-

sens sammensætning og organisering, bestyrelsens og direktionens vederlag samt regnskabsaflæggelse,

risikostyring og revision.

Som børsnoteret selskab skal Jens Jensen Holding A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor

anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. Jens Jensen Holding A/S' selskabsledelse er generelt enig i og

følger i al væsentlighed Komitéens anbefalinger. På følgende punkter følger Jens Jensen Holding A/S dog

ikke anbefalingerne12:

Anbefaling Kommentar

3.1.5

Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den

ordinære generalforsamling

I Jens Jensen Holding A/S vælges de generalfor-

samlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for perio-

der på fire år, hvilket er begrundet i ønsket om

kontinuitet.

3.4.3, 3.4.6 og 3.4.7

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter ledelses-

udvalg, herunder et revisionsudvalg, et nomine-

ringsudvalg og et vederlagsudvalg.

Bestyrelsen har på baggrund af koncernens stør-

relse og kompleksitet vurderet, at de opgaver, der

i givet fald skulle varetages af disse ledelsesvalg,

bedst varetages af den samlede bestyrelse, og har

derfor ikke fundet anledning til at nedsætte ledel-

sesudvalg.

11 Den medtagne redegørelse for virksomhedsledelse er en illustration af, hvordan de krævede oplysninger kan præsenteres, og afdækker ikke alle
forhold hos alle virksomheder, som skal udarbejde en redegørelse for virksomhedsledelse. Redegørelsen er således et forslag til, hvordan en redegø-
relse for virksomhedsledelse kan præsenteres, og er én ud af flere mulige præsentationsmodeller. Redegørelsen om virksomhedsledelse mv. kan
vælges offentliggjort på virksomhedens hjemmeside. Vælger virksomheden at offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside som alterna-
tiv til offentliggørelse i ledelsesberetningen, medfører dette en række særlige pligter for ledelsen og revisor, jf. bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009
til årsregnskabsloven (Bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhe-
dens hjemmeside mv.). Denne foreskriver bl.a., at hvis redegørelsen offentliggøres på hjemmesiden, skal der oplyses herom i årsrapporten. For rede-
gørelser offentliggjort på virksomhedens hjemmeside skal der henvises til den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen
(URL-adressen).
12 Eksemplerne på manglende opfyldelse af Komitéen for god selskabsledelse’s anbefalinger er ikke udtryk for Deloittes holdning til de konkrete
anbefalinger, men er alene et eksempel på oplysninger om anbefalinger, der ikke følges.
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AGS 4.1

AGS 4.2

Anbefaling Kommentar

4.1.4

Det anbefales, at hvis direktionen aflønnes med

aktiebaseret aflønning, skal programmerne være

revolverende, dvs. optionerne tildeles periodisk og

bør tidligst kunne udnyttes 3 år efter tildelingen.

Tildelte optioner er endeligt optjent på tilde-

lingstidspunktet og kan udnyttes op til et år efter

tildelingstidspunktet, hvorefter de bortfalder.

4.2.3

Det anbefales, at årsrapporten indeholder en række

detaljerede oplysninger om vederlagspolitik og

vederlag til de enkelte medlemmer af bestyrelsen

og direktionen.

Det findes ikke for nærværende nyttigt eller

rimeligt at offentliggøre oplysninger om veder-

lag til enkeltpersoner.

For yderligere oplysninger om Jens Jensen Holding A/S' arbejde med anbefalingerne for god selskabsledel-

se henvises til selskabets hjemmeside www.jejeho.dk.

AGS 5.1.1 Risikostyring

Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofakto-

rer, som er forbundet med koncernens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risiko-

områder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styring af de enkelte risikofaktorer, her-

under forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøforhold samt efterlevelse af konkurren-

celovgivningen.

ÅRL § 107b Kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindel-

se med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i

forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rime-

lig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i

forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås.

Kontrolmiljø

Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser samt

tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer.

Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på

væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget politikker,

manualer, procedurer mv. for væsentlige områder inden for regnskabsaflæggelsen, og de vedtagne poli-

tikker, manualer og procedurer er tilgængelige på koncernens intranet. Overholdelse heraf indskærpes lø-

bende, og der fortages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af sådan overholdelse.

Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i

forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen.
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Risikovurdering i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen

Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabs-

aflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og

de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøf-

tes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelse.

AGS 5.2 Whistleblower-ordning

Som omtalt i den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er der i 2014 etableret en whistleblower-

ordning.

Da der ikke er etableret et revisionsudvalg er whistleblower-systemet forankret i bestyrelsen, som på luk-

kede møder uden deltagelse af direktionen behandler og agerer på eventuelle forhold, som er rapporteret i

systemet. Bestyrelsen har ikke modtaget rapporteringer af uetisk adfærd i systemet i 2014.

ÅRL § 107b

AGS 3.1.1

AGS 3.2.1

AGS 3.1.1

AGS 3.1.1

Bestyrelsens sammensætning og dens funktion

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer

og to medlemmer valgt af koncernens medarbejdere i henhold til selskabslovens bestemmelser herom.

Bestyrelsen har således i alt syv medlemmer. Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt.

Ingen af bestyrelsens medlemmer deltager i den daglige ledelse af koncernen. De medarbejdervalgte med-

lemmer har samme rettigheder som de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bortset fra selskabets hovedaktionær Jens Jensen samt de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

anses bestyrelsesmedlemmerne for værende uafhængige.

Fire af bestyrelsesmedlemmerne, herunder selskabets hovedaktionær Jens Jensen, har en erhvervsmæssig

baggrund, og én er advokat. Denne sammensætning sikrer en hensigtsmæssig bredde og erfaringsgrundlag i

bestyrelsens tilgang til opgaverne, og bestyrelsen vurderer, at den er medvirkende til at sikre kvalificerede

overvejelser og beslutninger. Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke

medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Bestyrelsesmedlemmernes særlige kompetencer i

relation til arbejdet i bestyrelsen samt reglerne for medarbejdervalg til bestyrelsen er beskrevet på selska-

bets hjemmeside www.jejeho.dk.
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AGS 3.3.2

AGS 3.3.2

Information om bestyrelsesmedlemmer

Navn / Ledelseshverv Aldera) Indtrådt Køn

Udløb
af valg-
periode Uafhængighed

Direktør Fredrik Frederiksen, formand
 Bestyrelsesformand i ABC A/S
 Adm. direktør i F. Frederiksen A/S

57 år 2000 Mand 2017 Uafhængig

Direktør Jens Jensen, næstformand
 Bestyrelsesmedlem i Fonden til

Fremme af Teknologisk Udvikling

58 år 1994 Mand 2015 Ikke uafhængig

Direktør Poul Olesen
 Bestyrelsesmedlem i Eurobanken A/S

62 år 2011 Mand 2015 Uafhængig

Økonomidirektør (CFO) Michael Sørensen
 Økonomidirektør i Management A/S

43 år 2009 Mand 2017 Uafhængig

Advokat Christina Christiansen
 Partner i DK Advokater

45 år 2012 Kvinde 2016 Uafhængig

Bo Bentsenb) 32 år 2012 Mand 2016 Ikke uafhængig

Erika Eriksenb) 37 år 2008 Kvinde 2016 Ikke uafhængig

a) På tidspunktet for den førstkommende ordinære generalforsamling
b) Medarbejdervalgt

Følgende medlemmer af bestyrelsen besidder, eller har i årets løb besiddet aktieposter i Jens Jensen Hol-
ding A/S:

01.01.2014
Aktie-

tilbagekøb
Tilgang i

året

Solgt /
Udnyttet

i året 31.12.2014
Markeds-

værdi
Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. % t.kr.

Frederik Frederiksen 230.050 (55.000) 3.140 178.190 1,0 529

Jens Jensen 11.824.570 (2.827.000) 161.396 9.158.966 51,4 27.202

For oplysning om direktionens besiddelse af aktieposter og aktieoptioner i Jens Jensen Holding A/S henvi-
ses til koncernregnskabets note 57.

ÅRL § 107b Bestyrelsens arbejde

Bestyrelserne i moderselskabet Jens Jensen Holding A/S og dets datterselskaber påser, at direktionerne

overholder de af bestyrelserne vedtagne målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direk-

tionerne i de respektive selskaber sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende

rapportering. Sådan rapportering omfatter bl.a. udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og

lønsomhed samt den finansielle stilling.

Bestyrelsen i Jens Jensen Holding A/S mødes efter en fastlagt mødeplan mindst seks gange om året. Der

afholdes normalt et årligt strategiseminar, hvor selskabets vision, mål og strategi fastlægges. I perioden

mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og

koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, hvis forholdene tilsi-

ger det.
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Bestyrelsen træffer bl.a. beslutninger om virksomhedskøb, større investeringer og frasalg, kapitalgrundla-

gets størrelse og sammensætning, langsigtede forpligtelser, kontrol- og revisionsforhold samt væsentlige

operationelle forhold.

AGS 3.5.1

Bestyrelsens formand og næstformand udgør formandskabet, der sammen med selskabets direktion bl.a.

tilrettelægger bestyrelsens møder. Formandens og næstformandens særlige opgaver, pligter og ansvar er

fastlagt i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og kompetencer.

Konklusionen på undersøgelsen i 2014 viste et godt samarbejde i og imellem direktionen og bestyrelsen,

samt tilfredsstillende individuelle indsatser, resultater og kompetencer.

Bestyrelsen har ikke hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komitéer. Den samle-

de bestyrelse udøver således revisionsudvalgets funktioner.13

ÅRL § 107b Direktionen

Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og andre direktionsmedlemmer, der indgår i den samlede

direktion. Under ledelse af den administrerende direktør har direktionen ansvaret for at tilrettelægge og

gennemføre de strategiske planer. Direktionens medlemmer er ikke medlemmer af bestyrelsen, men delta-

ger normalt i bestyrelsesmøderne.

Direktionens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for

disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og

tilpasses løbende selskabets situation.

AGS 5.3 Revision

Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsam-

ling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den

samlede bestyrelse minimum to gange om året og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle

forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisorerne deltager i bestyrelsesmøder i forbindelse med

aflæggelse af rapporter til bestyrelsen.

Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en

vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer mv.

13 Der er i henhold til revisorlovgivningen (Revisorloven § 31) krav om, at børsnoterede virksomheder skal etablere revisionsudvalg med virkning fra
førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 31. december 2008. Revisionsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, der
ikke samtidig indgår i virksomhedens direktion, og mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være både uafhængigt og samtidig have kvalifikatio-
ner inden for regnskabsvæsen eller revision. Den samlede bestyrelse kan varetage revisionsudvalgets funktion under forudsætning af, at ingen besty-
relsesmedlemmer indgår i direktionen. For mindre børsnoterede virksomheder er der visse lempelser til kravene om bl.a. uafhængighed. Revisionsud-
valget skal overvåge, om virksomhedens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på
hensigtsmæssig vis under hensyntagen til virksomhedens og koncernens størrelse og kompleksitet.
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ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

ÅRL § 107a

Aktionærinformation

Aktieinformation

Fondsbørs NASDAQ OMX Copenhagen

Aktiekapital 17.819.000 kr.

Nominel stykstørrelse 1 kr.

Antal aktier 17.819.000 stk.

Aktieklasser En

Antal stemmer pr. aktie En

Ihændehaverpapir Ja

Stemmeretsbegrænsning Nej

Begrænsninger i omsættelighed Nej

Fondskode DK09999999

Jens Jensen Holding A/S' aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Aktiekursen sluttede den 31.

12.2014 på kurs 2,97. Det svarer til en kursstigning i regnskabsåret på 39%. Til sammenligning er

OMXC20-indekset i samme periode steget med 27%. Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde

31.12.2014 52,4 mio. kr., hvor værdien pr. 31.12.2013 var 49,2 mio. kr.

Der er i regnskabsåret omsat for 2,7 mio. kr. af Jens Jensen Holding A/S' aktier på NASDAQ OMX Co-

penhagen, hvilket er en stigning på 0,7% i forhold til sidste år og svarer til 15% af selskabets aktiekapital

ved regnskabsårets afslutning.

Selskabets aktier følges af en række analytikere, herunder:

Peder Knudsen, Investbanken, tlf. 36 36 36 36 (pk@investbanken.dk)

Knud Pedersen, Aktiemæglerne, tlf. 37 37 37 37 (kp@aktiemaeglerne.dk)

James Peters, InvestmentBankers, tlf. + 1 345 345 3456 (jp@investmentbankers.com).

ÅRL § 107a Aktionærstruktur pr. 31.12.2014

Selskabets stifter Jens Jensen besidder flertallet af stemmerettighederne og kan udøve bestemmende indfly-

delse over koncernen.

Jens Jensen Holding A/S havde på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten for 2014 218 navnenoterede

aktionærer, hvilket er stort set uændret i forhold til sidste år. De navnenoterede aktionærer udgør 82% af

aktiekapitalen.

Andel Andel
aktier aktier

27.03.2014 14.03.2013
% %_______ _______

Jens Jensen (Gadevej 2, Bykøbing) 51,4 51,4

Pensionsselskabet XYZ (Margrethested) 10,7 9,7

Investeringsfondsforeninger 7,6 5,3

Forsikringsselskaber 2,3 4,7

Banker 3,4 3,7

Private 5,5 7,1

Ikke-noterede aktionærer 18,0 18,1

Jens Jensen Holding A/S (Fabriksvej 117, Bykøbing) 1,1 -
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AGS 1.3

Selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse

af selskabets aktier, vil bestyrelsen forholde sig hertil i overensstemmelse med lovgivningen.

AGS 1.1 Investor Relations

Jens Jensen-koncernen søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper,

idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for koncernens udvikling. Jens

Jensen Holding A/S har med dette udgangspunkt formuleret en kommunikationspolitik. Kommunikations-

politikken og relaterede procedurer skal sikre, at oplysninger af betydning for bl.a. investorer, medarbejdere

og myndigheder formidles til disse og offentliggøres i overensstemmelse med gældende regler og aftaler.

Kommunikationen med investorer og aktieanalytikere varetages af selskabets direktion, som støttes af en

afdeling for Investor Relations. Dialogen omfatter et bredt program af aktiviteter i primært Danmark og

finder sted under hensyntagen til NASDAQ OMX Copenhagens regler. Al investorinformation udformes

på såvel dansk som engelsk, og distribueres til aktionærer, der har ytret ønske herom, straks efter offentlig-

gørelsen.

Jens Jensen Holding A/S' politik for Investor Relations har til formål at sikre et højt informationsniveau og

en vedvarende aktiv og åben dialog med investorer og analytikere.

Der arbejdes vedvarende på at videregive omfattende information til aktiemarkedet om Jens Jensen Hol-

ding A/S' økonomiske og driftsmæssige forhold og strategier. Dette sker bl.a. ved offentliggørelse af nyhe-

der, kvartalsrapporter og årsrapporter samt på generalforsamlinger. Selskabets hjemmeside www.jejeho.dk

opdateres løbende med offentliggjort information. Desuden arrangeres der jævnligt telefonkonferencer og

møder med investorer og analytikere. I regnskabsåret afholdtes der 20 møder i Danmark, hvori mere end

1.000 investorer og analytikere deltog.

Investor Relations-arrangementer tilstræbes afholdt med en stor grad af offentlighed, bl.a. ved aktiv brug af

selskabets hjemmeside www.jejeho.dk i forbindelse med offentliggørelse af års- og delårsrapporter og

afvikling af møder for analytikere og investorer.

Jens Jensen Holding A/S har bestemte tidspunkter af året, hvor der ikke afholdes investormøder. Disse

perioder kaldes IR-tavshed og starter tre uger før offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Planlagte

tidspunkter for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser fremgår af finanskalender 2015, jf. nedenfor.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionæ-

rerne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på general-

forsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres og udsendes til de navnenoterede aktionærer mindst 14

dage forud for afholdelsen, således at aktionærerne har mulighed for at forberede sig. Alle aktionærer har

ret til at deltage i og stemme eller afgive fuldmagt ved generalforsamlingen, jf. vedtægterne, ligesom der er

mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Aktionærer kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til andre

for hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der udtrykkes ønske herom af aktionæ-

rer, som besidder 5 % eller mere af aktiekapitalen.
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ÅRL § 107a Regler for ændring af vedtægter

Jens Jensen Holding A/S' vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med

selskabslovens §§106 og 107. Beslutning om ændring af vedtægter er alene gyldig, hvis den tiltrædes af

mindst 2/3 af såvel de stemmer, der er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på

generalforsamlingen. Beslutning om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser over for sel-

skabet forøges, er kun gyldig, hvis den vedtages af samtlige aktionærer. Beslutning om vedtægtsændringer

vedrørende aktionærernes ret til udbytte, aktiernes omsættelighed, aktieindløsning, udøvelse af stemmeret

samt ulige spaltning mv. kræver tiltrædelse af mindst 90 % af såvel de afgivne stemmer som den på gene-

ralforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

ÅRL § 107a

AGS 3.1.4

Regler for udpegning og udskiftning af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på fire år. Genvalg kan finde sted. De general-

forsamlingsvalgte medlemmer er valgt individuelt på forskellige tidspunkter, hvilket sikrer kontinuitet i

bestyrelsens arbejde. Medlemmerne skal fratræde ved den første ordinære generalforsamling efter, at de er

fyldt 65 år. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges hvert fjerde år. Det seneste valg blandt

medarbejderne fandt sted i 2012, og nyt valg finder sted i 2016.

AGS 2.1.3 Nedsættelse af aktiekapitalen

På selskabets generalforsamling 6. april 2014 blev det besluttet at anvende en del af den store overskudsli-

kviditet som koncernen opbyggede i 2013 til nedsættelse af selskabets kapital via tilbagekøb og annullering

af op til 6 mio. stk. aktier á 1 kr. Tilbagekøbet blev gennemført i maj 2014 med tilbagekøb af i alt

5.500.000 aktier for i alt 16.348 t.kr. Omkostninger forbundet med tilbagekøbet udgjorde 283 t.kr. Aktieka-

pitalen blev herefter nedsat med nominelt 5.500 t.kr.

ÅRL § 107a Bestyrelsens beføjelser vedr. kapitaludvidelse og handel med egne aktier

Bestyrelsen har i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 30. april 2013 fået beføjelse til at udvide

aktiekapitalen frem til og med 1. april 2016 med indtil 3,7 mio. kr. ved udstedelse af nye aktier mod kon-

tant vederlag. Bestyrelsen har desuden i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 30. april 2013 fået

beføjelse til maksimalt at erhverve egne aktier for nominelt 1.782 t.kr. frem til og med 1. april 2016.

Egne aktier erhverves med henblik på at kunne anvendes i det etablerede incitamentsprogram for koncer-

nens direktion og ledende medarbejdere.

I regnskabsåret er der købt 190.000 stk. egne aktier for 555 t.kr., hvilket svarer til en anskaffelseskurs pr.

aktie på 2,92 kr. Pr. 31. december 2014 udgør selskabets beholdning af egne aktier nom. 190.000 t.kr. sva-

rende til 1,1% af aktiekapitalen.

Udbyttepolitik

Det er Jens Jensen Holding A/S' målsætning, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form

af kursstigning og udbytte, der overstiger en risikofri investering i statsobligationer. Udbetaling af udbytte

skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fort-

satte ekspansion. Selskabet har som mål at udlodde mindst 25% i udbytte for hvert af årene 2015 og 2016.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2014 udbetales et udbytte på 0,36 kr.

pr. aktie a 1 kr. svarende til 36,4% af aktiekapitalen på 17.819 t.kr. og 24,0% af årets resultat.
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AGS 4 Vederlag til ledelsen

Bestyrelsen aflønnes med et fast vederlag, der fastsættes ud fra markedsvilkårene, og som afspejler ar-

bejdsbyrden. Bestyrelsen er ikke omfattet af virksomhedens bonus- og incitamentsordninger. Bestyrelsens

vederlag fastlægges for ét år ad gangen og godkendes af aktionærerne på generalforsamlingen. Der indgår

ikke ydelsesbaserede pensionsordninger i aflønningen af bestyrelsen eller direktionen.

For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer er direktionsmedlemmernes og

ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i

sammenlignelige virksomheder. I aflønningen indgår incitamentsprogrammer, som skal medvirke til at

sikre interessesammenfald mellem selskabets ledelse og aktionærer, idet ordningerne tilgodeser såvel kort-

som langsigtede mål.

I den forbindelse har koncernen etableret et aktieoptionsprogram, som giver de omfattede medarbejdere ret

til at købe et antal eksisterende aktier i moderselskabet til en forud aftalt pris, der svarer til den gennemsnit-

lige børsnoterede kurs for selskabets aktier på tildelingstidspunktet.

I 2014 er der tildelt aktieoptioner henholdsvis 1. marts 2014 og 30. september 2014. Den skønnede dags-

værdi af de tildelte aktieoptioner var henholdsvis 0,98 kr. og 0,82 kr. pr. aktieoption. I alt er der i 2014

tildelt 220.000 stk. aktieoptioner. Optionsprogrammet er suppleret med sædvanlige præstationsafhængige

bonusordninger, som omfatter en betydelig del af koncernens funktionærer.

Ledelsens vederlag og optionsprogrammet er nærmere beskrevet i note 9 og 10 til koncernregnskabet.

Selskabets generalforsamling har, efter indstilling fra bestyrelsen, godkendt overordnede retningslinjer for

incitamentsaflønning af direktionen, og disse er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.jejeho.dk.

ÅRL § 107a

AGS 4.2.3

Væsentlige aftaler med ledelsen

Hvis medlemmer af direktionen fratræder i forbindelse med overdragelse af koncernen, er selskabet forplig-

tet til at betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medlemmerne svarende til de seneste to års gage. Der er

derudover ikke indgået væsentlige særlige aftaler med selskabets ledelse.

ÅRL § 107a Væsentlige aftaler, der ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres

Jens Jensen-koncernen har indgået enkelte udviklings- og salgsaftaler, der ophører til genforhandling, hvis

kontrollen med koncernen ændres. Ændringer af disse aftaler vurderes ikke at ville få væsentlig indvirkning

på koncernens forhold.

OUA 3.3.11 Finanskalender 2015 og 2016

12.03.2015 Årsregnskabsmeddelelse for 2014

27.03.2015 Offentliggørelse af årsrapport for 2014

16.04.2015 Ordinær generalforsamling 2014

17.04.2015 Udbetaling af ordinært udbytte for 2014

24.04.2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015

07.08.2015 Delårsrapport for 2. kvartal 2015

29.10.2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2015

14.03.2016 Årsregnskabsmeddelelse for 2015

28.03.2016 Offentliggørelse af årsrapport for 2015

15.04.2016 Ordinær generalforsamling 2015

18.04.2016 Udbetaling af ordinært udbytte for 2015
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Dagen efter offentliggørelse af regnskabsmeddelelser afholdes der investormøde på selskabets kontor kl.

10.00. Det vil være muligt at følge investormødet direkte som webcast-præsentation via Jens Jensen Hol-

ding A/S' hjemmeside www.jejeho.dk.

Yderligere information

På Jens Jensen Holding A/S' hjemmeside www.jejeho.dk findes yderligere informationer om aktionærfor-

hold. Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til:

Thomas Jensen

Tlf. 12 34 56 78

Fax 23 45 67 89

e-mail: tjensen@jjh.dk

2014 2013 2012 2011 2010_______ _______ _______ _______ _______

Aktie- og udbyttenøgletal

Gennemsn. antal udestående aktier (t.stk.) 20.452 23.005 23.005 23.005 23.005

Aktuel EPS (kr.) 1,11 1,19 1,08 1,00 0,96

Cash Flow pr. aktie (kr.) 1,92 0,61 0,56 0,47 0,45

Indre værdi pr. aktie (kr.) 8,33 6,41 5,42 4,77 4,25

Børskurs pr. aktie (kr.) 2,97 2,14 2,25 2,81 2,34

Udbytte pr. aktie (kr.) (2013 foreslået) 0,36 0,29 0,28 0,26 0,24

Effektiv udbytteprocent (%) 28,53 24,25 26,03 25,63 24,86

Price/Earnings 2,67 1,80 2,08 2,79 2,45

Price/Cash Flow 1,55 3,51 4,04 5,94 5,21

Kurs/Indre værdi 0,36 0,33 0,41 0,59 0,55

Nøgletalsforklaring og definitioner

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske

Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal Beregningsformel Bemærkninger

Dividend Payout Ratio

(Effektiv udbytteprocent)

Udbyttebetaling * 100
Årets resultat ekskl. minoriteter

Nøgletallet er udtryk for den andel af
periodens resultat ekskl. minoriteter,
der udbetales i udbytte.

Price/Earnings (P/E) Børskurs
Aktuel EPS14

Nøgletallet udtrykker prisen for 1
krones indtjening pr. aktie i
selskabet.

Price/Cash flow Børskurs

Cash flow pr. aktie14

Nøgletallet udtrykker prisen for 1
krones cash flow pr. aktie i selskabet.

Kurs/Indre værdi Børskurs
Indre værdi pr. aktie

Nøgletallet udtrykker prisen for 1
krones indre værdi (egenkapital
ekskl. minoriteter) pr. aktie i
selskabet.

14 Definitionen af begrebet findes under nøgletalsdefinitionerne på side 16.
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IAS 1.10(b)
IAS 1.38
IAS
1.51(b),(c)
IAS 1.81A
IAS 1.85
IAS 1.97
IAS 1.99
IAS 1.113

Koncernens totalindkomstopgørelse for 201415

Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

Fortsættende aktiviteter
IAS 1.82(a) Nettoomsætning 5 140.934 1523.075

Produktionsomkostninger 6,7 (87.682) (91.578)

Bruttoresultat 53.252 60.497

Andre driftsindtægter 13 1.238 1.552
Distributionsomkostninger (8.396) (6.874)
Administrationsomkostninger (13.305) (17.467)
Andre driftsomkostninger (2.801) (2.612)

Resultat af primær drift (EBIT) 29.388 33.096

IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 25 1.447 1.209
IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i fællesledede virksomheder 26 337 242

Andre finansielle indtægter 14 3.581 1.849
IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger 15 (5.036) (6.139)

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 30.317 32.257
IAS 1.82(d) Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 16 (11.485) (11.668)

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 18.832 20.589

Ophørte aktiviteter
IAS 1.82(ea) Årets resultat af ophørte aktiviteter 4 8.310 9.995

IAS 1.81A(a) Årets resultat 27.142 30.584

IAS 1.82A Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet:
Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder (57) 121
Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder
og fællesledede virksomheder 25,26 0 0
Dagsværdiregulering finansielle aktiver disponible for salg 94 81
Dagsværdiregulering finansielle instrumenter indgået til
sikring af fremtidige pengestrømme 56 29

IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst 16 (27) (69)
66 162

IAS 1.82A Poster, som ikke kan blive omklassificeret til resultatet:
Dagsværdiregulering af ejendomme 250 1.643
Genmåling af ydelsesbaserede pensioner 806 191

IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst 16 (317) (550)
739 1.284

IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst16 805 1.446

IAS 1.81A(c) Totalindkomst 29.947 32.030

15 Der er krav om, at ”totalindkomsten” præsenteres enten i én samlet totalindkomstopgørelse eller i to separate, men sammenhængende opgørelser
(en særskilt resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvori årets resultat indgår i én linje). Det er i eksempelregnskabet vist begge præsentati-
onsformer. Her er totalindkomsten vist i én samlet totalindkomstopgørelse.
16 Virksomheden kan vælge at præsentere posterne i anden totalindkomst i) netto efter skat, eller ii) før skat med den samlede skat af anden totalind-
komst præsenteret i ét beløb. Hér er posterne i anden totalindkomst præsenteret før skat, med skat af anden totalindkomst præsenteret i ét beløb.
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Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

IAS 1.81B(a) Fordeling af årets resultat
Moderselskabets aktionærer 22.750 27.357
Minoritetsinteresser 4.000 3.227

26.750 30.584
IAS 1.81B(b) Fordeling af totalindkomst

Moderselskabets aktionærer 23.555 28.803
Minoritetsinteresser 4.000 3.227

27.555 32.030

IAS 33.66
IAS 33.69 Resultat pr. aktie (EPS) 17

Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 1,11 1,19
Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (kr.) 1,04 1,18
Fortsættende aktiviteter (kr.) 0,71 0,75
Fortsættende aktiviteter, udvandet (kr.) 0,66 0,75
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IAS 1.10(b)
IAS 1.38
IAS
1.51(b),(c)
IAS 1.81A
IAS 1.85
IAS 1.97
IAS 1.99
IAS 1.113

Koncernens resultatopgørelse for 201417

Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

Fortsættende aktiviteter
IAS 1.82(a) Nettoomsætning 5 140.934 1523.075

Produktionsomkostninger 6,7 (87.682) (91.578)

Bruttoresultat 53.252 60.497

Andre driftsindtægter 13 1.238 1.552
Distributionsomkostninger (8.396) (6.874)
Administrationsomkostninger (13.305) (17.467)
Andre driftsomkostninger (2.801) (2.612)

Resultat af primær drift (EBIT) 29.388 33.096

IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 25 1.447 1.209
IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i fællesledede virksomheder 26 337 242

Andre finansielle indtægter 14 3.581 1.849
IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger 15 (5.036) (6.139)

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 30.317 32.257
IAS 1.82(d) Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 16 (11.485) (11.668)

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 18.832 20.589

Ophørte aktiviteter
IAS 1.82(ea) Årets resultat af ophørte aktiviteter 4 8.310 9.995

IAS 1.81A(a) Årets resultat 27.142 30.584

IAS 1.81B(a) Fordeling af årets resultat
Moderselskabets aktionærer 22.750 27.357
Minoritetsinteresser 4.392 3.227

27.142 30.584

IAS 33.66
IAS 33.69 Resultat pr. aktie (EPS) 17

Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 1,11 1,19
Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (kr.) 1,04 1,19
Fortsættende aktiviteter (kr.) 0,71 0,75
Fortsættende aktiviteter, udvandet (kr.) 0,66 0,75

17 Der er krav om, at ”totalindkomsten” præsenteres enten i én samlet totalindkomstopgørelse eller i to separate, men sammenhængende opgørelser
(en særskilt resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvori årets resultat indgår i én linje). Det er i eksempelregnskabet vist begge præsentati-
onsformer. Her er totalindkomsten vist i to separate, men sammenhængende opgørelser.
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IAS 1.10(b)
IAS 1.38
IAS
1.51(b),(c)
IAS 1.81A
IAS 1.85
IAS 1.97
IAS 1.99
IAS 1.113

Koncernens totalindkomstopgørelse for 201418

Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

Årets resultat 27.142 30.584

Anden totalindkomst19:
IAS 1.82A
IAS 1.91(a)

Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet:
Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder (39) 85
Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder
og fællesledede virksomheder 25.26 0 0
Dagsværdiregulering finansielle aktiver disponible for salg 66 57
Dagsværdiregulering finansielle instrumenter indgået til
sikring af fremtidige pengestrømme 39 20

66 162

IAS 1.82A
IAS 1.91(a)

Poster, som ikke kan blive omklassificeret til resultatet:
Dagsværdiregulering af ejendomme 175 1.150
Genmåling af ydelsesbaserede pensioner 564 134

739 1.284

IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst 805 1.446

IAS 1.81A(c) Totalindkomst 27.947 32.030

IAS 1.81B(b) Fordeling af totalindkomst
Moderselskabets aktionærer 23.555 28.803
Minoritetsinteresser 4.392 3.227

27.947 32.030

18 Der er krav om, at ”totalindkomsten” præsenteres enten i én samlet totalindkomstopgørelse eller i to separate, men sammenhængende opgørelser
(en særskilt resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvori årets resultat indgår i én linje). Der er i eksempelregnskabet vist begge præsentati-
onsformer. Her er totalindkomsten vist i to separate, men sammenhængende opgørelser.
19 Virksomheden kan vælge at præsentere posterne i anden totalindkomst i) netto efter skat, eller ii) før skat med den samlede skat af anden totalind-
komst præsenteret i ét beløb. Hér er posterne i anden totalindkomst præsenteret netto efter skat.
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IAS 1.10(a)
IAS 1.29
IAS 1.32
IAS 1.38
IAS 1.38A
IAS 1.40A
IAS 1.41
IAS 1.51(b)-
(e)
IAS 1.113

Koncernens balance pr. 31. december 2014

Note 31.12.2014 31.12.2013 1.1.201320

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

IAS 1.54(c) Goodwill 20 20.485 24.260 24.120
IAS 1.54(c) Færdiggjorte udviklingsprojekter 21 2.324 3.383 4.054
IAS 1.54(c) Erhvervede patenter og licenser 21 5.075 5.602 6.129
IAS 1.54(c) Igangværende udviklingsprojekter 21 2.340 2.340 2.340

Immaterielle aktiver 30.224 35.585 36.643

IAS 1.54(a) Grunde 22 5.974 6.993 5.654
IAS 1.54(a) Bygninger 22 16.276 20.869 21.064
IAS 1.54(a) Produktionsanlæg og maskiner 22 66.550 83.327 104.456
IAS 1.54(a) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 22 16.665 20.995 26.038
IAS 1.54(a) Materielle aktiver under opførelse 22 0 0 0

Materielle aktiver 105.465 132.184 157.212

IAS 1.54(b) Investeringsejendomme 23 4.968 4.941 4.500

IAS 1.54(e) Kapitalandele i associerede virksomheder 25 5.402 5.590 4.406
IAS 1.54(e) Kapitalandele i fællesledede virksomheder 26 3.999 3.662 3.420
IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele 27 7.919 7.465 7.384
IAS 1.54(h) Andre tilgodehavender 31 2.852 2.190 466

Finansielle aktiver 20.172 18.907 15.676

IAS 1.54(o)
IAS 1.56 Udskudte skatteaktiver 37 2.083 1.964 1.843

IAS 1.60
IAS 1.66 Langfristede aktiver 162.912 193.581 215.874

IAS 1.54(g) Varebeholdninger 28 27.673 25.132 25.928

IAS 1.54(h) Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29 16.610 13.724 12.708
IAS 1.55 Igangværende arbejder for fremmed regning 30 240 230 697
IAS 1.54(h) Tilgodehavender hos associerede virksomheder 55 743 697 683
IAS 1.54(h) Andre tilgodehavender 31 9.102 5.390 4.472
IAS 1.55 Periodeafgrænsningsposter 285 208 238

Tilgodehavender 26.980 20.249 18.798

IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele 27 2.039 1.639 1.137

IAS 1.54(i) Likvide beholdninger 24.096 20.278 8.052

IAS 1.54(j)
IFRS 5.38 Aktiver bestemt for salg 19 22.336 0 0

IAS 1.60
IAS 1.66 Kortfristede aktiver 103.124 67.298 53.915

Aktiver 266.036 260.879 269.789

20 Ifølge IAS 1 skal virksomheden præsentere en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret, hvis virksomheden ændrer i den anvendte
regnskabspraksis, korrigerer fejl med tilbagevirkende kraft, eller reklassificerer poster i regnskabet, og ændringerne med tilbagevirkende kraft har en
væsentlig effekt på den information der fremgår af balancen pr. begyndelsen af sammenligningsåret. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om
ændringerne er væsentlige for den pågældende balance. Der er i IFRS-eksempelregnskabet for 2014 foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis
vedrørende konsolidering af en virksomhed, som tidligere blev behandlet som associeret virksomhed, samt for fællesledede virksomheder fra pro rata
konsolidering til den indre værdis metode, hvorved balancen pr. 1.1.2013 ændres. Ændringerne anses for værende væsentlige.
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IAS 1.10(a)
IAS 1.29
IAS 1.32
IAS 1.38
IAS 1.38A
IAS 1.40A
IAS 1.41
IAS 1.51(b)-
(e)
IAS 1.113

Koncernens balance pr. 31. december 2014

Note 31.12.2014 31.12.2013 1.1.201321

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

IAS 1.54(r) Aktiekapital 33, 34 17.819 23.005 23.005
IAS 1.54(r) Andre reserver 35 3.013 2.569 919

Overført resultat 35 127.558 121.852 100.840

IAS 1.54(r)
Egenkapital tilhørende moderselskabets
aktionærer 148.390 147.426 124.764

IAS 1.54(q)
IFRS 10.32 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 35 26.761 22.058 18.831

Egenkapital 175.151 169.484 143.595

IAS 1.54(m) Konvertible gældsbreve 36 4.144 0 0
IAS 1.54(m) Prioritetsgæld 39 8.234 17.884 15.471
IAS 1.54(m) Bankgæld 40 1.182 8.002 6.601
IAS 1.54(m)
IAS 17.23 Finansielle leasingforpligtelser 41 180 270 0
IAS 1.77 Pensionsforpligtelser 11 1.954 1.482 2.194
IAS 1.54(l) Hensatte forpligtelser 38 2.294 2.231 4.102
IAS 1.54(o)
IAS 1.56 Udskudte skatteforpligtelser 37 6.857 5.717 4.677
IAS 1.54(k) Anden gæld 42 126 0 0
IAS 1.60
IAS 1.66 Langfristede forpligtelser 24.971 35.586 33.045

IAS 1.54(m) Prioritetsgæld 39 13.468 15.360 20.171
IAS 1.54(m) Bankgæld 40 8.978 10.240 13.447
IAS 1.54(m)
IAS 17.23 Finansielle leasingforpligtelser 41 90 95 0
IAS 1.54(k) Leverandørgæld 24.975 13.519 39.309
IAS 1.55 Igangværende arbejder for fremmed regning 30 36 15 245
IAS 1.54(k) Anden gæld 42 5.965 7.183 12.865
IAS 1.77 Udskudt indregning af indtægter 43 324 537 104
IAS 1.54(l) Hensatte forpligtelser 38 3.066 2.933 2.018
IAS 1.54(n) Skyldig selskabsskat 16 5.328 5.927 4.990

Kortfristede forpligtelser 62.230 55.809 93.149

IAS 1.54(p)
IFRS 5.38

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for
salg 19 3.684 0 0

IAS 1.60
IAS 1.66
IAS 1.70-76 Kortfristede forpligtelser 65.914 55.809 93.149

Forpligtelser 90.885 91.395 126.194

Passiver 266.036 260.879 269.789

21 Ifølge IAS 1 skal virksomheden præsentere en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret, hvis virksomheden ændrer i den anvendte
regnskabspraksis, korrigerer fejl med tilbagevirkende kraft, eller reklassificerer poster i regnskabet, og ændringerne med tilbagevirkende kraft har en
væsentlig effekt på den information der fremgår af balancen pr. begyndelsen af sammenligningsåret. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om
ændringerne er væsentlige for den pågældende balance. Der er i IFRS-eksempelregnskabet for 2014 foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis
vedrørende konsolidering af en virksomhed, som tidligere blev behandlet som associeret virksomhed, samt for fællesledede virksomheder fra pro rata
konsolidering til den indre værdis metode, hvorved balancen pr. 1.1.2013 ændres. Ændringerne anses for værende væsentlige.
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Koncernens egenkapitalopgørelse for 2014

IAS 1.106

Aktie-
kapital

Andre
reserver

Over-
ført

resultat

Egen-
kapital

til-
hørende

modersel-
skabets
aktio-
nærer

Egen-
kapital

tilhørende
minori-
tetsinte-
resser

Egen-
kapital i

alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

IAS 1.106(d) Egenkapital 1.1.2013 23.005 919 100.840 124.764 17.242 142.006
IAS 1.106(b) Effekt af ændring i anvendt

regnskabspraksis - - - - 1.589 1.589

Tilrettet egenkapital
1.1.2013 23.005 919 100.840 124.764 18.831 143.595

IAS 1.106(d) Årets resultat 0 0 27.357 27.357 3.227 30.584

IAS 1.106(d) Anden totalindkomst 0 1.312 134 1.446 0 1.446
IAS 1.106(a) Totalindkomst 0 1.312 27.491 28.803 3.227 32.030

IAS 1.106(d) Udbetalt udbytte, jf. note 18 0 0 (6.479) (6.479) 0 (6.479)

IAS 1.106(d)

IFRS 2.7

Aktiebaseret vederlæggelse, jf.
note 10 0 338 0 338 0 338

IAS 1.106(d) Skat af transaktioner i egenka-
pitalen, jf. note 16 0 0 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.2013 23.005 2.569 121.852 147.426 22.058 169.484

IAS 1.106(d) Årets resultat 0 0 22.750 22.750 4.392 27.142

IAS 1.106(d) Anden totalindkomst 0 241 564 805 0 805

IAS 1.106(a) Totalindkomst 0 241 23.314 23.555 4.392 27.947

IAS 1.106(d) Udbetalt udbytte, jf. note 18 0 0 (6.635) (6.635) 0 (6.635)
IAS 1.106(d) Tilbagekøb aktier, jf. note 34 (5.500) 0 (10.848) (16.348) 0 (16.348)

IAS 1.106(d)
Omkostninger relateret til
tilbagekøb af aktier 0 0 (283) (283) 0 (283)

IAS 1.106(d) Køb af egne aktier, jf. note 34 0 0 (555) (555) 0 (555)

IAS 1.106(d)

IFRS 2.7

Aktiebaseret vederlæggelse, jf.
note 10 0 206 0 206 0 206

IAS 1.106(d) Udstedelse af konvertible
gældsbreve, jf. note 36 0 0 834 834 0 834

IAS 1.106(d) Kontant kapitalforhøjelse, jf.
note 33 314 0 0 314 0 314

IAS 32.39 Omkostninger relateret til
kapitalforhøjelsen 0 0 0 0 0 0

IAS 1.106(d) Salg af ejerandel i Jensen Salg
Inc., jf. note 52 0 0 34 34 179 213

IAS 1.106(d) Minoritetsinteresse ved køb af
BEL Elektronik, jf. note 51 0 0 0 0 132 132

IAS 1.106(d) Overførsler 0 (3) 3 0 0 0

IAS 1.106(d) Skat af transaktioner i egen-
kapitalen, jf. note 16 0 0 (158) (158) 0 (158)

Egenkapital pr. 31.12.2014 17.819 3.013 127.558 148.390 26.761 175.151
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IAS 1.10(d)
IAS 7.1
IAS 1.29
IAS 1.38
IAS 1.38A
IAS 1.113
IAS 1.51(b)-
(e)

Koncernens pengestrømsopgørelse for 2014

Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

Resultat af primær drift (EBIT) fra fortsættende aktiviteter 29.988 35.096

Resultat af primær drift (EBIT) fra ophørte aktiviteter 4 9.530 12.993
39.518 48.089

Resultat af primær drift (EBIT)

IAS 7.20 Af- og nedskrivninger 12 16.649 17.041
IAS 7.20 Gevinst ved salg af anlægsaktiver 13 (6) (67)
IAS 7.20 Dagsværdiregulering af investeringsejendom 23 (30) (297)
IAS 7.20 Gevinst ved forlig af retssag sfa. virksomhedskøb 51 (40) 0
IAS 7.20 Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 10 206 338
IAS 7.20 Resultatført ydelsesbaserede pensionsordninger 9 1.259 738
IAS 7.20 Indbetaling til ydelsesbaserede pensionsordninger 11 (89) (1.448)
IAS 7.20 Ændring i nettoarbejdskapital 49 1.076 (31.931)
IAS 7.18(b) Pengestrømme vedrørende primær drift 58.543 32.463

IAS 7.31 Modtagne finansielle indtægter 2.315 1.054
IAS 7.31 Betalte finansielle omkostninger (4.827) (6.108)
IAS 7.35 Betalt selskabsskat (13.848) (13.340)

IAS 7.10 Pengestrømme vedrørende drift 42.183 14.069

IAS 7.21 Køb mv. af immaterielle aktiver 21 (6) (358)
IAS 7.21 Køb mv. af materielle aktiver 22, 48 (21.462) (11.495)
IAS 7.21 Salg af materielle aktiver 22, 48 10.217 22.755
IAS 7.21 Forbedring af investeringsejendomme 23 (10) (202)
IAS 7.21 Salg af investeringsejendomme 23 13 58
IAS 7.21 Køb af andre værdipapirer og kapitalandele 27 (652) (484)
IAS 7.39 Køb af virksomheder 51 (477) 0
IAS 7.39 Salg af virksomheder 52 7.566 0
IAS 7.21 Salg af associerede virksomheder 48 0 0
IAS 7.21 Modtaget udbytte fra finansielle aktier disponible for salg 14 156 154
IAS 7.21
IAS 7.37 Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 25 30 25
IAS 7.21 Udlån til nærtstående parter 55 (549) (2.733)
IAS 7.21 Salg af andre værdipapirer og kapitalandele 27 0 0

IAS 7.10 Pengestrømme vedrørende investeringer (5.174) 7.720

IAS 7.21 Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskab 18 (6.635) (6.479)
IAS 7.21 Afdrag på prioritetsgæld/bankgæld (33.501) (22.555)
IAS 7.21 Tilbagebetaling af finansielle leasingforpligtelser (109) 0
IAS 7.21 Provenu ved indgåelse af finansielle forpligtelser 18.858 27.798
IAS 7.21 Provenu ved udstedelse af konvertible gældsbreve 36 4.950 0
IAS 7.21 Provenu fra kontant kapitalforhøjelse 33 314 0
IAS 7.21 Tilbagekøb af aktier (16.631) 0
IAS 7.21 Salg af minoriteter 213 0
IAS 7.21 Køb af egne aktier 34 (555) 0

IAS 7.10 Pengestrømme vedrørende finansiering (33.096) (1.236)

Ændring i likvider 3.913 20.553

Likvider 01.01. 19.900 (469)
IAS 7.28 Valutakursregulering likvider (80) (184)

Likvider 31.12. 50 23.733 19.900
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Ref.:

IAS 1.10(e)
IAS 1.112
IAS 1.113

Noter til koncernregnskabet

Noteoversigt

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig

regnskabspraksis22

30. Igangværende arbejder for fremmed regning

31. Andre tilgodehavender

2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn,

forudsætninger og usikkerheder

32. Overdragelse af finansielle aktiver

33. Aktiekapital

3. Segmentoplysninger 34. Egne aktier

4. Ophørte aktiviteter 35. Andre reserver

5. Nettoomsætning 36. Konvertible gældsbreve

6. Produktionsomkostninger 37. Udskudt skat

7. Forsknings- og udviklingsomkostninger 38. Hensatte forpligtelser

8. Honorar til moderselskabets general-

forsamlingsvalgte revisor

39. Prioritetsgæld

40. Bankgæld

9. Personaleomkostninger 41. Finansielle leasingforpligtelser

10. Aktiebaseret vederlæggelse 42. Anden gæld

11. Pensionsordninger 43. Udskudt indregning af indtægter

12. Af- og nedskrivninger 44. Operationelle leasingforpligtelser

13. Andre driftsindtægter 45. Eventualforpligtelser

14. Andre finansielle indtægter

15. Finansielle omkostninger

46. Sikkerhedsstillelser

47. Øvrige kontraktlige forpligtelser

16. Indkomstskat 48. Ikke-kontante transaktioner

17. Resultat pr. aktie

18. Udbytte

49. Ændring i nettoarbejdskapital

50. Likvider

19. Aktiver bestemt for salg 51. Køb af virksomheder

20. Goodwill 52. Salg af virksomheder

21. Andre immaterielle aktiver

22. Materielle aktiver

53. Modregning af finansielle aktiver og forplig-

telser

23. Investeringsejendomme 54. Finansielle risici og finansielle instrumenter

24. Dattervirksomheder 55. Nærtstående parter

25. Kapitalandele i associerede virksomheder 56. Aktionærforhold

26. Kapitalandel i fællesledede virksomheder 57. Ledelsens beholdning af aktier mv.

27. Andre værdipapirer og kapitalandele 58. Begivenheder efter balancedagen

28. Varebeholdninger 59. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

29. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 60. Anvendt regnskabspraksis26

61. Effekt af ændringer i anvendt regnskabs-

praksis

22 Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis kan præsenteres som en separat del af årsregnskabet svarende til hidtidig praksis i Danmark, jf. IAS
1.116. I Deloittes IFRS-eksempelregnskab er det valgt at anvende den internationale praksis, hvor beskrivelsen indgår som en del af noterne til års- og
koncernregnskabet.
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Ref.:

IAS 1.10(e)

IAS 1.117
IAS 1.112(a)
IAS 1.16

IAS 1.51(b)

ÅRL § 137

IAS 1.138(a)

IAS 1.117(a)

IAS 1.117(b)

IAS 8.28

Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis23

Koncernregnskabet for 2014 for Jens Jensen Holding A/S aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for

regnskabsklasse D (børsnoteret), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Jens

Jensen Holding A/S er et aktieselskab med hjemsted i Danmark.

Koncernregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter

og den funktionelle valuta for moderselskabet.

Koncernregnskabet aflægges på basis af historiske kostpriser. Dog indregnes og måles en række aktiver til

dagsværdi, herunder investeringsejendomme, afledte finansielle instrumenter og finansielle aktiver

klassificeret enten som ”Til dagsværdi via resultatet” eller som ”Disponible for salg”.

De væsentligste elementer af anvendt regnskabspraksis og ændringer i forhold til sidste år som følge af

nye og ændrede standarder er beskrevet nedenfor. Anvendt regnskabspraksis i øvrigt fremgår af note 60.

Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag24

Følgende nye og ændrede standarder samt nye fortolkningsbidrag, der gælder for regnskabsår, som

begynder 1. januar 2014, er implementeret i koncernregnskabet for 2014:

IAS 8.28 Standarder og fortolkningsbidrag der påvirker indregning og måling

IFRS 10

Koncernregnskaber

(Maj 2011)

IFRS 10 erstatter ansnittet om konsolidering og koncernregnskaber i IAS 27,

Koncernregnskaber og separate regnskaber, og SIC-12, Konsolidering – særlige

virksomheder (SPEs – Special Purpose Entities). IFRS 10 ændrer definitionen af

kontrol, således at en virksomhed anses for at have kontrol hvis i) den har

bestemmende indflydelse (power) over virksomheden, ii) har mulighed for eller ret

til at modtage variabelt afkast fra virksomheden, og iii) kan anvende sin

bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af det variable afkast. Alle tre

betingelser skal være opfyldt før der foreligger kontrol.

IFRS 10 indeholder desuden yderligere vejledning vedrørende afgørelse af,

hvorvidt en investor har kontrol over en anden specifik, herunder muligheden for

at investor har kontrol uden at besidde mere end 50% af

aktierne/stemmerettighederne i virksomheden (de facto kontrol).

Jens Jensen Holding koncernen ejer via dattervirksomhed Jensen Inc., USA 45% af

aktierne og stemmerettighederne i den børsnoterede virksomhed JJUS Electronics

Inc. Koncernen erhvervede de 45% af aktierne i 2010, og der har ikke været

ændringer i koncernens ejerandel siden 2010. De resterende 55% af aktierne er

spredt på mange individuelle investorer, hvor ingen øvrige investorer ejer mere end

2% af stemmerettighederne i selskabet.

23 Udviklingen i praksis går mod, at virksomhederne – i præsentationen af den anvendte regnskabspraksis – i højere grad omtaler områder af særlig
betydning for regnskabsaflæggelsen i deres konkrete virksomhed på en fremtrædende plads i årsregnskabet, fx som note 1. Den samlede præsentation
af anvendt regnskabspraksis gives herefter på en mindre fremtrædende plads, fx som den sidste note i årsregnskabet. Af overskuelighedshensyn er be-
skrivelsen af anvendt regnskabspraksis i Deloittes IFRS-eksempelregnskab bibeholdt som en samlet beskrivelse som den sidste note i årsregnskabet,
mens der alene er indsat en overskrift til afsnittet om væsentlig regnskabspraksis for at gøre opmærksom på placeringen heraf.
24 Appendiks A indeholder en oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag med uddybende oplysninger om indholdet i de enkelte
ændringer.
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Ref.: Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

IFRS 10

Koncernregnskaber

(Maj 2011)

(fortsat)

Ledelsen har på datoen for implementering af IFRS 10 (dvs. 01.01.2014)

revurderet, hvorvidt koncernen har kontrol over JJUS Electronics Inc. i

overensstemmelse med den nye definition af kontrol i IFRS 10. På baggrund heraf

har ledelsen konkluderet, at Jens Jensen koncernen har haft kontrol siden købet af

aktierne i juni 2010 som følge af koncernens relativt store ejerandel kombineret

med spredningen af de øvrige aktier på et meget stort antal aktionærer. Som følge

heraf er JJUS Electronics Inc., i overensstemmelse med IFRS 10 konsolideret med

tilbagevirkende kraft fra købstidspunktet. Tidligere blev JJUS Electronics Inc.

behandlet som en associeret virksomhed, og indregnet ved anvendelse af den indre

værdis metode.

Ændringen påvirker stort set alle regnskabsposter, men medfører ikke ændringer i

moderselskabets andel af årets resultat eller egenkapital. Effekten af ændringen på

balancen, totalindkomstopgørelsen og pengestrømme fremgår af note 61.

IFRS 11

Fællesledede
arrangementer

(Maj 2011)

IFRS 11 erstatter IAS 31, Kapitalandele i joint ventures og SIC-31, Fælles

kontrollerede virksomheder – ikke-monetære indskud fra venture-deltagere. IFRS

11 fastlægger hvordan et arrangement, hvori to eller flere investorer har fælles

kontrol skal klassificeres og indregnes. Ifølge IFRS 11 er der to typer af

fællesledede arrangementer – fællesledede aktiviteter og joint ventures

(fællesledede virksomheder). Ved en fællesledet aktivitet har investorerne

rettigheder knyttet til de underliggende aktiver og hæfter for den underliggende

gæld i arrangementet. Ved fællesledede virksomheder har investorerne rettigheder

knyttet til arrangementets nettoaktiver. Tidligere afhang klassifikationen af

fællesledede arrangementer primært af arrangementets juridiske form.

IFRS 11 ændrer desuden på den regnskabsmæssige behandling af fællesledede

virksomheder. Disse skal i henhold til IFRS 11 indregnes efter den indre værdis

metode. Det er ikke længere muligt at anvende pro rata konsolidering for disse.

Ledelsen har ved implementeringen af IFRS 11 revurderet koncernens investering i

den fællesledede virksomhed JJNN Electronics Inc., USA, hvori koncernen via

dattervirksomheden Jensen Inc. besidder 33% af aktierne og stemmerettighederne,

og via aktionæroverenskomst med de to øvrige investorer har fælles kontrol.

Ledelsen har vurderet, at investeringen, som tidligere var klassificeret som en

fællesledet virksomhed og indregnet ved pro rata konsolidering, i henhold til IFRS

11 skal klassificeres som en fællesledet virksomhed, og indregnes ved anvendelse

af den indre værdis metode.

Ændringen i anvendt regnskabspraksis er behandlet i overensstemmelse med

overgangsbestemmelserne i IFRS 11. Sammenligningstal for 2013, samt for

balancen pr. 01.01.2013 er tilpasset. Den bogførte værdi af investeringen pr.

01.01.2013 til brug for den indre værdis metode er opgjort til summen af de

bogførte værdier af aktiver og forpligtelser, som koncernen tidligere havde

indregnet ved pro rata konsolideringen. Der er desuden foretaget en

værdiforringelsestest pr. 01.01.2013, hvilket ikke gav anledning til nedskrivning.
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Ref.: Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

IFRS 11

Fællesledede
arrangementer

(Maj 2011)

(fortsat)

Koncernen deltager ikke i andre fællesledede arrangementer pr. 31.12.2014.

Koncernens samarbejde med CasaCalo Inc., USA om udvikling af et fælles system

til trådløs styring af husholdningsapparater, som koncernen indgik aftale om i

februar 2015 vil blive behandlet som en fællesledet aktivitet, med indregning af

koncernens forholdsmæssige andel af afholdte forsknings- og

udviklingsomkostninger, eventuelle udviklingsaktiver som opfylder kriterierne for

aktivering, samt forpligtelser.

Ændringen påvirker stort set samtlige regnskabsposter, men påvirker ikke årets

resultat eller egenkapital. Effekten af ændringen fremgår af note 61.

Implementeringen af de nye og ændrede standarder i koncernregnskabet for 2014 har ikke medført øvrige

ændringer i regnskabspraksis, der påvirker indregning og måling.

IAS 8.28 Standarder og fortolkningsbidrag, der påvirker præsentation og oplysning

IFRS 12, Oplysning om
involvering i andre
virksomheder

(Maj 2011)

IFRS 12 samler alle oplysningskrav vedrørende koncernens investeringer i

dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder i

én standard. (Koncernen er ikke involveret i strukturerede virksomheder).

IFRS 12 udvider oplysningskravene vedrørende dattervirksomheder med

væsentlige minoritetsinteresser samt vedrørende væsentlige associerede

virksomheder, henholdsvis væsentlige fællesledede virksomheder. De nye

oplysningskrav er indarbejdet i noterne 24-26.

Ændret IAS 36,
Værdiforringelse af
aktiver: Oplysning om
genindvindingsværdi
for ikke-finansielle
aktiver

(Maj 2013)

Ændringen afskaffer kravet om oplysning af genindvindingsværdi for hver

pengestrømsfrembringende enhed (CGU), for hvilken den regnskabsmæssige

værdi af goodwill eller andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid

er væsentlig sammenlignet med virksomhedens totale regnskabsmæssige

værdi af goodwill eller andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid,

uanset om der er foretaget nedskrivning for værdiforringelse. Der oplyses i

note 21 om genindvindingsværdi for CGU’er, hvor der er foretaget

nedskrivning for værdiforringelse (Jensen Salg Inc., USA).

Herudover præciseres oplysningskrav, når virksomheder opgør

genindvindingsværdien på baggrund af dagsværdi fratrukket

afhændelsesomkostninger. Ændringen er ikke relevant for Jens Jensen

Holding A/S.
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Ref.: Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

IAS 8.28 Standarder og fortolkningsbidrag, der er implementeret uden effekt på koncernregnskabet25

IAS 32, Finansielle
instrumenter: Præsentation
(Modregning af finansielle
aktiver og finanseille
forpligtelser)

(December 2011)

Ændringen præciserer betingelserne for modregning af finansielle

aktiver og forpligtelser, herunder betydningen af at virksomheden skal

have en aktuel juridisk ret til at modregne indregnede beløb, samt

virksomhedens hensigt om modregning.

Ændringen påvirker ikke koncernens praksis for modregning.

Oplysninger om modregnede finansielle aktiver og finansielle

forpligtelser fremgår af note 53.

IFRIC 21, Afgifter (Levies)

(Maj 2013)

Fortolkningsbidraget præciserer tidspunktet for, hvornår en virksomhed

skal indregne afgifter, som virksomheden er forpligtel til at betale til

offentlige myndigheder. IFRIC 21 definerer den forpligtende

begivenhed som den begivenhed, der ifølge relevant lovgivning udløser

kravet om betaling af afgifter.

Koncernen er ikke pålagt offentlige afgifter, hvor den forpligtende

begivenhed ikke er fuldt ud indtruffet pr. 31.12.2014, og

fortolkningsbidraget påvirker derfor ikke koncernregnskabet.

IAS 39, Finansielle
instrumenter: Indregning og
måling (Novation af derivater
og fortsat regnskabsmæssig
sikring)

(Juni 2013)

Ændringen medfører, at udskiftning af en modpart (novation)

vedrørende et sikringsinstrument ikke skal betragtes som udløb eller

ophør af instrumentet, hvis udskiftningen er krævet af eksisterende

eller ny lovgivning, og at udskiftningen medfører, at et clearingshus

(CCP) eller medlem af en CCP bliver den nye modpart til hver af

parterne i derivatet. Dette vil fx være tilfældet for novation som følge af

implementering af EU’s EMIR-direktiv.

Koncernen har ikke derivater som er underlagt EMIR-direktivets krav

om novation, og ændringen påvirker derfor ikke koncernregnskabet.

Årlige forbedringer til IFRS
Annual Improvements to IFRSs
2010-2012 Cycle

(December 2013)

Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle indeholder mindre

præciseringer og ændringer til 7 standarder. For 5 af standarderne

træder ændringerne først i kraft for regnskabsår der begynder 1.7.2014

eller senere, og disse implementeres derfor først i Jens Jensen

Holding’s koncernregnskab for 2015.

Præciseringerne til IFRS 2 og IFRS 3 gælder dog for aktiebaseret

aflønning, hvor tildelingsdatoen er efter 1.7.2014, henholdsvis hvor

overtagelsesdatoen for en virksomhedssammenslutning er efter

1.7.2014. Præciseringerne påvirker ikke koncernregnskabet.

25 Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder mv., der ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at
tilføje: ”Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ikke medført yderligere ændringer i anvendt
regnskabspraksis” Et eksempel på denne korte præsentation fremgår af note 1 til moderselskabets årsregnskab.
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Ref.:

IAS 8.30
IAS 8.31

Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft

På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende nye eller ændrede standarder og

fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i koncernregnskabet26:

Standard/ændring Udsendt
Ikraft-
trædelse

Godkendt
i EU?

Ændringer med forventet indvirkning på koncernregnskabet

IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder Maj 2014 1.1.2017 Nej

IFRS 9, Finansielle instrumenter: Klassifikation og måling Juli 2014 1.1.2018 Nej

Ændringer uden forventet indvirkning på koncernregnskabet

Ændret IAS 19, Personaleydelser (Medarbejderbidrag) Nov. 2013 1.7.2014 Nej

Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2010-2012
Cycle

Dec. 2013 1.7.20141 Nej

Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2011-2013
Cycle

Dec. 2013 1.7.2014 Nej

IFRS 14, Regulatoriske aktiver/forpligtelser Jan. 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IFRS 11, Præcisering af bestemmelser om køb af kapitalandele i
fællesledede virksomheder

Maj 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IAS 16 og IAS 38, Præcisering af acceptable metoder for
afskrivning

Maj 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IAS 16 og IAS 41, Bearer Plants Juni 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IAS 27, Equity-metoden i separate regnskaber Aug. 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IFRS 10 og IAS 28, Salg eller tilførsel af aktiver mellem en
investor og dennes associerede virksomhed eller joint venture

Sep. 2014 1.1.2016 Nej

Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2012-2014
Cycle

Sep. 2014 1.1.2016 Nej

1 Annual Improvments to IFRSs 2010-2012 Cycle indeholder ændringer til 7 standarder. For 5
standarderne træder ændringen i kraft for regnskabsår der begynder 1.7.2014 eller senere.
Ændringerne til IFRS 2 og IFRS 3 træder imidlertid i kraft for aktiebaserede ordninger med
tildelingstidspunkt efter 1.7.2014, henholdsvis virksomhedssammenslutninger med
overtagelsesdato efter 1.7.2014. Ændringerne til IFRS 2 og IFRS 3 er derfor implementeret i
koncernregnskabet for 2014, dog uden effekt.

26 Listen indeholder standarder og fortolkningsbidrag, der var vedtaget pr. 30. november 2014. Eventuelle standarder mv. vedtaget efter dette tids-
punkt er ikke medtaget, men fremgår bl.a. af hjemmesiderne www.iasplus.com og www.ifrs.org. Oplysning om EU’s godkendelse af standarder mv.
er tilsvarende baseret på godkendelser pr. 30. november 2014. Eventuelle godkendelser efter denne dato er ikke medtaget, men fremgår bl.a. af
EFRAG’s hjemmeside (www.efrag.org). Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder mv. kan man vælge kun at omtale de
standarder, som vil påvirke virksomheden fremover, og herefter tilføje: ”På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der herud-
over en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i årsrapporten.
Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår”.
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Ref.:

IAS 8.30
IAS 8.31

IAS
8.31(e)(ii)

Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft (Indvirkning forventes)

IFRS 15, Indtægter fra
kontrakter med kunder

IFRS 15 erstatter IAS 18, Indtægtsførsel og IAS 11,

Entreprisekontrakter og tilhørende fortolkningsbidrag. IFRS 15

indeholder én enkelt – men samtidig – omfattende model for indregning

af omsætning, og har væsentligt mere vejledning og dermed mindre

rum for fortolkning end IAS 18 og IAS 11.

Grundprincippet i IFRS 15 er, at omsætning skal indregnes på en måde,

der afspejler overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunden (når

kunden opnår kontrol) med et beløb svarende til det virksomheden

forventes at være berettiget til. IFRS 15 introducerer derfor en fem trins

model, som gælder for alle aftaler med kunder, som ikke er omfattet af

andre standarder (fx leasingaftaler eller finansielle kontrakter).

De 5 trin i modellen består af følgende

1. Identifikation af aftalekomplekset med kunden, herunder vurdering

af om flere aftaler skal behandles som én samlet aftale.

2. Identifikation af separate leveringsbetingelser i aftalen. IFRS 15

indeholder markant mere regulering og vejledning om opdeling af

aftaler i delleverancer.

3. Opgørelse af transaktionsprisen, herunder yderligere vejledning om

behandling af variable vederlag.

4. Fordeling af transaktionsprisen på de identificerede

leveringsforpligtelser, herunder fordeling ved efterfølgende

ændringer til det aftalte vederlag.

5. Indregning af omsætningen, når kunden opnår kontrol, hvilket

enten kan være over tid (produktionskriterie) eller på et bestemt

tidspunkt.

IFRS 15 indeholder desuden særlige regler om indregning af

omkostninger relateret til opnåelse af aftaler med kunderne, henholdsvis

til opfyldelse af aftalerne, samt øgede oplysningskrav.

Jens Jensen Koncernen har ikke færdiggjort analysen af de mulige

effekter af implementering af IFRS 15, og det er derfor ikke muligt at

oplyse om den forventede beløbsmæssige effekt af implementering af

standarden. De foreløbige undersøgelser af standardens effekter

indikerer, at de mere detaljerede bestemmelser om identificering af

særskilte leveringsbetingelser, samt de ændrede regler for, hvornår

omsætning over tid (produktionskriteriet) kan anvendes, kan medføre

en tidsmæssig forskydning af visse dele af koncernens omsætning.
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Ref.:

IAS
8.31(e)(i)

IAS
8.31(e)(ii)

Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft (Indvirkning forventes) (fortsat)

IFRS 9, Finansielle Instrumen-
ter

(Juli 2014)

IFRS 9 afløser IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling

og omhandler den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver

og forpligtlelser i relation til klassifikation og måling. IFRS 9 ændrer på

klassifikationen af finansielle aktiver, således at klassifikationen

afhænger af i) virksomhedens forretningsmodel for besiddelse af

aktivet, og ii) de pengestrømme som aktivet genererer.

Efter implementering af IFRS 9 skal finansielle aktiver klassificeres i

én af følgende fire kategorier:

1. Amortiseret kostpris

2. Dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen (FVTPL)

3. Dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst

(FVTOCI) (fordringer)

4. Dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst

(FVTOCI) (egenkapitalinstrumenter)

Kategorierne ’holde-til-udløb’ og ’finansielle aktiver disponible for

salg’ afskaffes.

Koncernen har finansielle aktiver, som under den gældende

regnskabspraksis er kategoriseret som finansielle aktiver disponible for

salg med en samlet dagsværdi pr. 31.12.2014 på 8.419 t.kr. Heraf

vedrører 5.719 t.kr. egenkapitalinstrumenter, som koncernen i henhold

til IFRS 9 forventer at kategorisere som FVTOCI, hvilket vil betyde, at

dagsværdireguleringer indregnes endeligt i anden totalindkomst og ikke

recirkuleres til resultatet ved efterfølgende salg.

De resterende 2.700 t.kr. vedrører fordringer (obligationer), som

koncernen besidder med henblik på inddrivelse af de fremtidige

pengestrømme, samt salg, hvis dette vurderes at kunne ske til en

fordelagtig pris. Disse vil ligeledes blive kategoriseret som FVTOCI.

For disse indregnes renter i resultatet efter den effektive rentes metode,

tillige med valutakursreguleringer og eventuelle nedskrivninger for

værdiforringelse. Øvrige dagsværdireguleringer indregnes i anden

totalindkomst med recirkulering til resultatet ved salg. Effekten heraf

vil være, at aktiverne måles til dagsværdi i balancen, men at indregning

af gevinster eller tab i resultatopgørelsen svarer til, at aktiverne var

indregnet til amortiseret kost.

IFRS 9 indeholder desuden ændrede bestemmelser vedrørende

regnskabsmæssig sikring samt værdiforringelse. Disse forventes ikke at

påvirke koncernregnskabet.
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Ref.: Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft (Indvirkning forventes ikke)

Ændret IAS 19,
Personaleydelser
(Medarbejderbidrag)

(November 2013)

Ændringen lemper behandlingen af visse medarbejderbidrag til

ydelsesbaserede pensionsordninger eller bidrag fra tredjemænd. Hvis

medarbejderbidraget er uafhængigt af antal år, hvor medarbejderen

leverer arbejdsydelser (fx en fast procentdel af lønnen uanset

ancienitet), kan virksomheden vælge at indregne bidraget fuldt ud som

en reduktion af pensionsforpligtelsen i det år, hvori bidraget modtages.

Ændringern forventes ikke at få indvirkning på årsrapporten for de

kommende regnskabsår.

Årlige forbedringer til IFRS
Annual Improvements to IFRSs
2010-2012 cycle

(December 2013)

Forbedringsprojektet indeholder ændringer til 7 standarder, hvoraf de to

træder i kraft for transaktioner efter 1.7.2014 (IFRS 2 og IFRS 3), som

er implemteret i 2014 jf. ovenfor.

De resterende 5 ændringer vedrører:

1. Øgede oplysningskrav ved sammenlægning af driftssegmenter og

præcisering af, at afstemning af samlede segmentaktiver kun

gælder, hvis denne oplysning regelmæssigt tilgår ledelsen (IFRS 8)

2. Præcisering at kortfristede tilgodehavender og forpligtelser kan

måles uden tilbagediskontering, hvis effekten af

tilbagediskontering er uvæsentlig (IFRS 13)

3. Præcisering af præsentationen af akkumulerede afskrivninger i

anlægsnoten, når der foretages løbende revurdering (opskrivning)

af materielle og immaterielle anlægsaktiver (IAS 16 og IAS 38)

4. Præcisering af definitionen af ”nøglepersoner i ledelsen” (KMP),

når ledelsesfunktionen varetages af et administrationsselskab.

Ændringerne forventes ikke at få væsentlig indvirkning på

koncernregnskabet for de kommende regnskabsår.

Årlige forbedringer til IFRS
Annual Improvements to IFRSs
2011-2013 cycle

(December 2013)

Forbedringsprojektet indeholder følgende mindre ændringer til 4

standarder:

1. Præcisering af førstegangsanvenderes brug af gældende IFRS eller

førtidsimplementering af endnu ikke ikrafttrådt IFRS. (IFRS 1)

2. Præcisering, at IFRS 3 ikke finder anvendelse på nogen former for

fællesledede arrangementer (IFRS 3)

3. Præcisering af anvendelse af porteføljeundtagelsen i IFRS 13 for

måling af en gruppe af finansielle aktiver og finansielle

forpligtelser netto (IFRS 13)

4. Præcisering af samspillet mellem definition af en ”virksomhed” i

IFRS 3 og IAS 40 (IAS 40).

Ændringerne forventes ikke at få væsentlig indvirkning på

koncernregnskabet for de kommende regnskabsår.



69

Ref.: Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft (Indvirkning forventes ikke)

IFRS 14, Regulatoriske aktiver
og forpligtelser (over-
/underdækninger)

(Januar 2014)

Standarden giver førstegangsaflæggere af IFRS, som i henhold til

nationale regnskabsregler indregner regulatoriske aktiver og

forpligtelser i regnskabet mulighed for at fortsætte hermed også efter

overvangen til IFRS.

Standarden gælder kun for førstegangsaflæggere og kan derfor ikke

anvendes af virksomheder som allerede aflægger regnskab efter IFRS.

Standarden er ikke relevant for Jens Jensen Holding koncernen.

Ændret IFRS 11, Præcisering af
bestemmelser om køb af
kapitalandele i fællesledede
aktiviteter

(Maj 2014)

Ændringen vedrører den regnskabsmæssige behandling ved køb af en

andel i en fællesledet aktivitet. Det præciseres, at bestemmelserne om

virksomhedssammenslutninger i IFRS 3 og andre relevante standarder

skal anvendes, når kapitalandele i fællesledede aktiviteter erhverves,

hvis den fællesledede aktivitet udgør en virksomhed, som defineret i

IFRS 3.

Jens Jensen koncernens etablering af en fællesledet aktivitet i februar

2015 sammen med CasaCalo Inc., USA udgør ikke en virksomhed.

Ændringen forventes derfor ikke at få væsentlig indvirkning på

koncernregnskabet for de kommende regnskabsår.

Ændret IAS 16 og IAS 38,
Præcisering af accetable metoder
for afskrivning

(Maj 2014)

Ændringen præciserer, at anvendelse af indtægtsbaserede metoder for

afskrivning af materielle anlægsaktiver ikke er tilladt, og kun i særlige

tilfælde er tilladt for immaterielle anlægsaktiver.

Jens Jensen Holding koncernen anvender ikke indtægtsbaserede

afskrivningsmetoder.Ændringern forventes derfor ikke at få indvirkning

på koncernregnskabet for fremtidige regnskabsår.

Ændret IAS 16 og IAS 41, Bearer
plants

(Juni 2014)

Ændringen medfører, at avlsplanter (bearer plants), som anvendes til at

frembringe afgrøder i flere regnskabsperioder, skal indregnes og måles

som et materielt anlægsaktiv i henhold til IAS 16.

Koncernen har ikke aktiviteter, som omfatter avlsplanter. Ændringen

forventes derfor ikke at få indvirkning på koncernregnskabet for

fremtidige regnskabsår.

Ændret IAS 27, Equity-metoden i
separate regnskaber

(August 2014)

Ændringen genindfører muligheden for at indregne og måle kapitalinte-

resser i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder

i overensstemmelse med indre værdis metode i separate regnskaber.

Koncernen påtænker ikke at gøre brug af denne valgmulighed.

Ændringen forventes derfor ikke at få indvirkning på koncernregnska-

bet for fremtidige regnskabsår.
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Ref.: Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft (Indvirkning forventes ikke)

Ændret IFRS 10 og IAS 28, Salg
eller tilførsel af aktiver mellem en
investor og dennes associerede
virksomhed eller joint venture

(September 2014)

Ændringen præciserer, hvordan urealiserede gevinster og tab elimineres

i forbindelse med salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor og

dennes associerede eller fællesledede virksomheder. Ændringen fjerner

uoverensstemmelser mellem de to standarder og specificerer samtidig,

hvornår der skal ske forholdsmæssig eliminering af gevinster og tab.

Hvis det overdragede udgør en virksomhed, som defineret i IFRS 3,

indregnes gevinsten eller tabet fuldt ud. Hvis der ikke er tale om

overdragelse af en virksomhed indregnes kun en forholdsmæssig del af

gevinsten eller tabet, baseret på de ejerandele i den associerede

virksomhed eller fællesledede virksomhed, som besiddes af andre

investorer.

Ændringerne forventes ikke at få væsentlig indvirkning på

koncernregnskabet for fremtidige regnskabsår.

Årlige forbedringer til IFRS,
Annual Improvements to IFRSs
2012-2014 Cycle

(September 2014)

Forbedringsprojektet indeholder følgende mindre ændringer til 5

standarder:

1. Præcisering af, at ændret klassifikation fra ”Aktiver bestemt for

salg” til ”Aktiver bestemt for udlodning” eller omvendt, ikke skal

behandles i overensstemmelse med reglerne i IFRS 5 vedrørende

aktiver som ikke længere opfylder kriterierne for klassifikation som

aktiver bestemt for salg (IFRS 5)

2. Indarbejdelse af yderligere vejledning vedrørende oplysning om

fortsat involvering i overdragede finansielle aktiver, særligt når

virksomheden fortsat administrerer aktivet og modtager vederlag

herfor. Koncernens diskonterede varetilgodehavender i Jensen Inc.

(jf. note 32) indeholder ikke sådanne aftaler. (IFRS 7)

3. Præcisering, at oplysninger om modregning kun skal gives i

delårsrapporter, hvis dette er nødvendigt af hensyn til kravene i

IAS 34, dvs. hvis der er sket væsentlige ændringer heri i forhold til

den senest aflagte årsrapport (IFRS 7)

4. Præcisering, at diskonteringssatsen ved opgørelse af forpligtelser

vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger skal baseres på

renten for erhvervsobligationer i samme valuta som

pensionsydelsen skal udbetales i, men erhvervsobligationerne skal

ikke nødvendigvis være udstedt i samme land, som ydelsen

udbetales fra (fx relevant for EUR) (IAS 19)

5. Præcisering af krav til krydsreferencer, når informationer som er

krævet i en delårsrapport i henhold til IAS 34, præsenteres et andet

sted end selve delårsrapportern (IAS 34)

Ændringerne forventes ikke at få indvirkning på koncernregnskabet for

fremtidige regnskabsår.
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Ref.:

IAS 1.122
IAS 1.125
IAS 1.129

IAS 1.122

Noter

2. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, skøn, forudsætninger og usikkerheder

Ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, der er beskrevet i note 1 og note 60, er det nødvendigt, at

ledelsen foretager vurderinger og skøn af samt opstiller forudsætninger for den regnskabsmæssige værdi af

aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart kan udledes af andre kilder. Disse skøn og forudsætninger er

baseret på historiske erfaringer og andre relevante faktorer. De faktiske udfald kan afvige fra disse skøn.

De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regn-

skabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted, og i fremtidige regn-

skabsperioder, hvis ændringen både påvirker den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende

regnskabsperioder.

Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger forbundet med anvendelse af regnskabspraksis

I forbindelse med anvendelsen af den i note 60 beskrevne regnskabspraksis har ledelsen, ud over skøns-

mæssige vurderinger, som er beskrevet efterfølgende, foretaget følgende regnskabsmæssige vurderinger,

der har haft væsentlig indvirkning på de i koncernregnskabet indregnede beløb:

Indregning af nettoomsætning

Der er i regnskabsåret afholdt omkostninger til udbedring af fejl på varer leveret til en af koncernens største

kunder. Varerne blev leveret til kunden i perioden januar - juli 2014, og kort herefter blev fejlen konstateret

af kunden. Det blev aftalt med kunden, at fejlene skulle udbedres. Efter aftalen vil koncernen i 2015 skulle

afholde omkostninger til udbedring af de konstaterede fejl. Set i lyset af de konstaterede problemer med

vareleverancen var ledelsen nødsaget til at vurdere, om der i overensstemmelse med den generelle

regnskabspraksis kunne ske indtægtsførsel ved levering, eller om indtægtsførsel skulle udskydes indtil

fejlene var udbedret. Salgsværdien af de fejlbehæftede varer er 19 mio. kr.

Ledelsen har foretaget sin vurdering med udgangspunkt i de detaljerede indregningskriterier for salg af

varer i IAS 18, Indtægter, herunder i særdeleshed vurderingen af, hvorvidt koncernen kan anses for at have

overført de væsentligste risici og fordele, der er tilknyttet ejendomsretten, til varerne.

Som følge af den opgjorte værdi af forpligtelsen til at udbedre fejlene og den indgåede aftale med kunden

om ikke at kunne kræve yderligere arbejder udført vedrørende de pågældende parti varer er det ledelsens

vurdering, at indregningskriterierne er opfyldt for det pågældende parti varer, og at varesalget derfor kan

indregnes som nettoomsætning. Der er samtidig indregnet en forpligtelse i balancen svarende til den

opgjorte forventede omkostning til udbedring af fejlene, i alt 3,1 mio. kr.

Kontrol over dattervirksomheder (de facto kontrol)

JJUS Electronics Inc.

Som omtalt i note 24 Dattervirksomheder har ledelsen vurderet, at JJUS Electronics Inc. er en

dattervirksomhed selvom koncernen kun besidder 45% af aktierne og stemmerettighederne i selskabet.

JJUS Electronics Inc. er børsnoteret i USA, og de resterende 55% af aktierne i selskabet er spredt på mange

aktionærer, som er indbyrdes uafhængige (og uafhængige af Jens Jensen koncernen), hvoraf ingen ejer

mere end 2%. Ledelsen er ikke bekendt med, at der blandt de øvrige aktionærer er indgået aftaler om fælles

stemmeafgivelse.
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Ref.: Noter

2. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger (fortsat)

Med udgangspunkt i Jens Jensen koncernens relativt store andel af stemmerettighederne i selskabet,

kombineret med den store spredning af de øvrige stemmerettigheder på mange små investorer, er det

ledelsens vurdering, at Jens Jensen koncernen har en tilstrækkelig dominerende indflydelse i selskabet til at

give koncernen kontrol over de relevante aktiviteter i JJUS Electronic Inc.

JJUK Electronics Ltd

Som omtalt i note 24 Dattervirksomheder har ledelsen ligeledes vurderet, at JJUK Electronics Ltd. er en

dattervirksomhed, selvom koncernen kun besidder 45% af aktierne og stemmerettighederne i selskabet.

Jens Jensen koncernen har således i kraft af aktionæroverenskomst ret til at udpege 3 af 6

bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden i selskabet. De relevante aktiviteter i selskabet fastlægges af

bestyrelsen ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed blandt

bestyrelsens medlemmer, tæller formandens stemme dobbelt. Det er på denne baggrund ledelsens

vurdering, at koncernen har kontrol over de relevante aktiviteter i selskabet.

Klassifikation af JJNN Electronics Inc., USA som fællesledet virksomhed

Koncernen ejer 33% af aktierne og stemmerettighederne i JJNN Electronics Inc. I henhold til

aktionæroverenskomsten med de to øvrige investorer skal parterne være enige om alle væsentlige

beslutninger i selskabet, som påvirker selskabets relevante aktiviteter.

Selskabet er et amerikansk aktierselskab med begrænset hæftelse, og selskabets juridiske form giver derfor

parterne rettigheder relateret til nettoaktiverne i selskabet og ikke til de underliggende aktiver og

forpligtelser. Der eksisterer desuden ikke kontraktlige aftaler mellem de tre investorer som på trods af det

juridiske set-up kan anses for at give investorerne rettigheder relateret til de undeliggende aktiver eller

forpligterlser. Selskabet producerer og sælger egne produkter og genererer selvstændige pengestrømme til

honorering af selskabets forpligtelser. Der er således heller ikke andre forhold, som reelt giver investorerne

rettigheder relateret til de underliggende aktiver og forpligtelser.

På denne baggrund har ledelsen vurderet, at JJNN Electronics Inc. er en fællesledet virksomhed, som skal

indregnes efter den indre værdis metode.

Klassifikation af Fiona Frandsen A/S som en associeret virksomhed

Som omtalt i note 25 ejer koncernen 17% af aktierne og stemmerettighederne i Fiona Frandsen A/S, som

indregnes som associeret virksomhed. Koncernen har i henhold til kontraktlige aftaler ret til at udpege to af

syv bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Ledelsen har derfor vurderet, at koncernen i kraft af bestyrelsesposterne har betydelig indflydelse på de

relevante aktiviteter i selskabet.

IAS 1.125
IAS 1.129

IAS 1.131

Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

Indregning og måling af aktiver og forpligtelser er ofte afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der

hersker en vis usikkerhed. I den forbindelse er det nødvendigt at forudsætte et hændelsesforløb e.l., der

afspejler ledelsens vurdering af det mest sandsynlige hændelsesforløb. I koncernregnskabet for 2014 er

navnlig følgende forudsætninger og usikkerheder væsentlige at bemærke, idet de har haft betydelig

indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser og kan nødvendiggøre korrektioner i

efterfølgende regnskabsår, hvis de forudsatte hændelsesforløb ikke realiseres som forventet.
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Ref.:

IAS36.131(b)

Noter

2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder (fortsat)

Genindvinding af immaterielle aktiver frembragt internt i koncernen

I løbet af regnskabsåret har koncernens ledelse vurderet mulighederne for at genindvinde den regnskabs-

mæssige værdi af koncernens igangværende udviklingsprojekter, der pr. 31. december 2014 har en værdi på

2,3 mio.kr. (31.12.2013: 2,3 mio.kr.).

Udviklingsprojekterne forløber som forventet, og kundeundersøgelser har bekræftet ledelsens tidligere

vurderinger af salgspotentialet for de pågældende produkter. I løbet af regnskabsåret er ledelsen imidlertid

blevet bekendt med, at en konkurrerende virksomhed arbejder med lignende udviklingsprojekter, hvorfor

ledelsen har revurderet forventningerne til fremtidige markedsandele og bruttoavancer for de enkelte

produkter.

Der er udarbejdet detaljerede følsomhedsanalyser på de enkelte projekter, og selvom indtjeningen ikke

bliver så høj som oprindeligt forudsat, er det ledelsens vurdering, at de regnskabsmæssige værdier for de

enkelte udviklingsprojekter vil blive genindvundet. Ledelsen vil nøje overvåge den fremtidige udvikling på

området og foretage yderligere justeringer af de regnskabsmæssige værdier, hvis udviklingen nødvendiggør

dette.

Genindvindingsværdi for goodwill

Fastlæggelse af nedskrivningsbehov på indregnede goodwillbeløb kræver opgørelse af kapitalværdier for de

pengestrømsfrembringende enheder, hvortil goodwillbeløbene er fordelt. Opgørelse af kapitalværdien fordrer

et skøn over forventede fremtidige pengestrømme i den enkelte pengestrømsfrembringende enhed og

fastlæggelse af en rimelig diskonteringsfaktor. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 31. december

2014 er 20.485 t.kr. (31.12.2013: 24.260 t.kr.) For nærmere beskrivelse af anvendte diskonteringsfaktorer

mv. henvises der til note 20.

IAS 16.51

IAS 8.39

Brugstider for materielle aktiver

Som anført vedrørende materielle aktiver i note 60, Anvendt regnskabspraksis, gennemgås koncernens

skønnede brugstider for materielle aktiver ved udgangen af hvert regnskabsår. I løbet af regnskabsåret har

selskabets ledelse vurderet, at brugstiden for visse typer af produktionsanlæg og maskiner skulle forkortes

som følge af den teknologiske udvikling.

De revurderede brugstider har forøget og vil i de næste tre år forøge koncernens produktionsomkostninger i

form af øgede afskrivninger som anført nedenfor, forudsat at aktiverne holdes til udløb:

Koncern
t.kr.

Regnskabsår 2014 879
Regnskabsår 2015 607
Regnskabsår 2016 144
Regnskabsår 2017 102
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Ref.:

IFRS 7.B5
IFRS 13.91

IFRS
13.93(g)
IFRS
13.IE65

Noter

2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder (fortsat)

Opgørelse af dagsværdi

Koncernen måler grunde og bygninger, investeringsejendomme samt en række finansielle aktiver og

forpligtelser, herunder afledte finansielle instrumenter til dagsværdi.

Ved opgørelsen af dagsværdier anvendes i videst muligt omfang observerbare markedsdata (niveau 1 i

dagsværdi-hierarkiet). I det omfang dagsværdien ikke kan udledes af et aktivt marked, er det nødvendigt, at

ledelsen vurderer og vælger en hensigtsmæssig metode til opgørelse af dagsværdierne. I den forbindelse

anvendes værdiansættelsesmetoder, der er almindeligt anerkendte for det pågældende aktiv eller

forpligtelse.

Ved opgørelse af dagsværdier der kræver specialiseret indsigt i relevante markedsforhold og

værdiansættelsesteknikker for det pågældende aktiv eller forpligtelse involveres uafhængige

vurderingseksperter. Det gælder fx for koncernens grunde og bygninger, og investeringsejendomme, samt

afledte finansielle instrumenter. Koncernens økonomidirektør arbejder tæt sammen med de uafhængige

vurderingseksperter med henblik på identificering af den mest anvendelige værdiansættelsesmodel og

fastlæggelse af input til modellen. Økonomidirektøren gennmgår de modtagne vurderingsrapporter kritisk,

og rapporterer om resultatet af sin gennemgang til bestyrelsen. Økonomidirektørens rapport og de

uafhængige vurderingsrapporter gennemgås og godkendes af bestyrelsen forud for færdiggørelsen af

regnskabsrapporteringer.

Når opgørelsen af dagsværdier i væsentligt omfang må baseres på ikke-observerbar input (niveau 3 i

dagsværdi-hierarkiet) udøver ledelsen væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrørende de input der indgår i

værdiansættelsen. De foretagne skøn over ikke-observerbare input i forbindelse med opgørelse af

dagsværdier er beskrevet i note 22 Materielle aktiver, Note 23 Investeringsejendomme, Note 31 Andre

tilgodehavender, samt note 54 Finansielle risici og finansielle instrumenter.
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Ref.:

IFRS 8.20

IFRS 8.20
IFRS 8.22
IAS 1.138(b)

Noter

3. Segmentoplysninger

Typer af produkter og tjenesteydelser, som segmenterne oppebærer indtægter fra27

Koncernens interne rapportering til moderselskabets bestyrelse til understøttelse af dennes beslutninger om

fordeling af ressourcer og vurdering af segmenternes resultater er fokuseret på kategorien af kunder for

hver varetype. De primære kundekategorier for de enkelte varetyper er direkte salg til større kunder, salg til

grossister og detailhandel samt internetsalg. Driftssegmenterne efter IFRS 8 er derfor følgende:

Varetype Beskrivelse Kundekategori

Halvfabrikata Produktion og salg af halvfabrikata
til elektronikindustrien

Direkte salg

Salg til grossister

Elektroniske hushold-
ningsartikler

Produktion og salg af elektroniske
husholdningsartikler

Direkte salg

Salg til grossister og detailhandel

Internetsalg

Elektroniske måleappara-
ter

Produktion, salg og installation af
skræddersyede måleapparater til
slutbruger

Direkte salg

Solenergi Salg og installation af solenergi-
anlæg

Salg til industrivirksomheder og
private husstande

Segmentet "Elektroniske måleapparater" er frasolgt med virkning fra 1. oktober 2014. Se note 4 vedrørende

ophørte aktiviteter.

Oplysninger om koncernens segmenter er angivet nedenfor.

IFRS8.27 Den regnskabspraksis, der anvendes ved opgørelse af segmentoplysninger, er den samme som koncernens

regnskabspraksis, jf. note 60. Driftsresultaterne for segmenterne afspejler den indtjening, der har været i

hvert segment. Driftsresultaterne svarer samlet set til resultat af primær drift (EBIT) fratrukket fælles admi-

nistrationsomkostninger, herunder vederlag til koncernledelsen. Dermed afspejler segmentresultaterne de

resultater, der rapporteres til bestyrelsen i moderselskabet til brug for dennes beslutninger om ressource-

fordeling og vurdering af segmenternes resultater.

27 IFRS 8 kræver, at segmenter fastlægges med udgangspunkt i den interne rapportering i virksomheden baseret på det grundlag, som virksomhedens
øverste beslutningstager (chief operating decision-maker) anvender til at overvåge virksomhedens driftsresultater med henblik på at kunne træffe
beslutninger om allokering af ressourcer til segmenter og vurdere deres økonomiske præstationer. For danske aktieselskaber vil den øverste beslut-
ningstager typisk være bestyrelsen og den anmeldte direktion, men dette må vurderes konkret i forhold til den enkelte virksomhedstype og ledelses-
struktur, herunder opgavefordelingen mellem forskellige ledelsesfunktioner.
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Ref.:

IFRS8.23

IFSR8.23(a)

IFRS8.28(a)

IFRS8.28(b)

IFRS8.23(b)

IFRS8.23(f)

IFRS8.23

IFRS8.28(c)

Noter

3. Segmentoplysninger (fortsat)

Nettoomsætning fra
eksterne kunder Driftsresultat

2014 2013 2014 2013
Segmentomsætning og
driftsresultat t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Halvfabrikata
Direkte salg 13.514 18.332 3.252 4.110
Salg til
grossister 20.452 18.646 4.921 4.372

33.966 36.978 8.173 8.482

Elektroniske
husholdningsartikler

Direkte salg 37.525 39.876 6.627 9.400
Salg til
grossister 20.194 22.534 6.618 5.954
Internetsalg 27.563 29.699 6.681 5.681

85.282 92.109 19.926 21.035

Solenergi 21.686 22.988 3.590 6.760

I alt for fortsættende
aktiviteter 140.934 152.075 31.689 36.277

Andre driftsindtægter 1.232 1.485
Fælles administrationsomkostninger mv. (2.933) (2.666)
Resultatandel i associerede virksomheder 1.447 1.209
Resultatandel i fællesledet virksomhed 337 242
Andre finansielle indtægter 3.581 1.849
Finansielle omkostninger (5.036) (6.139)

Resultat før skat for fortsættende aktiviteter 30.317 32.257

Nettoomsætning repræsenterer salg til koncerneksterne kunder. Der har ikke i regnskabsåret været salg

mellem segmenterne.

Den i note 38 omtalte hensatte forpligtelse til udbedring af fejl i forbindelse med levering af varer er om-

kostningsført i segmentet Halvfabrikata – Salg til grossister.

31.12.2014 31.12.2013
Segmentaktiver t.kr. t.kr.

Halvfabrikata 46.206 53.135
Elektroniske husholdningsartikler 137.867 112.597
Solenergi 28.490 30.740

Segmentaktiver i alt 212.563 196.472

Ikke-fordelte aktiver 31.137 26237
Aktiver relateret til ikke-fortsættende aktiviteter 22.336 38.170

Aktiver i alt 266.036 260.879
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Ref.:

IFRS8.23

IFRS8.28(d)

IFRS8.27

Noter

3. Segmentoplysninger (fortsat)

31.12.2014 31.12.2013
Segmentforpligtelser t.kr. t.kr.

Halvfabrikata 5.448 5.967
Elektroniske husholdningsartikler 15.813 14.322
Solenergi 2.707 3.469

Segmentforpligtelser i alt 23.968 23.758

Ikke-fordelte forpligtelser 63.233 62.655
Forpligtelser relateret til ikke-fortsættende aktiviteter 3.684 4.982

Forpligtelser i alt 90.885 91.395

Segmentaktiver og forpligtelser fordeles ikke på underliggende kundegrupper inden for de enkelte forret-

ningsområder i rapporteringen til ledelsen.

Med henblik på at kunne vurdere segmenternes resultater og fordele ressourcer mellem disse overvåger

bestyrelsen tillige de materielle, immaterielle og finansielle aktiver, der er tilknyttet det enkelte segment.

Alle aktiver i koncernen er fordelt mellem de respektive segmenter bortset fra enkelte aktiver relateret til

koncernfunktioner på hovedsædet i Bykøbing, investeringer i associerede virksomheder og fællesledede

virksomheder, finansielle aktiver disponible for salg og skatteaktiver. Goodwill er fordelt mellem segmen-

terne som beskrevet i note 20. Aktiver, der anvendes af flere segmenter, er fordelt mellem segmenterne

baseret på den opnåede omsætning i segmenterne.

IFRS8.23(e)
IFRS8.24(b)

IFRS8.23(i)

Afskrivninger
Tilgang af langfristede

aktiver
2014 2013 2014 2013
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Andre segmentoplysninger
Halvfabrikata 3.903 5.348 10.114 4.448
Elektroniske husholdningsartikler 11.174 11.873 19.784 10.177
Solenergi 1.050 1.696 2.695 2.285
I alt for fortsættende aktiviteter 16.127 18.917 32.593 16.910

I tillæg til ovenstående afskrivninger er der i regnskabsåret indregnet nedskrivninger af henholdsvis good-

will og materielle anlægsaktiver for henholdsvis 235 og 1.204 t.kr. (2013: 0 og 0 t.kr.), jf. note 20 og note

22. Nedskrivningerne kan henføres til segmenterne som anført nedenfor.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Materielle anlægsaktiver
Halvfabrikata 226 0
Elektroniske husholdningsartikler 864 0
Nedskrivning af ikke fordelte aktiver (koncernaktiver) 114 0

1.204 0
Goodwill
Elektroniske husholdningsartikler 235 0

235 0
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Ref.:

IFRS 8.32

Noter

3. Segmentoplysninger (fortsat)

Omsætning fra salg af produkter og tjenesteydelser fordelt på hovedgrupper

Koncernens nettoomsætning fra fortsættende aktiviteter kan specificeres således fordelt på typer af pro-

dukter og tjenesteydelser:

2014 2013
t.kr. t.kr.

Elektroniske husholdningsartikler 85.282 92.109
Halvfabrikata til elektronikbranchen 21.003 22.850
Tjenesteydelser til elektronikbranchen 12.963 14.128
Solenergianlæg 16.388 18.215
Entreprisekontrakter vedr. installation af solenergianlæg 5.298 4.773
Nettoomsætning for fortsættende aktiviteter 140.934 152.075

IFRS 8.33

IFRS 8.34

Omsætning og langfristede aktiver fordelt på geografiske områder

Koncernens aktiviteter er primært fordelt på områderne: Danmark, EU og USA.

Koncernens omsætning fra eksterne kunder og de langfristede aktivers fordeling på disse geografiske om-

råder er specificeret nedenfor, hvor omsætningen er fordelt efter kundernes hjemsted, og de langfristede

aktiver er fordelt efter henholdsvis deres fysiske placering og juridiske tilknytning.

Nettoomsætning fra
eksterne kunder

Langfristede aktiver

2014 2013 31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Danmark 84.202 73.971 94.335 86.318
EU-lande 25.898 43.562 21.411 25.745
USA 25.485 25.687 19.085 22.341
Andre geografiske markeder 5.349 8.855 5.826 8.809
I alt for fortsættende aktiviteter 140.934 152.075 140.657 143.213

Oplysning om væsentlige kunder

Ud af koncernens samlede nettoomsætning fra direkte salg i segmentet elektroniske husholdningsartikler

hidrører 25,6 mio.kr. (2013: 19,8 mio.kr.) fra salg til koncernens væsentligste kunde. Salget til denne kunde

tegner sig således for mere end 10% af koncernens samlede nettoomsætning.
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Ref.:

IFRS 5.30

IFRS5.41(a)-
(b)
IFRS 5.41(d)

IFRS 5.34

IAS12.81(h)

IFRS 5.33(b)

IFRS 5.41(c)

IFRS 5.41(c)

IAS12.81(h)

IFRS 5.33(b)
IFRS 5.34

IAS12.81(h)
IFRS5.33(b)

IFRS 5.33(c)
IFRS 5.34

Noter

4. Ophørte aktiviteter

Den 26. september 2014 indgik Jens Jensen Holding A/S en aftale om salg af dattervirksomheden Jens

Jensen Måling A/S med tilhørende dattervirksomheder, som varetog koncernens aktivitet vedrørende

elektroniske måleapparater. Beslutningen om frasalg af den pågældende aktivitet blev truffet i 2013 og

skyldtes, at produkterne i dette segment er væsentligt forskellige fra koncernens øvrige produkter, og at

omsætningen inden for dette område har været faldende de seneste år, bl.a. som følge af manglende

fokusering og udvikling af nye produkter. Frasalget er gennemført med virkning fra 1. oktober 2014,

hvorefter kontrollen over den pågældende aktivitet er overgået til køber. Salgsprisen var 8.814 t.kr., hvoraf

7.854 t.kr blev modtaget kontant, mens den resterende del af salgsprisen, 960 t.kr. forfalder til betaling 1.

december 2015.

Salgssummen er ikke endeligt fastlagt, da den er betinget af aktivitetens indtjening i perioden frem til 30.

november 2015. Der forventes ikke at ske væsentlige reguleringer af salgssummen. En eventuel regulering

af salgssummen vil maksimalt kunne medføre en reduktion af salgssummen på 960 t.kr.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Den ophørte aktivitet har påvirket resultatopgørelsen således:

Driftsresultat for perioden frem til overdragelse af kontrol 9.530 12.993
Skat af periodens resultat (2.524) (2.998)
Nedskrivning af langfristede aktiver til dagsværdi fratrukket forventede
salgsomkostninger 0 0
Gevinst ved salg af langfristede aktiver bestemt for salg 1.820 0
Recirkulering af akkumuleret kursregulering vedr. udenlandske virksomheder 120 0
Skat af gevinst ved salg (636) 0
Påvirkning af årets resultat, netto 8.310 9.995

Driftsresultat for perioden frem til overdragelse af kontrol kan specificeres
således:

Nettoomsætning 64.435 77.892
Produktionsomkostninger (38.434) (45.429)

Bruttoresultat 26.002 32.463

Distributionsomkostninger (10.981) (12.980)
Administrationsomkostninger (5.491) (6.490)

Resultat af primær drift (EBIT) 9.530 12.993

Finansielle omkostninger 0 0

Resultat før skat 9.530 12.993

Skat af periodens resultat (2.524) (2.998)
Periodens resultat 7.006 9.995

Den ophørte aktivitet har i regnskabsåret påvirket pengestrømsopgørelsen
således:

Pengestrømme vedrørende drift 6.381 7.078
Pengestrømme vedrørende investeringer 2.767 0
Pengestrømme vedrørende finansiering (5.000) 0

4.148 7.078



80

Ref.:

IFRS 5.33(b)

IFRS 12.19

IAS 18.35(b)

IAS 18.35(b)

IAS 11.39(a)

IFRS 7.23(d)

IAS 2.36(d)

IAS 2.36(e)

IAS 2.36(f)

IAS 38.126

IAS 2.36(g)

IAS 20.29
IAS 20.31

IAS 38.126

IAS 20.22

IAS 20.39(b)

Noter

4. Ophørte aktiviteter (fortsat)

2014 2013
t.kr. t.kr.

Salget af den ophørte aktivitet kan specificeres således:
Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver 3.914 0
Goodwill henført til aktiviteten 3.080 0

6.994 0

Gevinst ved salg 1.820 0
Salgspris 8.814 0

2014 2013

5. Nettoomsætning t.kr. t.kr.

Varesalg 122.673 133.174
Levering af tjenesteydelser 12.963 14.128
Indtægter fra entreprisekontrakter 5.298 4.773

140.934 152.075
I nettoomsætningen indgår:

Dagsværdireguleringer overført fra egenkapital vedrørende finansielle
instrumenter indgået til sikring af varesalg - -

2014 2013

6. Produktionsomkostninger t.kr. t.kr.

Vareforbrug 82.800 87.678
Nedskrivninger af varebeholdninger 2.340 1.860
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger af varebeholdninger (500) (400)
Forsknings- og udviklingsomkostninger, jf. note 7 3.042 2.440
Øvrige produktionsomkostninger 0 0

87.682 91.578

Tidligere foretagne nedskrivninger er tilbageført som følge af stigende salgspriser på visse markeder.

2014 2013

7. Forsknings- og udviklingsomkostninger t.kr. t.kr.

Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger 3.119 2.798
Udviklingsomkostninger indregnet som immaterielle aktiver, jf. note 22 (6) (358)
Modtagne offentlige tilskud til delvis dækning af afholdte
forskningsomkostninger (71) 0

3.042 2.440

Koncernen har modtaget tilskud fra EU til to forskningsprojekter vedrørende udvikling af halvledere.

Tilskud opnås efter ansøgning og på baggrund af afholdte omkostninger, der dækkes med 10%.
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Ref.:

ÅRL § 96,2

ÅRL § 98a

IAS 19.54

IFRS 2.51(a)

IAS 20.31
IAS 20.39(b)

IAS 1.104

ÅRL § 98a

ÅRL § 98b
ÅRL § 106

IAS 24.17(a)

IAS 24.17(a)

IAS 24.17(b)

IAS 24.17(c)

IAS 24.17(e)

IAS 24.17

Noter

8. Honorar til moderselskabets generalforsamlingsvalgte
revisor

2014 2013
t.kr. t.kr.

Lovpligtig revision 500 500
Andre erklæringer med sikkerhed 130 115
Skatterådgivning 180 170
Andre ydelser 0 10

810 795

2014 2013

9. Personaleomkostninger t.kr. t.kr.

Bestyrelseshonorar 100 100
Løn og gager 8.501 10.125
Bidragsbaserede pensionsordninger, jf. note 11 160 148
Ydelsesbaserede pensionsordninger, jf. note 11 1.259 738
Andre omkostninger til social sikring 55 56
Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 10 206 338
Øvrige personaleomkostninger 230 352
Omkostningsrefusion modtaget fra offentlige myndigheder (35) (20)

10.476 11.837

Personaleomkostningerne er fordelt således:
Produktionsomkostninger 5.234 5.679
Distributionsomkostninger 1.048 1.184
Administrationsomkostninger 4.190 4.735
Indregnet i kostpris for udviklingsprojekter 4 239
Personaleomkostninger 10.113 11.527

Gennemsnitligt antal medarbejdere (antal) 1.410 1.302

Vederlag til ledelsesmedlemmer

Medlemmer af moderselskabets direktion og bestyrelse samt andre ledende medarbejdere er vederlagt således:

Bestyrelse Direktion
Andre ledende
medarbejdere

2014 2013 2014 2013 2014 2013
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Bestyrelseshonorar 100 100 - - - -
Løn og gager - - 507 371 761 556
Bidragsbaserede
pensionsordninger - - 64 56 96 83
Øvrige langfristede
personaleydelser - - 46 70 69 106
Aktiebaseret
vederlæggelse - - 38 34 56 52

100 100 655 531 982 797



82

Ref.:

ÅRL § 98b

ÅRL § 98b
ÅRL § 107a
IAS 24.17(d)

IFRS 2.46

IFRS 2.44
IFRS 2.45(a)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(c)

Noter

9. Personaleomkostninger (fortsat)

Direktionsmedlemmerne og en række ledende medarbejdere i såvel moderselskabet som koncernen i øvrigt er

omfattet af særlige bonusordninger afhængige af individuelt fastsatte resultatmål. Ingen af bonusordningerne

kan medføre bonusudbetalinger på mere end 15% af den enkelte medarbejders basisløn. Ordningerne er

uændret i forhold til sidste år.

Hvis medlemmer af moderselskabets direktion fratræder i forbindelse med overtagelse af koncernen, ydes der

ud over sædvanlig gage i opsigelsesperioden (12 måneder) en særlig fratrædelsesgodtgørelse svarende til de

seneste to års gage. Ordningen er uændret i forhold til sidste år.

10. Aktiebaseret vederlæggelse

Med det formål at motivere og fastholde nøglemedarbejdere samt tilskynde til opnåelse af fælles mål for

medarbejdere, ledelse og aktionærer har Jens Jensen-koncernen etableret et aktiebaseret aflønningsprogram i

form af en aktieoptionsordning for direktionsmedlemmer, øvrige ledende medarbejdere samt andre

nøglemedarbejdere.

Ordningen, der alene kan udnyttes ved køb af de pågældende aktier (egenkapitalordning), giver ret til at købe

et antal aktier i moderselskabet til en forud aftalt pris. De tildelte optioner er endeligt optjent på

tildelingstidspunktet. Hvis optionen ikke er udnyttet senest et år efter tildelingstidspunktet, bortfalder

optionen.

Udviklingen i udestående aktieoptioner kan specificeres således:

Antal aktieoptioner
Vejede gennemsnitlige

udnyttelseskurser
2014 2013 2014 2013
stk. stk. kr. kr.

Udestående aktieoptioner 01.01. 290.000 - 1,00 -
Tildelt i regnskabsåret 220.000 290.000 1,00 1,00
Fortabt grundet ophør af ansættelsesforhold - - - -
Udnyttet i regnskabsåret (314.000) - 1,00 -
Udløbet i regnskabsåret - - - -
Udestående aktieoptioner 31.12. 196.000 290.000 1,00 1,00

Antal aktieoptioner, der kan udnyttes pr.
balancedagen 196.000 290.000 1,00 1,00

Vægtet gennemsnitlig aktiekurs på tidspunkt for
udnyttelse 2,86 -
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Ref.:

IFRS 2.45(d)

IFRS 2.47(a)

IFRS 2.47(a)

IFRS 2.47(a)

IFRS 2.50
IFRS 2.51(a)

Noter

10. Aktiebaseret vederlæggelse (fortsat)

Tildelingen sammensætter sig således:

Antal
aktieoptioner Udløbsdato

Udnyttelses-
kurs

Dagsværdi
på

tildelings-
tidspunktet

Tildelt 31 marts 2013 140.000 30.03.14 1,0 1,15
Tildelt 30. september 2013 150.000 29.09.14 1,0 1,18
Tildelt 1. marts 2014 160.000 28.02.15 1,0 0,98
Tildelt 30. september 2014 60.000 29.09.15 1,0 0,82

For de udestående aktieoptioner pr. 31. december 2014 udgør udnyttelseskurserne 1,00 kr. pr. option (2013:

1,00 kr.), og den vejede gennemsnitlige resterende kontraktlige løbetid er 103 dage (2013: 184 dage).

Selskabet har opkøbt 190.000 stk. egne aktier i forbindelse med optionsprogrammet, jf. note 34.

I 2014 er der tildelt aktieoptioner henholdsvis 1. marts 2014 og 30. september 2014. Den skønnede dagsværdi

af de tildelte aktieoptioner var henholdsvis 0,98 kr. og 0,82 kr. pr. option. I 2013 blev der tildelt aktieoptioner

henholdsvis 31. marts 2013 og 30. september 2014. De skønnede dagsværdier var henholdsvis 1,15 kr. og

1,18 kr. pr. option.

De skønnede dagsværdier på tildelingstidspunktet er opgjort ved anvendelse af Black Scholes-modellen til

værdiansættelse af optioner. Værdiansættelsen er baseret på følgende forudsætninger:

2014 2013
01.03 30.09 31.03 30.09

Aktiekurs på tildelingstidspunktet (kr. pr. aktie) 2,69 2,53 2,64 2,67
Udnyttelseskurs (kr. pr. aktie) 1,00 1,00 1,00 1,00
Forventet volatilitet (%) 13,10 13,50 15,20 15,40
Risikofri rente (%) 5,50 5,45 5,13 5,14
Forventet udbytterate (%) 13,00 13,81 13,27 13,12
Periode til udløb (antal år) 1 1 1 1

Den forventede volatilitet er opgjort ud fra den historiske volatilitet på aktiekursen for moderselskabets aktier

set over de seneste 12 måneder. Periode til udløb er opgjort ud fra den senest mulige udnyttelse af

aktieoptionen.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Resultatført aktiebaseret vederlæggelse hidrørende fra egenkapitalordninger 206 338
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Ref.:

IAS 19.139

IAS19.139(b)

Noter

11. Pensionsordninger

Selskaber i Jens Jensen-koncernen har indgået forskellige typer af pensionsordninger.

Ved ydelsesbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at betale en bestemt ydelse, når en forud

aftalt begivenhed indtræffer, fx pensionering, og har risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente,

inflation, dødelighed mv. for så vidt angår det beløb, der skal udbetales til medarbejderen.

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler arbejdsgiver løbende bidrag til et uafhængigt pen-

sionsselskab, pensionsfond e.l., men har ikke nogen risiko med hensyn til den fremtidige udvikling i rente,

inflation, dødelighed, invaliditet mv. for så vidt angår det beløb, der til sin tid skal udbetales til med-

arbejderen.

Ydelsesbaserede pensionsordninger

Koncernen har indgået ydelsesbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne i den engelske

dattervirksomhed Jens Jensen Ltd. Pensionsordningerne giver medarbejderne ret til livslang årlige pen-

sionsudbetalinger svarende til 1,75% pr. år af deres slutløn ved pensionering, for hvert år de har været ansat,

indtil pensionering ved en alder på 65 år. Der kan dog maksimalt optjenes ret til pensionsydelser på 70% af

slutlønnen, svarende til en ansættelsesperiode på 40 år.

Ordningerne administreres af en separat pensionsfond, som er juridisk adskilt fra virksomheden.

Pensionsfondens bestyrelse er sammensat af et lige antal repræsentanter fra nuværende ansatte og tidligere

ansatte. Pensionsfondens bestyrelse er i henhold til lovgivningen og fondens vedtægter forpligtet til at

varetage fondens interesser, under lige hensyntagen til alle interessenter (nuværende ansatte, tidligere ansatte

som ikke har nået pensionsalderen, pensionister og arbejdsgiver). Pensionsfondens bestyrelse har det fulde

ansvar for fondens investeringspolitik.

Pensionsordningerne er eksponeret for en række aktuarmæssige risici såsom: investeringsrisici, renterisici,

levetidsrici og lønrisici.

Investeringsricisi Nutidsværdien af pensionsordningen er beregnet ved anvendelse af en

diskonteringssats, der svarer til renten på erhvervsobligationer af høj kvalitet.

Hvis afkastet på ordningens aktiver er under dette niveau, vil ordningen give

underskud. På nuværende tidspunkt har ordningen en forholdsvis balanceret

investering i egenkapitalinstrumenter, fordringer og ejendomme. På grund af den

langsigtede natur af forpligtelsen, er der investeret i egenkapital-instrumenter og

ejendomme for at udligne afkastet af investeringen.

Renterisici Et fald i obligationsrenten vil øge pensionsforpligtelsen. Denne vil dog til dels

opvejes af en stigning i afkastet på pensionsordningens investeringer i fordringer.

Levetidsrisici Nutidsværdien af pensionsordningens forpligtelse er beregnet på baggrund af

bedste estimat for deltagernes dødelighed både under og efter deres ansættelse. En

stigning i levealderen hos deltagerne vil øge ordningens forpligtelse.

Lønrisici Nutidsværdien af pensionsordningens forpligtelse er beregnet på det fremtidige

lønniveau hos deltagerne af ordningen. En stigning i lønnen, som overstiger de

forventede lønstigninger, vil øge ordningens forpligtelse.

Risici relateret til enkepensioner og ydelser til mindreårige børn i tilfælde af dødsfald er fuldt ud forsikret i et
uafhængigt forsikringsselskab.
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Ref.:

IAS19.144

Noter

11. Pensionsordninger (fortsat)

2014 2013
Beløb indregnet i totalindkomstopgørelsen28 t.kr. t.kr.

Pensionsomkostning:
Årets pensionsomkostninger 1.259 738
Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår 0 0
Gevinster og tab ved indfrielse af pensionsordninger 0 0

1.259 738

Netto renteomkostninger 77 114

Indregnet i resultatopgørelsen 1.336 852

Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger:
Afkast af pensionsordningernes aktiver (ekskl. beløb indregnet i netto
renteomkostning) (518) (140)
Aktuarmæssige (gevinster)/tab fra ændringer i demografiske forudsætninger (25) (5)
Aktuarmæssige (gevinster)/tab fra ændringer i finansielle forudsætninger (220) (23)
Aktuarmæssige (gevinster)tab fra erfaringsmæssige reguleringer (43) (23)
Ændring i begrænsninger i indregning af netto pensionsaktiv - -

Indregnet i anden totalindkomst (Indtægt) (806) (191)

Total indregning i resultatopgørelsen og anden totalindkomst 530 661

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Den i balancen indregnede pensionsforpligtelse kan specificeres således:

Nutidsværdi af afdækket pensionsforpligtelse 6.156 5.808
Dagsværdi af pensionsordningernes aktiver (4.202) (4.326)
Pensionsordningernes forpligtelse 1.954 1.482

Begrænsninger i indregning af netto pensionsaktiver - -

Pensionsforpligtelse (netto) 1.954 1.482

Pensionsforpligtelserne er opgjort baseret på følgende aktuarmæssige
forudsætninger: 2014 2013

Diskonteringsfaktor 5,52% 5,20%

Forventede lønstigninger 5,0% 5,0%

Gennemsnitlig restlevetid fra pensionering for eksisterende pensions-
modtagere*

- Mænd 27,5 år 27,3 år
- Kvinder 29,8 år 29,6 år

Gennemsnitlig restlevetid fra pensionering for nuværende ansatte (fremtidige
pensionsmodtagere)*

- Mænd 29,5 år 29,3 år
- Kvinder 31,0 år 30,9 år

Andet (beskrives) - -

* Baseret på standard dødelighedstabel (tilpasset til at afspejle forventede ændringer i levetiden/andet
(beskrives))

28 I modsætning til den tidligere version af IAS 19, kræver IAS 19 (2011) ikke særskilt opgørelse over beløb indregnet i totalindkomstopgørelsen, idet
de enkelte beløb skal fremgå særskilt af afstemningerne fra primo til ultimo for såvel nutidsværdien af pensionsforpligtelsen som dagsværdien af
pensionsaktiverne. Vi har dog valgt at bibeholde opgørelsen i eksempelregnskabet, da den vurderes at give regnskabslæseren et godt overblik over,
hvordan pensionsordningerne påvirker de enkelte poster i totalindkomstopgørelsen.
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Ref.: Noter

IAS19.140(a)(ii)

IAS19.141(e)

IAS19.141(a)

IAS19.141(d)

IAS19.141(b)

IAS19.141(f)

IAS19.141(c)(ii)
IAS
19.141(c)(iii)

IAS19.141(c)

IAS19.141(h)

IAS19.141(h)

IAS19.141(g)

IAS19.140(a)(i)

IAS19.141(e)

IAS19.141(c)(i)

IAS19.141(b)

IAS19.141(c)(ii)
IAS
19.141(c)(iii)

IAS19.141(c)

IAS19.141(f)

IAS19.141(f)

IAS19.141(g)

IAS19.59

11. Pensionsordninger (fortsat)

2014 2013
t.kr. t.kr.

Årets ændringer i pensionsforpligtelserne kan specificeres således:

Nutidsværdi af pensionsforpligtelser 01.01. 5.808 6.204
Valutakursreguleringer 31 75
Årets pensionsomkostninger 1.259 738
Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår - -
Forrentning af pensionsforpligtelsen 302 323
Bidrag fra deltagere i pensionsordningen - -
Aktuarmæssige (gevinster) og tab:

- Fra ændringer i demografiske forudsætninger (25) (5)
- Fra ændringer i finansielle forudsætninger (220) (23)
- Fra erfaringsmæssige reguleringer (43) (23)
- Andet (beskrives) - -

Tilbageførsel af pensionsforpligtelse ved salg af virksomhed - -
Pensionsforpligtelser overtaget ved køb af virksomhed - -
Udbetalte pensionsydelser (956) (1.481)

Nutidsværdi af pensionsforpligtelser 31.12. 6.156 5.808

Årets ændringer i pensionsordningernes aktiver kan specificeres således:

Dagsværdi af pensionsordningernes aktiver 01.01. 4.326 4.010
Valutakursreguleringer 0 0
Afkast af pensionsordningens aktiver (ekskl. beløb indregnet i
netto renteomkostning) 518 140
Forrentning pensionsaktiverne 225 209
Aktuarmæssige gevinster og (tab):

- Fra ændringer i demografiske forudsætninger - -
- Fra ændringer i finansielle forudsætninger - -
- Fra erfaringsmæssige reguleringer - -
- Andet (beskrives) - -

Bidrag fra arbejdsgiver 89 1.448
Bidrag fra deltagere i pensionsordninger 0 0
Udbetalte pensionsydelser (956) (1.481)

Dagsværdi af pensionsordningernes aktiver 31.12. 4.202 4.326

Den seneste aktuarmæssige opgørelse af pensionsforpligtelserne er foretaget pr. 31. december 2014 af Actuarial
Services Ltd.
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Ref.:

IAS19.142

IAS19.142(b)

IAS19.142(c)

IAS19.142(d)

IAS19.142(e)

IAS19.143

IAS19.142

Noter

11. Pensionsordninger (fortsat)

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Pensionsordningernes aktiver målt til dagsværdi er sammensat således:

Børsnoterede aktier kategoriseret efter industri:
Consumer Business 120 115
Manufactoring 180 165
Energy & Resources 135 132
Financial Services 175 168
Life Science & Health Care 245 235
Teknologi, medier og telekommunikation 171 171
Real Estate - -

1.026 986
Børsnoterede fordringer (obligationer) kategoriseret efter
udsteders kreditrating:

AAA 1.970 1.830
AA - -
A 10 20
BBB og lavere - -
Ikke ratet - -

1.980 1.850
Ejendomme kategoriseret efter type og lokation:

Detailbutikker i England 300 200
Øvrige udlejningsejendomme i England 717 912
Beboelsesejendomme i Tyskland 96 290

1.113 1.402
Afledte finansielle instrumenter:

Renteswaps 57 72
Valutaterminskontrakter 26 16

83 88

Pensionsaktiver i alt 4.202 4.326

Ingen af pensionsordningernes aktiver har tilknytning til koncernens virksomheder i form af fx egne aktier,

udlejningsejendomme, lån e.l.

Dagsværdien af ovenstående aktier og fordringer er opgjort med udgangspunkt i noterede priser på aktive

markeder, hvorimod dagsværdien af ejendomme og afledte finansielle instrumenter ikke er opgjort med

udgangspunkt i noterede priser på aktiver markeder. Pensionsfonden anvender renteswaps til sikring af

fondens eksponering overfor renterisiko. Valutakursrisiko er fuldt ud sikret ved anvendelse af

valutaterminskontrakter.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Faktisk afkast af pensionsordningernes aktiver 743 349
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Ref.: Noter

IAS19.145(a)

IAS19.145(b)

IAS19.145(b)

IAS19.145(c)

IAS19.146

IAS19.147

IAS19.147(b)

IAS19.147(a)

11. Pensionsordninger (fortsat)

Følsomhedsanalyser

Betydelige aktuarmæssige forudsætninger for fastsættelse af pensionsforpligtelsen omfatter diskonteringsrente,

forventet lønudvikling og forventede levetider. Nedenstående følsomhedsanalyse er beregnet ud fra

sandsynlige ændringer i de respektive forudsætninger som er til stede ved årsafslutningen, mens alle andre

variable holdes fast.

 Hvis diskonteringsrenten er 100 basispoint højere (lavere), vil pensionsforpligtelsen falde med 744 t.kr.

(stige med 740 t.kr.) (2013: fald på 734 t.kr. (stigning på 730 t.kr.))

 Hvis den forventede lønudvikling stiger (falder) med 1 %, vil pensionsforpligtelsen stige med 120 t.kr.

(falde med 122 t.kr.) (2013: stigning på 102 t.kr. (fald på 105 t.kr.))

 Hvis levetiden stiger (falder) med 1 år for både mænd og kvinder, vil pensionsforpligtelsen stige med 150

t.kr. (falde med 156 t.kr.) (2013: stigning på 143 t.kr. (fald på 149 t.kr.))

Følsomhedsanalysen er ikke nødvendigvis en afspejling af den faktiske ændring i forpligtelsen, da det er

usandsynligt, at ændringer i én forudsætning vil forekomme isoleret fra ændringer i andre forudsætninger.

Nutidsværdien af pensionsforpligtelsen i ovenstående følsomhedsanalyse er beregnet ved hjælp af projected

unit credit-metoden i slutningen af regnskabsperioden, på samme måde som ved beregningen af

pensionsforpligtelsen indregnet i balancen.

Den anvendte metode for følsomhedsanalysen og de forudsætninger der indgår heri er uændret i forhold til

tidligere år.

Styring af forhold mellem forpligtelse og tilhørende aktiver

Hvert år udarbejdes en Aktiv-Forpligtelse-Matching undersøgelse i hvilken konsekvenserne af de strategiske

investeringspolitikker analyseres med hensyn til risiko- og afkastprofiler. Investerings- og bidragspolitikker er

integreret i denne undersøgelse. De væsentligste strategiske valg, der er formuleret i den aktuarmæssige og

tekniske politik for fonden er:

 Aktiv mix baseret på 25 % egenkapitalinstrumenter, 50 % fordringer og 25 % investerings-ejendomme

 Rentefølsomhed grundet den lange løbetid af pensionsordningen skal reduceres med 30 % ved brug af

fordringer kombineret med renteswaps

 En løbende egenkapitalsbuffer som giver 97,5 %’s overbevisning om at pensionsaktiverne er

tilstrækkelige indenfor de næste 12 måneder

Effekt på fremtidige pengestrømme

Koncernen forventer samlet set at indbetale 950 t.kr. til ordningerne i løbet af det kommende regnskabsår

(2013: 910 t.kr.).

Koncernens datterselskab i England finansierer omkostningerne af de rettigheder, der forventes at være tjent på

årsbasis. Finansieringskravene er formuleret i den aktuarmæssige og tekniske politik for fonden.

Finansieringskravene opgøres ved anvendelse af en diskonteringssats svarende til en risikofri rente og baseret

på den aktuelle løn. Yderligere forpligtelser fra tidligere service som følge af lønstigninger (back -service-

forpligtelser) betales straks til fonden.
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Ref.: Noter

IAS19.147(c)

11. Pensionsordninger (fortsat)

Den gennemsnitlige varighed af pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2014 er 16,5 år (2013: 15,6 år ), hvilket

sammensætter sig således:

• aktive medlemmer : 19,4 år ( 2013: 18,4 år ) ;

• medlemmer med opsat pensionsret : 22,6 år ( 2013: 21,5 år ), og

• pensionerede medlemmer: 9,3 år ( 2013: 8,5 år )

IAS 19.53

Bidragsbaserede pensionsordninger

Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af de ansatte i de danske koncern-

virksomheder. I henhold til de indgåede aftaler indbetaler koncernvirksomhederne månedligt et beløb på 5 -

10% af de pågældende medarbejderes grundløn til uafhængige pensionsselskaber.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Resultatførte bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger 160 148

IAS 1.104

IAS36.126(a)

IAS36.126(a)

IAS36.126(a)

IAS36.126(a)

IAS38.118(d)

IAS 1.104
IAS38.118(d)

2014 2013

12. Af- og nedskrivninger t.kr. t.kr.

Nedskrivninger af goodwill, jf. note 21 235 0
Nedskrivninger af andre immaterielle aktiver, jf. note 22 0 0
Nedskrivning af materielle aktiver, jf. note 23 1.204 0
Nedskrivninger 1.439 0

Årets nedskrivninger af goodwill er indregnet i Andre driftsomkostninger.

Afskrivninger af andre immaterielle aktiver, jf. note 22 1.592 1.556
Afskrivninger af materielle aktiver, jf. note 23 13.618 15.485
Afskrivninger 15.210 17.041

Af- og nedskrivninger er fordelt således:

Produktionsomkostninger 7.484 6.578
Distributionsomkostninger 3.963 4.661
Administrationsomkostninger 1.981 2.330
Andre driftsomkostninger 235 0
Indregnet i kostpris for udviklingsprojekter 0 0

13.663 13.569
Ophørte aktiviteter 2.986 3.472

16.649 17.041
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Ref.: Noter

2014 2013

13. Andre driftsindtægter t.kr. t.kr.

Gevinst ved salg af materielle aktiver 6 67
Dagsværdiregulering af investeringsejendom 30 297
Huslejeindtægter fra investeringsejendom 18 14
Royalty indtægter 929 928
Gevinst ved forlig af retsag sfa. virksomhedskøb, jf. note 51 40 0
Øvrige 215 246

1.238 1.552

IFRS 7.20(b)
IAS 18.35(b)

IAS 18.35(b)

IAS 21.52(a)

IAS 18.35(b)

IFRS 7.20(a)

2014 2013

14. Andre finansielle indtægter t.kr. t.kr.

Renter af bankindeståender mv. 1.542 454
Renter af tilgodehavender 511 415
Renter af investering – aktiver disponible for salg 154 98
Renteindtægter fra finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi via
resultatet 2.207 967

Udbytte fra finansielle aktiver disponible for salg 156 154
Netto valutakursregulering 819 474
Renter vedr. obligationer 108 87
Dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele 202 99
Ineffektivitet fra regnskabsmæssig sikring af pengestrømme 89 68

3.581 1.849

IFRS7.20(b)

IAS 23.26(a)

IFRS 7.20(a)

IFRS 7.24(a)

IFRS 7.24(a)

IFRS 7.23(d)

IFRS 7.20(b)

IAS 23.26(b)

2014 2013

15. Finansielle omkostninger t.kr. t.kr.

Renter af gældsbreve - -
Renter af prioritetsgæld 3.056 3.531
Renter af bankgæld 1.696 2.523
Renter af konvertibelt gældsbrev 110 -
Øvrige renteomkostninger 77 -
Nettoforrentning af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser 77 114
Renter vedrørende finansielle leasingforpligtelser 75 54
Renteomkostninger for finansielle forpligtelser, der ikke måles til
dagsværdi via resultatet 5.091 6.222

Heraf indregnet i kostprisen for materielle aktiver (11) (27)
5.080 6.195

Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, der indgår i
handelsbeholdning 51 0
Tab/(gevinst) på afledte finansielle instrumenter, indgået til sikring af
dagsværdi af langfristet gæld 5 0
(Gevinst)/tab på den sikrede post, der kan henføres til den afdækkede risiko,
ved sikring af dagsværdi af langfristet gæld (5) 0
Dagsværdiregulering overført fra egenkapital via anden totalindkomst
vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme (123) (86)
Regulering af nutidsværdi for hensatte forpligtelser 28 30

5.036 6.139

Finansieringsomkostninger indregnet i kostprisen for materielle aktiver under opførelse er beregnet med
udgangspunkt i regnskabsårets afholdte omkostninger og en rentesats på 8,0% p.a. (2013: 7,8% p.a.) base-
ret på de gennemsnitlige finansieringsomkostninger i koncernen.
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Ref.:

IAS 12.79

IAS 12.80(a)

IAS 12.80(b)

IAS 12.80(d)

IAS 12.81(c)

IAS 12.81(d)

IAS
12.81(ab)

IAS 12.81(a)

IAS 12.68C

IAS 12.68C

Noter

2014 2013

16. Indkomstskat29 t.kr. t.kr.

Aktuel skat 10.164 11.394
Ændring i udskudt skat 1.441 333
Effekt af ændring i skatteprocent (47) (33
Udskudt skat overført fra egenkapital via anden totalindkomst (recirkulering) (73) (26)

Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter 11.485 11.668

Regnskabsårets aktuelle selskabsskat er for danske virksomheder beregnet ud fra en skatteprocent på 30%

(2013: 30%). For udenlandske virksomheder er anvendt det pågældende lands aktuelle skatteprocent.

Afstemning af den effektive skatteprocent

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 30.317 32.257

Beregnet skat ved en skatteprocent på 30% (2013: 30%) 9.095 9.677
Effekt af forskelle i skatteprocenter for udenlandske virksomheder 11 5
Effekt af ændret skatteprocent i Danmark (47) (33)
Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede omkostninger 3.000 2.544
Andel af resultat i associerede virksomheder (434) (363)
Andel af resultat i fællesledede virksomheder (101) (73)
Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige gevinster mv. (39) (90)

11.485 11.668

Effektiv skatteprocent (%) 37,9 36,2

Effekt af ændring i skatteprocenten er relateret til den udskudte skat, og skyldes den gradvise reduktion af

den danske selskabsskatteprocent fra 25% i 2013 til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016 og

fremadrettet. Effekten i 2014 skyldes ændringer i skøn over, hvornår de midlertidige forskelle realiseres, i

forhold til det forventede ved udarbejdelse af årsrapporten for 2013.

Skat af anden totalindkomst

Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder 18 36
Overført til resultatopgørelsen ved salg af dattervirksomhed (36) 0
Dagsværdiregulering mv. af finansielle aktiver disponible for salg 28 24
Dagsværdiregulering mv. af finansielle instrumenter indgået til sikring af
fremtidige pengestrømme 54 35
Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdiregulering af finansielle
instrumenter indgået til sikring af realiserede pengestrømme (37) (26)
Skat vedrørende genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger 242 57
Skat af opskrivning af ejendom 75 493

344 619

Skat indregnet direkte på egenkapitalen

Udskudt skat vedrørende egenkapitalandel af konvertibel gæld 242 0
Aktuel skat vedrørende aktiebaseret aflønning (mérfradrag skattemæssigt) (9) 0
Ændring af udskudt skat vedrørende aktiebaseret aflønning (mérfradrag
skattemæssigt) (75) 0

158 0

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat 125 60
Skyldig selskabsskat 5.270 5.868

29 Skat beregnes i IFRS-eksempelregnskabet med 30% for at bevare sammenhængen til Deloittes globale IFRS Model Financial Statements, som er
grundlaget for de indarbejdede beløb.
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Ref.:

IAS 33.68

IAS 33.68

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(b)

IAS 33.70(b)

IAS 33.70(b)

IAS 33.70(b)

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(a)

IAS 33.70(a)

IAS 33.68

IAS 33.70(b)

IAS
8.28(f)(ii)

Noter

2014 2013

17. Resultat pr. aktie kr. kr.

Resultat pr. aktie for fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 1,11 1,19
Resultat pr. aktie for fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (kr.) 1,04 1,18
Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter (kr.) 0,71 0,75
Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter, udvandet (kr.) 0,66 0,75
Resultat pr. aktie for ophørte aktiviteter (kr.) 0,41 0,43
Resultat pr. aktie for ophørte aktiviteter, udvandet (kr.) 0,38 0,43

Beregning af resultat pr. aktie for fortsættende og ophørte aktiviteter er baseret på følgende:

Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt til beregning af
resultat pr. aktie (t.kr.) 22.750 27.357
Resultateffekt efter skat, hvis der sker konvertering af eksisterende
tegningsrettigheder mv. (t.kr.) 77 0
Resultat anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet (t.kr.) 22.827 27.357

Gennemsnitligt antal udstedte aktier (stk.) 20.547.000 23.005.000
Gennemsnitligt antal egne aktier (stk.) (95.000) 0
Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.) 20.452.000 23.005.000

Udestående tegningsrettigheders gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) 1.511.000 85.000

Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet (stk.) 21.963.000 23.090.000

Beregning af resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter er baseret på følgende:

Resultat til moderselskabets aktionærer (t.kr.) 22.750 27.357
Resultat fra ophørte aktiviteter (t.kr.) (8.310) (9.995)
Resultat anvendt til beregning af resultat pr. aktie for fortsættende
aktiviteter (t.kr.) 14.440 17.362

Resultateffekt efter skat, hvis der sker konvertering af eksisterende
tegningsrettigheder mv. (t.kr.) 77 0

Resultat anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet for
fortsættende aktiviteter (t.kr.) 14.517 17.362

Beregning af resultat pr. aktie for ophørte aktiviteter er baseret på følgende:

Resultat fra ophørte aktiviteter (t.kr.) 8.310 9.995

Antal aktier anvendt ved beregning af i) ”Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter” og ii) ”Resultat pr.
aktie for ophørte aktiviteter” er de samme som ved beregning af ”Resultat pr. aktie for fortsættende og
ophørte aktiviteter”.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis er beskrevet i note 1. Ændringerne påvirker resultat pr. aktie fra
fortsættende aktiviteter, og udvandet resultat pr. aktier fra fortsættende aktiviteter.

Effekt på årets
resultat fra

fortsættende
aktiviteter

Effekt på resultat
pr. aktie

Effekt på resultat
pr. aktie, udvandet

Ændring i anvendt regnskabspraksis
vedrørende:

2014 2013 2014 2013 2014 2013
t.kr. t.kr. kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Implementering af IFRS 10 og IFRS 11 0 0 0 0 0 0
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Ref.:

IAS 1.107

IAS 1.137(a)

IFRS5.41(a)-
(b)
IFRS 5.41(d)

IFRS 5.41(a)

IFRS 5.38

IFRS 5.40

IFRS 5.38

IFRS
13.93(d)

Noter

18. Udbytte

Den 23. maj 2014 udbetalte Jens Jensen Holding A/S 6.635 t.kr. i ordinært udbytte til aktionærerne

svarende til 0,29 kr. pr. aktie. Udbetalt udbytte i maj 2013 udgjorde 6.479 t.kr. svarende til 0,28 kr. pr.

aktie.

For regnskabsåret 2014 har bestyrelsen foreslået udbetalt udbytte på 6.490 t.kr. svarende til 0,36 kr. pr.

aktie, der vil blive udbetalt til aktionærerne umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære general-

forsamling den 15. april 2015, forudsat at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Da udbyttet

er betinget af generalforsamlingens godkendelse, er det ikke indregnet som en forpligtelse i balancen pr. 31.

december 2014. Hvis udbyttet vedtages som foreslået, vil det blive udbetalt til de aktionærer, der pr. 1. april

2015 er registreret i selskabets aktiebog.

19. Aktiver bestemt for salg

På bestyrelsesmødet den 19. december 2014 besluttede bestyrelsen i Jens Jensen Holding A/S at afhænde

en af koncernens produktionslinjer i segmentet elektroniske husholdningsartikler. Der har efterfølgende

været ført forhandlinger med forskellige potentielle købere af den pågældende produktionslinje. Produk-

tionslinjen forventes afhændet inden for 12 måneder. Aktiver og forpligtelser knyttet til den pågældende

produktionslinje er i balancen pr. 31. december 2014 klassificeret som aktiver bestemt for salg, jf. nedenfor.

Provenuet fra salget af produktionslinjen forventes at overstige de regnskabsmæssige værdier af de til-

knyttede aktiver og forpligtelser.

Koncernen har afhændet dattervirksomheden Jens Jensen Måling A/S med aktiviteten elektroniske måle-

apparater med virkning fra 1. oktober 2014. Beslutningen om frasalg af den pågældende aktivitet blev

truffet i 2013. Aktiviteten er præsenteret som en ophørt aktivitet, jf. note 4. Aktiviteten opfyldte ikke

betingelserne for klassifikation som aktiver bestemt for salg pr. 31. december 2013. Koncernen havde ingen

aktiver bestemt for salg pr. 31. december 2013.

31.12.2014
t.kr.

Goodwill 1.147
Andre immaterielle aktiver 0
Materielle aktiver 18.204
Varebeholdninger 2.090
Tilgodehavender 720
Likvider 175
Aktiver bestemt for salg 22.336

Leverandørgæld 3.254
Selskabsskat 0
Udskudt skat 430
Forpligtelser bestemt for salg 3.684

Nettoaktiver bestemt for salg 18.652

I materielle aktiver indgår grunde og bygninger med 2.464 t.kr., som måles til dagsværdi fratrukket

salgsomkostninger. Dagsværdien er opgjort af uafhængig valuar Resim Valuarer A/S med udgangspunkt i

en markedsmetode der afspejler nylige transaktionspriser for sammenlignelige handler med ejendomme i

det område, hvori ejendommen er beliggende (Niveau 2). Dagsværdien af ejendommen blev reguleret i

overensstemmelse med IAS 16 umiddelbart inden overførsel til aktiver bestemt for salg.
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Ref.:

IFRS
3.B67(d)
IAS38.118(e)

IAS36.130(b)

IAS36.80

IAS36.134(a)

IAS36.134(c)
IAS 36.134
(d)

Noter

20. Goodwill
2014 2013
t.kr. t.kr.

Kostpris 01.01. 24.260 23.920
Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis 0 200
Valutakursreguleringer 209 140
Tilgang ved køb af virksomheder 478 0
Afgang ved salg af virksomheder (3.080) 0
Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg (1.147) 0
Kostpris 31.12. 20.720 24.260

Nedskrivninger 01.01. 0 0
Valutakursreguleringer 0 0
Årets nedskrivninger (235) 0
Tilbageførsel ved salg af virksomheder 0 0
Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg 0 0
Nedskrivninger 31.12. (235) 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12. 20.485 24.260

Goodwill opstået i forbindelse med virksomhedskøb fordeles på overtagelsestidspunktet til de penge-

strømsfrembringende enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele ved virksomhedssammen-

slutningen.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill for de fortsættende aktiviteter før foretagne nedskrivninger er

fordelt således på pengestrømsfrembringende enheder:

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

JJUS Electronics, USA (selvstændig pengestrømsfrembringende enhed) 200 200
Elektroniske husholdningsartikler – Salg til grossister 10.162 9.620
Elektroniske husholdningsartikler – Direkte salg 8.623 8.478
Elektroniske husholdningsartikler – Internetsalg 235 235

Elektroniske husholdningsartikler 19.220 18.533

Halvfabrikata - Salg til grossister 1.500 1.500

Halvfabrikata 1.500 1.500

Goodwill for fortsættende aktiviteter 20.720 20.033

Goodwill testes for værdiforringelse minimum en gang årligt og hyppigere, hvis der er indikatorer på

værdiforringelse. Den årlige test for værdiforringelse foretages pr. 31. december.

Genindvindingsværdien af de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som goodwillbeløbene er fordelt

til, opgøres med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi. De væsentligste usikkerheder er i

den forbindelse knyttet til fastlæggelse af diskonteringsfaktorer og vækstrater i terminalperioden samt

forventede ændringer i markedsandele, salgspriser og produktionsomkostninger i budget- og

terminalperioderne.
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Ref.:

IAS
36.134(d)(ii)

IAS
36.134(d)(iii)

IAS
36.134(d)(ii)

IAS
36.134(d)(iv)

IAS
36.134(d)(iii)

IAS
36.134(d)(ii)

IAS36.134(f)

IAS
36.134(d)(ii)

IAS
36.134(d)(ii)

IAS
36.134(d)(ii)

Noter

20. Goodwill (fortsat)

De fastlagte diskonteringsfaktorer afspejler markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge, udtrykt

ved en risikofri rente, og de specifikke risici, der er knyttet til den enkelte pengestrømsfrembringende enhed.

Diskonteringsfaktorer fastlægges som udgangspunkt på en "efter skat"-basis på grundlag af vurderet

Weighted Average Cost of Capital (WACC).

Til brug ved beregning af de pengestrømsfrembringende enheders kapitalværdi er anvendt de pengestrømme,

der fremgår af de seneste bestyrelsesgodkendte budgetter og prognoser for de kommende fem regnskabsår.

For regnskabsår efter budgetperioderne (terminalperioden) er der sket ekstrapolation af pengestrømmene i

den seneste budgetperiode korrigeret for forventede vækstrater.

De anvendte vækstrater i terminalperioden er baseret på brancheprognoser. For segmentet ”Halvfabrikata –

Salg til grossister” anvendes en vækstfaktor på 6% i 2014 (5% i 2013). Dette overstiger den generelle

brancheprognose for markedet for halvledere med 0,5%-point. Årsagen hertil er forventningerne til

koncernens nyudviklede halvleder, som blev introduceret i 2014, som anses for værende unik på markedet,

og hvor der er opnået såvel produkt- som procespatent for 20 år på alle væsentlige markeder. Anvendelse af

en vækstrate svarende til den generelle brancheforventning på 5,5% ville ikke medføre nedskrivningsbehov

for segmentet.

Koncernens budgetter og prognoser for de kommende fem år, og dermed opgørelse af

genindvindingsværdien for de pengestrømsfrembringende enheder er væsentligt påvirket af ledelsens

forventning om koncernens vækst frem mod 2020, som omtalt i ledelsesberetningen. Heri indgår bl.a.

erobring af yderligere markedsandele på en række markeder. Koncernens forventede markedsandele er

således opgjort med udgangspunkt i den aktuelle markedsandel ved udgangen af 2014 korrigeret for et

forsigtigt skøn over forventede yderligere markedsandele. Ledelsen anser de anvendte vækstrater, herunder

stigninger i markedsandele, og dermed budgetter for værende realistiske. Selv en betydelig reduktion i de

budgetterede vækstrater på 5-7% vil ikke medfører nedskrivningsbehov.

For elektroniske husholdningsartikler er den forventede vækst især begrundet i koncernens yderligere

positionering i Skandinavien og England via købene af BEL Elektronik A/S og Modil Services Ltd., hvor der

forventes betydelige synergier via udbud af et bredere produktsortiment og en bredere tilgang til markedet via

betydelig øget salgsstyrke.

For halvfabrikata og solenergi er den forventede vækst især begrundet i lancering af nye produkter, samt for

halvfabrikata tillige den øgede satsning på de østeuropæiske og asiatiske markeder.

Skønnede ændringer i salgspriser og produktionsomkostninger i budget- og terminalperioderne er baseret på

historiske erfaringer og forventninger til fremtidige markedsændringer. I skøn over produktionsomkostninger

er der taget hensyn til den forventede effektivisering på 3-5%, som færdiggørelsen af moderniseringen og

udbygningen af produktionsfaciliteterne på koncernens hovedsæde i Bykøbing forventes at medføre.
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Ref.: Noter

IAS
36.134(d)(i)

IAS36.134(f)

20. Goodwill (fortsat)

De væsentligste parametre anvendt ved beregning af genindvindingsværdierne er følgende:

Vækst-
faktor i

terminal-
periode

Inflation i
terminal-
periode

Diskon-
terings-
faktor

efter skat

Diskon-
terings-
faktor

før skat
% % % %

2014
JJUS Electronics Inc., USA 2,5 1,7 8,0 11,3
Elektroniske husholdningsartikler – Salg til grossister 5,0 1,2 9,0 12,4
Elektroniske husholdningsartikler – Direkte salg 5,0 1,3 10,0 13,7
Elektroniske husholdningsartikler – Internetsalg 0,5 0,5 9,0 12,4
Halvfabrikata – Salg til grossister 6,0 0,5 9,0 12,4

2013
JJUS Electronics Inc., USA 2,5 1,5 8,0 11,3
Elektroniske husholdningsartikler – Salg til grossister 4,0 2,5 8,0 11,0
Elektroniske husholdningsartikler – Direkte salg 4,0 2,5 9,0 12,2
Elektroniske husholdningsartikler – Internetsalg 5,0 0,8 8,0 11,0
Halvfabrikata – Salg til grossister 4,0 0,8 8,0 11,0

Ved opgørelse af genindvindingsværdien af goodwill tilknyttet JJUS Electronisc Inc. er forudsat en

diskonteringsfaktor på 8,0%. Diskonteringsfaktoren er baseret på en risikofri rente på 4,5%, der svarer til

renteniveauet på en 10-årig statsobligation pr. tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten. Pr. balancedagen

overstiger genindvindingsværdien af den pengestrømsfrembringende enhed den regnskabsmæssige værdi

med 1.500 t.kr. Det fremtidige renteniveau i USA er p.t. usikkert. En forøgelse af renteniveauet i USA på

mere end 2,5 procentpoint vil medføre et behov for nedskrivning af goodwill tilknyttet denne pengestrøms-

frembringende enhed.

IAS36.130(b)

IAS36.130(a)

IAS36.130(d)

IAS36.130(e)

Der er i regnskabsåret foretaget følgende nedskrivninger af goodwill:
2014 2013
t.kr. t.kr.

Elektroniske husholdningsartikler - Internetsalg 235 0

Den primære årsag til nedskrivningerne af goodwill tilknyttet Internetsalg af elektroniske

husholdningsartikler er den kraftigt stigende konkurrence fra andre internetbutikker, som forhandler et

bredere sortiment end Jens Jensen koncernens internetportal, som kun forhandler koncernens produkter.

Ledelsen forventer, at der fortsat vil være et marked for koncernens eget internetsalg, idet koncernens

internetportal giver køberne en væsentlig bedre vejledning om køb af koncernens produkter, herunder med

chat-funktion, som giver kunderne direkte adgang til sælgere med indgående kendskab til koncernens

produkter. Herudover forventer ledelsen, at koncernen i de kommende år vil indgå samarbejde med flere af

de konkurrerende internetbutikker om salg af koncernens produkter, om end med reducerede marginer for

koncernen. Der er ikke foretaget nedskrivning på andre aktiver i segmentet. Genindvindingsværdien for den

pengestrømsfrembringende enhed er opgjort til 39 mio. kr.
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Ref.:

IAS38.118(e)

IAS36.130(b)

IAS36.130(b)

IAS38.118(a)

IAS38.122(b)

Noter

21. Andre immaterielle aktiver

Færdig-
gjorte

udviklings-
projeker

Erhver-
vede pa-
tenter og
licenser

Igang-
værende
udvik-

lingspro-
jekter

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

Kostpris 01.01.2013 7.830 10.536 2.340
Valutakursreguleringer 0 0 0
Tilgang af egenudviklede aktiver 0 0 358
Overførsler 358 0 (358)
Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg 0 0 0
Kostpris 31.12.2013 8.188 10.536 2.340

Af- og nedskrivninger 01.01.2013 3.776 4.407 0
Valutakursreguleringer 0 0 0
Årets afskrivninger 1.029 527 0
Årets nedskrivninger 0 0 0
Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg 0 0 0
Af- og nedskrivninger 31.12.2013 4.805 4.934 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 3.383 5.602 2.340

Kostpris 01.01.2014 8.188 10.536 2.340
Valutakursreguleringer 0 0 0
Tilgang ved virksomhedsovertagelser 0 0 0
Tilgang af egenudviklede aktiver 0 0 6
Afgang ved salg af virksomheder 0 0 0
Overførsler 6 0 (6)
Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg 0 0 0
Kostpris 31.12.2014 8.194 10.536 2.340

Af- og nedskrivninger 01.01.2014 4.805 4.934 0
Valutakursreguleringer 0 0 0
Årets afskrivninger 1.065 527 0
Årets nedskrivninger 0 0 0
Tilbageførsel ved salg af virksomheder 0 0 0
Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg 0 0 0
Af- og nedskrivninger 31.12.2014 5.870 5.461 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 2.324 5.075 2.340

Bortset fra goodwill og igangværende udviklingsprojekter anses alle andre immaterielle aktiver for at have

bestemmelige brugstider, som aktiverne afskrives over, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i note 60.

Jens Jensen-koncernen patenterer i vidt omfang sine opfindelser. Særligt inden for segmentet elektroniske

husholdningsartikler er der i de seneste år udviklet en række nye produkter, der alle indeholder patenteret tek-

nologi. Patenterne er afgørende for, at koncernen kan fastholde sin markedsposition på dette segment. Pr. 31.

december 2014 var den regnskabsmæssige værdi af disse patentrettigheder 2,25 mio.kr. (31.12.2013: 2,4

mio.kr.). Den gennemsnitlige restløbetid på patentrettighederne er 15 år (31.12.2013: 16 år). For halvfabrikata

er der opnået såvel produktpatent som procespatent for den internt udviklede halvleder på alle væsentlige

markeder, med en patentperiode på 20 år.
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Ref.:

IAS 16.73(e)

IFRS 13.93(e)

IAS 16.83(d)

IAS 16.73(d)

IAS 16.35(a)

IAS 16.73(d)

IAS 16.73(d)

IAS 17.31(a)

IAS 16.73(d)

IAS 16.73(d)

IAS 16.73(d)

IAS 16.35(a)

IAS 16.73(d)

IAS 16.73(d)

IAS 17.31(a)

IAS36.130(b)

Noter

22. Materielle aktiver
Grunde
(omv.
værdi)

Bygninger
(omv.
værdi)

Prod.-
anlæg og
maskiner

Andre
anlæg I alt

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

Kostpris / Omvurderet værdi 01.01.2013 5.654 22.615 127.561 32.176 188.006
Effekt af ændring i anv. regnskabspraksis 0 0 (5.600) (1.400) (7.000)
Valutakursreguleringer (112) (448) (230) (58) (848)
Øvrig tilgang 202 806 8.723 2.171 11.902
Øvrig afgang 0 (22.140) (5.158) (27.298)
Revaluering af værdi 1.250 441 0 0 1.691
Kostpris / Omvurderet værdi 31.12.2013 6.993 23.415 108.314 27.731 166.453

Af- og nedskrivninger 01.01.2013 - 1.551 20.029 5.368 26.948
Effekt af ændring i anv. regnskabspraksks - (2.523) (631) (3.154)
Valutakursreguleringer - 0 (358) (90) (448)
Årets afskrivninger - 947 11.527 3.011 15.485
Tilbageførsel ved øvrig afgang - 0 (3.688) (922) 0
Revaluering af værdi - 48 - - -
Af- og nedskrivninger 31.12.2013 - 2.546 24.987 6.736 34.269

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 6.993 20.869 83.327 20.995 132.184
Heraf finansielt leasede aktiver 0 0 0 319 319

Kostpris / Omvurderet værdi 01.01.2014 6.993 23.415 108.314 27.731 166.453
Valutakursreguleringer 62 247 1.338 335 1.982
Tilgang ved virksomhedsovertagelser 0 0 410 102 512
Overførsel som vederlag ved
virksomhedsovertagelse (80) (320) 0 0 (400)
Øvrige tilgange 0 0 17.178 4.295 21.473
Afgang ved salg af virksomhed 0 0 (6.735) (1.684) (8.419)
Øvrige afgange (528) (2.111) (9.921) (3.104) (15.664)
Revaluering af værdi 50 288 - - 288
Reklassifikation af langfristede aktiver
bestemt for salg (523) (2.094) (17.636) (4.409) (24.662)
Kostpris / omvurderet værdi 31.12.2014 5.974 19.375 92.948 23.266 141.563

Af- og nedskrivninger 01.01.2014 - 2.546 24.987 6.736 34.269
Valutakursreguleringer - 0 314 78 392
Årets afskrivninger - 774 9.442 2.371 13.618
Årets nedskrivninger - 0 963 241 1.204
Tilbageførsel ved salg af virksomhed - 0 (2.206) (551) (2.757)
Tilbageførsel ved øvrige afgange - (106) (2.882) (1.220) (4.208)
Revaluering af værdi - 38 - - 38
Reklassifikation af langfristede aktiver
bestemt for salg - (153) (5.044) (1.261) (6458)
Af- og nedskrivninger 31.12.2014 - 3.099 26.398 6.601 36.098

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 5.974 16.276 66.550 16.665 105.465
Heraf finansielt leasede aktiver 0 0 0 228 228

31.12.2014 31.12.2013
Nedskrivninger t.kr. t.kr.

Væsentlige nedskrivninger af enkeltaktiver 1.090 0
Øvrige nedskrivninger af materielle aktiver 114 0

Nedskrivninger af materielle aktiver 1.204 0
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Ref.:

IAS36.130(a)

IAS36.130(c)

IAS36.130(e)

IAS36.130(g)

IAS 36.131

IAS36.126(a)

IAS 16.74(a)

IAS 16.77(a)
& (b)

IFRS
13.91(a)
IFRS
13.93(d)

IFRS
13.93(i)

IFRS
13.93(a),(b)

Noter

22. Materielle aktiver (fortsat)

I forbindelse med de igangværende moderniseringer af produktionsmetoder mv. og introduktionen af nye

produktlinjer er der i regnskabsåret foretaget en revurdering af genindvindingsværdierne af koncernens

tekniske anlæg og maskiner i segmenterne halvfabrikata og elektroniske husholdningsartikler.

Denne revurdering resulterede i en nedskrivning af aktiverne i Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S på

i alt 1.090 t.kr., der er indregnet i resultatet. Nedskrivningerne fordeler sig med 226 t.kr. på maskiner

tilknyttet produktionen af halvfabrikata og med 864 t.kr. på maskiner tilknyttet produktionen af

elektroniske husholdningsartikler. Genindvindingsværdierne er opgjort med udgangspunkt i aktivernes

kapitalværdi. Ved opgørelse af kapitalværdierne blev der anvendt årlige diskonteringsfaktorer på 9,0% for

aktiver tilknyttet segmentet halvfabrikata og 9,0% for aktiver tilknyttet segmentet elektroniske

husholdningsartikler. Den seneste opgørelse af genindvindingsværdierne for de pågældende kategorier af

aktiver blev gennemført i 2013, hvor der blev anvendt en diskonteringsfaktor på hhv. 8,0% og 8,0%.

Ud over ovenstående er der i regnskabsåret foretaget nedskrivninger af øvrige materielle aktiver for i alt

114 t.kr. (2013: 0 t.kr.) som følge af almindelig slitage, skrotning mv.

Nedskrivningerne af de materielle aktiver er i resultatet indregnet i produktionsomkostninger, jf. note 6.

Finansielt leasede aktiver er via leasingtagers ejendomsret til aktiverne stillet til sikkerhed for de tilhørende

leasingforpligtelser, jf. note 46.

Dagsværdiopgørelse

Grunde og bygninger måles til omvurderet værdi, svarende til dagsværdien på datoen for omvurdering

fratrukket akkumulerede afskrivninger og efterfølgende akkumulerede nedskrivninger for værdiforringelse.

Dagsværdien pr. 31.12.2014 og 31.12.2013 er opgjort af uafhængig valuar Resim Valuarer A/S, som er

medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og har de fornødne kvalifikationer og aktuel erfaring i

fastsættelse af dagsværdier i det område, hvori koncernens ejendomme er beliggende.

Dagsværdi af grunde er opgjort med udgangspunkt i en markedsmetode, der afspejler nylige transaktions-

priser for sammenlignelige grunde i det område, hvori koncernens grunde er beliggende. Dagsværdien af

bygninger er opgjort med udgangspunkt i en omkostningsmetode, der afspejler omkostningerne til

opførelse af sammenlignelige bygninger med tilsvarende udnyttelse og alder. Der har ikke været ændringer

i de metoder der er anvendt til opgørelse af dagsværdien i indeværende eller sidste år.

Koncernens aktuelle anvendelse af grunde og bygninger er udtryk for aktivernes højeste og bedste

anvendelse.

Dagsværdihierarki-oplysninger Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Dagværdi
pr.

31.12.
2014
Grunde - 5.062 - 5.062
Bygninger - - 17.188 17.188

22.250
2013
Grunde - 6.993 - 6.993
Bygninger - - 20.869 20.869

27.862
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Ref.: Noter

IFRS
13.93(c)

IAS 16.77(e)

22. Materialle aktiver (fortsat)

Der har ikke været overførsler mellem niveauer i dagsværdihierarkiet i indeværende regnskabsår eller i

2013.

Hvis koncernens grunde og bygninger blev målt til historiske kostpriser fratrukket akkumulerede af- og

nedskrivninger, ville de bogførte værdier have udgjort følgende:
31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.

Grunde 3.845 4.689
Bygninger 15.380 18.755

19.225 23.444

IAS 40.76
IFRS
13.93(e)

IFRS
13.93(e)(i)

IAS 40.75(f)

13.93(e)(i)

IAS 40.75(f)

IAS 40.75(f)

IAS 40.75(e)
IFRS
13.91(a)
IFRS 13.93
(d)

IFRS 13.93
(d)

IFRS 13.93
(h)(i)

31.12.2014 31.12.2013

23. Investeringsejendomme t.kr. t.kr.

Dagsværdi 01.01. 4.941 4.500
Valutakursregulering 0 0
Tilgang ved virksomhedsovertagelser 0 0
Årets afgang (13) (58)
Omkostninger afholdt til forbedringer 10 202
Årets dagsværdiregulering 30 297
Dagsværdi 31.12. 4.968 4.941

Lejeindtægter, operationelle leasingaftaler, jf. note 13 18 14
Dagsværdiregulering af investeringsejendom, jf. note 13 30 297
Direkte driftsomkostninger for udlejede arealer (8) (7)
Direkte driftsomkostninger for ikke-udlejede arealer (1) (1)
Resultat før finansielle poster og skat 39 303

Dagsværdien af investeringsejendommene pr. 31. december 2014 er opgjort af uafhængig valuar Resim

Valuarer A/S, baseret på forventede pengestrømme for en 10 årig periode. Der har ikke været ændringer i

de anvendte metoder for opgørelse af dagsværdier i indeværende år.

De væsentligste ikke-observerbare input anvendt ved opgørelsen af dagsværdien er følgende:

Leje pr. m2

pr. år
Belægnings-

procent Afkastkrav
Kr. % %

2014
Kontorejendomme i Bykøbing 525 85 7,00
Let produktions- og lagerejendomme i Region Vestsjælland 275 90 9,00

2013
Kontorejendomme i Bykøbing 525 85 7,25
Let produktions- og lagerejendomme i Region Vestsjælland 275 90 8,00

En stigning i afkastkravet vil medføre et fald i ejendommenes dagsværdi, mens en stigning i

belægningsprocent og/eller leje pr. m2 i forhold til de anvendte forudsætninger vil medføre en stigning i

ejendommenes dagsværdi. En generel stigning i forventning til årlige huslejestigninger vil sandsynligvis

medføre en stigning i diskonteringssatsen som følge af stigende inflationssatser, hvorved en øget sats for

huslejestigninger ikke vil slå fuldt ud igennem på dagsværdien af ejendommene.
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Ref.: Noter

IFRS
13.93(a),(b)

IFRS
13.93(c)

23. Investeringsejendomme (fortsat)

Dagsværdihierarki-oplysninger Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Dagværdi
pr. 31.12.

2014
Investeringsejendomme - - 4.986 4.968

2013
Investeringsejendomme - - 4.941 4.941

Der har ikke været overførsler mellem niveauer i dagsværdihierarkiet i indeværende regnskabsår.

IAS 17.56(c) Huslejekontrakter på koncernens investeringsejendomme indgås normalt med uopsigelige lejeperiode på 5-

10 år, med option til forlængelse med yderligere 10 år. Alle huslejekontrakter indeholder bestemmelser om

regulering af huslejen til markedslejen i tilfælde af udnyttelse af optionen til at forlænge lejeperioden. Der

indgår ikke option for lejer til at købe ejendomme ved udløbet af lejeperioden.

IAS 17.56(a) Fremtidig minimumshusleje for uopsigelige huslejekontrakter

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Inden for et år fra balancedagen 18 18
Mellem et og fem år fra balancedagen 54 72
Efter fem år fra balancedagen 0 0

72 90

IFRS
12.10(a)

ÅRL § 127

IFRS 12.9(b)

24. Dattervirksomheder
Følgende dattervirksomheder indgår i koncernen30:

Ejerandel
Andel af

stemmerettighederne
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Jens Jensen A/S Danmark 70% 70% 70% 70%
Jens Jensen Ltd. England 100% 100% 00% 100%

JJUK Electronics Inc. England 45% 45% 45% 45%
Jensen Inc. USA 90% 91% 90% 91%

JJUS Electronics Inc. USA 45% 45% 45% 45%
Jens Jensen Produktion og
Udvikling A/S Danmark 100% 100% 100% 100%
Jens Jensen Måling A/S Danmark 0% 100% 0% 100%

Koncernen ejer 45% af aktierne i JJUK Electronics Ltd. Koncernen har i henhold til aktionæroverenskomst

ret til at udpege og udskifte 3 af 6 medlemmer af bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden i JJUK

Electronics. De relevante aktiviteter i forhold til vurderingen af kontrol over JJUK Electronics fastlægges af

bestyrelsen ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed vægter bestyrelsesformandens stemme dobbelt.

Det er derfor ledelsens vurdering, at Jens Jensen koncernen har kontrol over JJUK Electronics, og selskabet

er derfor konsolideret fuldt ud i koncernregnskabet for Jens Jensen Holding.

30 IFRS 12 kræver ikke eksplicit oplysning oplistning af alle dattervirksomheder i koncernen, men kræver dog, at der gives tilstrækkelige oplysninger
til at regnskabslæser bl.a. kan forstå koncernens sammensætning. Kravet følger desuden af ÅRL §127
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IFRS 12.9(b)

24. Dattervirksomheder (fortsat)

JJUS Electronic Inc. er børsnoteret på Nasdaq i USA. Selvom Jens Jensen koncernen kun ejer 45% af

aktierne i JJUS Electronics, er det ledelsens vurdering, at koncernen har en tilstrækkelig dominerende

stemmeandel i selskabet til, at koncernen har kontrol over de relevante aktiviteter i selskabet. Dette er

baseret på koncernens relativt store ejerandel, samt det forhold, at de øvrige aktier i selskabet er spredt på et

meget stort antal aktionærer, hvoraf ingen besidder mere end 2% af stemmerettighederne i selskabet. Det

historiske fremmøde på selskabets årlige generalforsamlinger i den periode, hvori Jens Jensen koncernen

har besiddet aktier, bekræfter ligeledes, at det er usandsynligt, at de øvrige aktionærer i selskabet vil kunne

mobilisere en tilstrækkelig stor oppoisition til Jens Jensen koncernen til at fratage Jens Jensen koncernen

kontrollen over selskabet (det gennemsnitlige fremmøde blandt øvrige aktionærer siden 2010 repræsenterer

24% af stemmerettighederne i selskabet. JJUS Electronics Inc. konsolideres derfor fuldt ud i

koncernregnskabet for Jens Jensen Holding A/S.

IFRS 12.12
IFRS
12.B10-B11

IFRS
12.12(a)

IFRS
12.12(c)

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS
12.12(e)

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS
12.12(f)

IFRS 12.B10

IFRS
12.B10(b)

Dattervirksomheder, hvori der er væsentlige minoritetsinteresser

Jens
Jensen

A/S

JJUK
Electronics

Ltd

JJUK
Electronics

Inc.

Øvrige
minoritets-
interesser

Elimine-
ring I alt

2014 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Minoritetsandel 30% 55% 55%

Totalindkomstopgørelse
Omsætning 6.200 4.280 2.165
Årets resultat 3.400 2.146 712
Totalindkomst i alt 3.400 2.146 712
Koncernens andel af
årets resultat 2.380 966 320
Monoritetsinteressernes
andel af årets resultat 1.020 1.180 392 1.184 616 4.392

Balancen
Langfristede aktiver 10.238 6.232 3.625
Kortfristede aktiver 32.100 22.132 1.530
Langfristede forpligtelser (5.121) (5.450) (460)
Kortfristede forpligtelser (1.617) (4.150) (280)
Koncernens andel af
egenkapitalen 24.920 8.444 2.000
Minoritetsinteressernes
andel af egenkapitalen 10.680 10.320 2.445 3.430 (114) 26.761

Pengestrømme
Pengestrømme fra driften 4.405 3.056 (63)
Pengestrømme fra
investeringer (330) (200) 373
Pengestrømme fra
finansiering (3.489) (2.465) (160)

Netto pengestrømme 586 391 150 215 (65) 1.277

Transaktioner med minoritetsinteresser
Udbetalt udbytte 0 0 0 0 0 0
Salg af kapitalandele 179 179
Minoritetsinteresse ved
køb af virksomhed 132 132
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IFRS
12.12(a)

IFRS
12.12(c)

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS
12.12(e)

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS 12.B10

IFRS
12.12(f)

IFRS 12.B10

IFRS
12.B10(b)

IFRS
12.10(b)(iii)

IFRS 12.13

24. Dattervirksomheder (fortsat)

Jens
Jensen

A/S

JJUK
Electronics

Ltd

JJUK
Electronics

Inc.

Øvrige
minoritets-
interesser

Elimine-
ring I alt

2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Minoritetsandel 30% 55% 55%

Totalindkomstopgørelse
Omsætning 6.101 4.132 2.285
Årets resultat 3.267 1.564 844
Totalindkomst i alt 3.267 1.564 844
Koncernens andel af
årets resultat 2.287 704 380
Monoritetsinteressernes
andel af årets resultat 980 860 464 1.009 (86) 3.227

Balancen
Langfristede aktiver 10.441 6.331 1.070
Kortfristede aktiver 31.400 20.910 3.517
Langfristede forpligtelser (5.342) (5.250) (588)
Kortfristede forpligtelser (4.299) (5.373) (266)
Koncernens andel af
egenkapitalen 22.540 7.478 1.680
Minoritetsinteressernes
andel af egenkapitalen 9.660 9.140 2.053 1.935 (730) 22.058

Pengestrømme
Pengestrømme fra drift 2.050 1.321 359
Pengestrømme fra
investeringer 1.148 765 (39)
Pengestrømme fra
finansiering (315) (163) (120)
Netto pengestrømme 2.883 1.923 200 180 (45) 5.141

Transaktioner med minoritetsinteresser
Udbetalt udbytte 0 0 0 0 0 0

Ændringer i koncernens ejerandel i dattervirksomheder

Koncernen har i 2014 solgt 1% af sin ejerandel i Jensen Inc., og reducerede dermed sin ejerandel til 90%.

Provenuet fra salget udgør 213 t.kr., som er modtaget kontant. Forskellen mellem salgsprovenuet og beløb

overført til minoritetsinteresser (179 t.kr.) udgør 34 t.kr., som er indregnet direkte i egenkapitalen under

overført overskud.

Væsentlige begrænsninger i koncernens adgang til disponering over koncernens aktiver

Koncernen er ikke underlagt begrænsninger i forhold til adgangen til at disponere over koncernens aktiver

eller indfrielse af koncernens forpligtelser.
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ÅRL § 127

IFRS 12.21

IFRS
12.22(b)

25. Kapitalandele i associerede virksomheder
31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.

Kostpris 01.01. 2.400 3.000
Ændring i anvendt regnskabspraksis 0 (600)
Tilgang ved køb af kapitalandele 0 0
Kapitalforhøjelse ved kontant indskud 0 0
Afgang ved salg af kapitalandele (500) 0

Kostpris 31.12. 1.900 2.400

Op- og nedskrivninger 01.01. 3.190 2.706
Ændring i anvendt regnskabspraksis (700)
Andel i årets resultat efter skat 866 1.209
Andel i anden totalindkomst efter skat for året 0 0
Regulering af intern avance efter skat 0 0
Modtaget udbytte (30) (25)
Årets nedskrivninger 0 0
Årets tilbageførsel af nedskrivninger 0 0
Tilbageførsel ved salg af kapitalandele (524) 0

Op- og nedskrivninger 31.12. 3.502 3.190

Regnskabsmæssig værdi 31.12 5.402 5.590

De associerede virksomheder består af følgende:

Ejerandel
Andel af

stemmerettigheder
Hjemsted 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Aktivitet

Aage
Aagesen
A/S Danmark 35% 35% 37% 37%

Produktion og salg af
elektroniske
husholdningsartikler på
det danske marked

Fiona
Frandsen
A/S Danmark 17% 17% 17% 17%

Produktion og salg af
elektroniske
husholdningsartikler på
det danske marked

Elektronik
Invest
A/S Danmark 45% 45% 45% 45%

Investering i
udviklingsvirksom-
heder inden for
elektronikbranchen

Aage Aagesen A/S' regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Ved indregning af kapitalandelene

efter indre værdis metode er udgangspunktet taget i Aage Aagesen A/S' årsrapport for regnskabsåret

1. oktober 2012 - 30. september 2014, korrigeret for eventuelle væsentlige transaktioner i perioden 1.

oktober 2014 - 31. december 2014, da der ikke foreligger anden pålidelig regnskabsinformation pr. 31.

december 2014.
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IFRS 12.21

IFRS
12.21(iv)

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS
12.B12(a)

IFRS
12.B14(b)

IFRS 12.B16

IFRS 12.B16

IFRS 12.B16
IFRS
12.B14(b)
IFRS 12.B16

IFRS
12.B14(b)

IFRS 12.22(c)

IFRS
12.23(b)

Noter

25. Kapitalandele i associerede virksomheder (fortsat)

Hovedtal for individuelt væsentlige associerede virksomheder

Aage Aagesen A/S
Fiona Frandsen

A/S
2014 2013 2014 2013
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Ejerandel 35% 35% 17% 17%

Totalindkomstopgørelse
Omsætning 2.554 2.560 5.709 5.890
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter 1.337 1.332 2.271 2.262
Årets resultat fra ophørte aktiviteter 0 0 0 0
Årets resultat 1.337 1.332 2.271 2.262
Anden totalindkomst 0 0 0 0

Totalindkomst i alt 1.337 1.332 2.271 2.262

Balance
Langfristede aktiver 4.902 4.001 18.460 17.221
Kortfristede aktiver 10.010 9.061 19.151 18.442
Langfristede forpligtelser (4.228) (4.216) (6.206) (8.290)
Kortfristede forpligtelser (3.562) (3.061) (15.981) (14.220)

Nettoaktiver (egenkapital) 7.122 5.785 15.424 13.153

Transaktioner med associerede virksomheder
Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 30 25 0 0

Afstemning til bogført værdi, og individuelt uvæsentlige associerede virksomheder

2014 2013

Indivi-
duelt

væsent-
lige

Ikke
indivi-
duelt

væsent-
lige I alt

Indivi-
duelt

væsent-
lige

Ikke
indivi-
duelt

væsent-
lige I alt

Jens Jensen koncernens andel af: t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Årets resultat fra fortsættende aktiveteter 854 12 866 851 358 1.209
Årets resultat fra ophørte aktiviteter 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 854 12 866 851 0 1.209
Anden totalindkomst 0 0 0 0 0 0

Totalindkomst i alt 854 12 866 851 358 1.209

Koncernens andel af egenkapitalen i
associerede virksomheder (bogført
værdi) 5.114 288 5.402 4.261 1.329 5.590

Koncernen har ingen ikke-indregnede andele af underskud i associerede virksomheder, hverken i 2014

eller akkumuleret.

Koncernens andel af eventualforpligtelser i de associerede virksomheder udgør 150 t.kr. (2013: 14 t.kr.).

Hvorvidt eventualforpligtelserne medfører fremtidige betalinger afhænger af udfaldet af igangværende

retssager anlagt mod selskaberne.
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IAS 28.22

25. Kapitalandele i associerede virksomheder (fortsat)

Ændringer i koncernens investering i associerede virksomheder

Koncernen har i december 2014 afhændet 30% af aktierne i Peter Petersen Måleteknik A/S og dermed

nedbragt sin ejerandel til 10%. Investeringen er indregnet som associeret virksomhed frem til

overdragelsesdatoen, og indgår dermed i andel af årets resultat fra ikke individuelt væsentlige associerede

virksomheder. Salgsprisen udgør 1.245 t.kr., som modtages kontant i januar 2015. Koncernen indregner

den resterende ejerandel på 10% under finansielle aktiver disponible for salg. Dagsværdien af den

resterende ejerandel er opgjort til 360 t.kr. pr. overdragelsesdatoen, opgjort med udgangspunkt i en

discounted cash flow model. Salget har resulteret i en gevinst på 581 t.kr. Gevinsten fremkommer således:

t.kr.
Salgssum 1.245
Tillagt dagsværdi af resterende ejerandel (10%) 360
Fratrukket bogført værdi pr. overdragelsesdatoen (1.024)

581

Gevinsten sammensætter sig dels af en realiseret gevinst på 477 t.kr. (salgssum på 1.245 t.kr. fratrukket

768 t.kr., svarende til 30/40 af bogført værdi), dels en urealiseret gevinst på 104 t.kr. (dagsværdien af den

resterende ejerandel 360 t.kr. fratrukket 10/40 af bogført værdi). Gevinsten er indregnet i indtægter fra

kapitalandele af associerede virksomheder.

Ingen af de associerede virksomheder er underlagt begrænsninger i forhold til udbetaling af kontant

udbytte, bortset fra de generelle selskabsretlige krav om udbyttets forsvarlighed, eller begrænsninger i

forhold til tilbagebetaling af lån ydet til dem.

IFRS 11.C3

26. Kapitalandele i fællesledede virksomheder

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Kostpris 01.01. 3.420 0
Ændring i anvendt regnskabspraksis 0 3.420
Tilgang ved køb af kapitalandele 0 0
Kapitalforhøjelse ved kontant indskud 0 0
Afgang ved salg af kapitalandele 0 0

Kostpris 31.12. 3.420 3.420

Op- og nedskrivninger 01.01. 242 0
Andel i årets resultat efter skat 337 242
Andel i anden totalindkomst efter skat for året 0 0
Regulering af intern avance efter skat 0 0
Modtaget udbytte 0 0
Årets nedskrivninger 0 0
Årets tilbageførsel af nedskrivninger 0 0
Tilbageførsel ved salg af kapitalandele 0 0

Op- og nedskrivninger 31.12. 579 242

Regnskabsmæssig værdi 31.12 3.999 3.662
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ÅRL § 127

IFRS 12.21

IFRS 12.21

IFRS
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IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS
12.B14(b)

IFRS 12.B13

IFRS 12.B13

IFRS 12.B13

IFRS 12.B13

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS 12.B12

IFRS
12.B14(b)

IFRS 12.B13

IFRS 12.B13

IFRS 12.B13

IFRS
12.B12(a)

26. Kapitalandele i fællesledede virksomheder (fortsat)

De fællesledede virksomheder består af følgende:

Ejerandel
Andel af

stemmerettigheder
Hjemsted 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Aktivitet

JJNN
Electronics
Inc. USA 33% 33% 33% 33%

Produktion og salg af
elektroniske hushold-
ningsartikler på det
amerikanske marked

Hovedtal for individuelt væsentlige fællesledede virksomheder

JJNN Electronics Inc.
2014 2013
t.kr. t.kr.

Ejerandel 33% 33%

Totalindkomstopgørelse
Omsætning 6.436 6.076
Årets resultat fra fortsættende aktiviteter 1.021 733
Årets resultat fra ophørte aktiviteter 0 0
Årets resultat 1.021 733
Anden totalindkomst 0 0

Totalindkomst i alt 1.021 733

Koncernens andel af årets resultat 337 242

I ovenstående resultat indgår følgende:
Afskrivninger 200 180
Renteindtæger 0 0
Renteomkostninger 56 48
Skat af årets resultat 0 0

Balance
Langfristede aktiver 23.221 20.103
Kortfristede aktiver 5.454 7.073
Langfristede forpligtelser (13.721) (13.033)
Kortfristede forpligtelser (2.836) (3.046)

Nettoaktiver (egenkapital) 12.118 11.097

Koncernens andel af egenkapital (bogført værdi) 3.999 3.662

I ovenstående aktiver og forpligtelser indgår:
Likvider 0 0
Kortfristede forpligtelser udover leverandørgæld, anden gæld og
hensættelser 0 0
Langfristede forpligtelser udover anden gæld og hensættelser (12.721) (12.373)

Transaktioner med fællesledede virksomheder
Modtaget udbytte fra fællesledede virksomheder 0 0
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IFRS 12.22(c)

IFRS 12.22(a)

IFRS 12.23(b)

IFRS 12.B18

IFRS 12.B18

26. Kapitalandele i fællesledede virksomheder (fortsat)

Koncernen har ingen ikke-indregnede andele af underskud i fællesledede virksomheder, hverken i 2014

eller akkumuleret.

Den fællesledede virksomhed er ikke underlagt begrænsninger i forhold til udbetaling af kontant udbytte,

eller begrænsninger i forhold til at tilbagebetale lån ydet til den.

Koncernens andel af eventualforpligtelser i JJNN Electronics Inc. udgør 110 t.kr. (2013: 116 t.kr.). De

angivne beløb repræsenterer det samlede beløb, som Jens Jensen koncernen som investor hæfter for.

Hvorvidt eventualforpligtelserne medfører fremtidige betalinger afhænger af de fremtidige driftsresultater

i JJNN Electronics. Jens Jensen koncernen hæfter ikke for de øvrige investorers andel af

eventualforpligtelserne.

Koncernen har sammen med de øvrige investorer i den fællesledede virksomhed forpligtet sig til at tilføre

yderligere kapital til brug for investeringer i materielle anlægsaktiver i henhold til en bestyrelsesgodkendt

investeringsplan for selskabet. Jens Jensen koncernens andal af kapitaltilsagnene udgør 983 t.kr.

Koncernen har ikke herudover forpligtelser til at yde yderligere finansiering til JJNN Electronics.

Jens Jensen koncernen har ”first right of refusal” til køb af øvrige investorers andel i JJNN Electronics

Inc., men har ikke pligt til at købe, hvis én eller begge de øvrige investorer ønsker at sælge deres ejerandel.

IAS 1.77

IFRS 12.9(d)

31.12.2014 31.12.2013

27. Andre værdipapirer og kapitalandele t.kr. t.kr.

Børsnoterede statsobligationer 770 763
Børsnoterede realkreditobligationer 1.430 1.417
Børsnoterede aktier 4.787 4.756
Unoterede aktier 932 529
Virksomhedsobligationer 500 0
Obligationer, der indgår i handelsbeholdning 1.539 1.639

9.958 9.104

Andre værdipapirer og kapitalandele er indregnet således i balancen:

Langfristede 7.919 7.465
Kortfristede 2.039 1.639

9.958 9.104

Jens Jensen Holding A/S ejer 20% af aktierne i den unoterede virksomhed Jones Group, Ltd., USA, der

beskæftiger sig med udvikling af transformere. Da de resterende 80% af aktierne og stemmerettighederne i

Jones Group, Ltd., besiddes af den oprindelige stifter af selskabet, der som direktør i selskabet tillige vare-

tager den daglige ledelse af selskabet, anses Jens Jensen Holding A/S ikke for at udøve betydelig ind-

flydelse på selskabet.
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IAS 1.77
IAS 2.36(b)

IAS 1.61

31.12.2014 31.12.2013

28. Varebeholdninger t.kr. t.kr.

Råvarer og hjælpematerialer 9.972 10.322
Varer under fremstilling 4.490 4.354
Fremstillede varer og handelsvarer 15.301 10.456
Forudbetalinger for varer 0 0

29.763 25.132
Varebeholdninger klassificeret som aktiver bestemt for salg (2.090) 0

27.673 25.132

Varebeholdninger med bogført værdi på 1.290 t.kr. (31.12.2013: 860 t.kr.) forventes solgt efter mere end

12 måneder fra balancedagen.

IFRS 7.20(e)

IFRS 7.16

IFRS 7.37(b)

IFRS 7.16

IFRS 7.20(d)

31.12.2014 31.12.2013

29. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser t.kr. t.kr.

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 17.408 14.562
Hensættelse til tab (798) (838)

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 16.610 13.724

Årets nedskrivninger indregnet i resultatopgørelsen (40) 430

Der anvendes en hensættelseskonto til at reducere den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender fra salg

og tjenesteydelser, hvis værdi er forringet grundet tabsrisiko.

Der foretages direkte hensættelse til tab af tilgodehavender, 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. I hensættelsen pr. 31. december 2014 indgår nedskrivninger til

nettorealisationsværdi baseret på en individuel vurdering med 63 t.kr. (31.12.2013: 430 t.kr.)

Baseret på historiske erfaringer indregnes beløb på hensættelseskontoen, når tilgodehavender har været

forfaldne i mere end seks måneder. For tilgodehavender der har været forfaldne mellem en og seks

måneder indregnes en forholdsmæssig andel på hensættelseskontoen.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Hensættelseskonto 01.01. 838 628
Valutakursreguleringer 0 0
Årets konstaterede tab 0 (220)
Tilbageførte hensættelser (103) 0
Årets hensættelser til dækning af tab 63 430

Hensættelseskonto 31.12. 798 838

Der er i 2014 indtægtsført 5 t.kr. i renteindtægter vedrørende nedskrevne tilgodehavender (2013: 9 t.kr.).
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IFRS 7.37(b)

IFRS 7.37(a)

IFRS 7.36(c)

IFRS 7.34(c)

29. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (fortsat)

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Forfaldne nedskrevne tilgodehavender (nedskrevet værdi):

Overforfaldne med op til en måned 0 0
Overforfaldne mellem en og tre måneder 654 717
Overforfaldne mellem tre og seks måneder 353 320
Overforfaldne over seks måneder 191 101

1.198 1.138

Forfaldne ikke-nedskrevne tilgodehavender:

Overforfaldne med op til en måned 578 439
Overforfaldne mellem en og tre måneder 522 261
Overforfaldne mellem tre og seks måneder 462 333
Overforfaldne over seks måneder 0 0

1.562 1.033

Uforfaldne ikke nedskrevne tilgodehavender fordeler sig således:

Danmark 6.925 5.777
EU-lande 2.078 1.733
USA 3.463 2.888
Andre geografiske markeder 1.385 1.155

13.850 11.553

Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici vedrørende en enkelt kunde eller vedrørende salg til bestemte

markeder. I uforfaldne ikke nedskrevne tilgodehavender fra andre geografiske markeder indgår 1.132 t.kr.

(2013: 970 t.kr.) fra kunder i hhv. Østeuropa og Asien, hvor der er indhentet kreditforsikring hos Eksport

Kredit fonden.

IAS 11.40(a)

IAS 11.40(b)

IAS 11.42(a)

IAS 11.42(b)

IAS 11.40(c)

31.12.2014 31.12.2013

30. Igangværende arbejder for fremmed regning t.kr. t.kr.

Salgsværdi af udført arbejde pr. balancedagen 1.517 1.386
Foretagne acontofaktureringer (1.313) (1.171)

204 215

Nettoværdien er indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning 240 230
Modtagne forudbetalinger fra kunder (36) (15)

204 215

Kunders tilbageholdte betalinger for udført arbejde 75 69
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Ref.: Noter

IAS 1.77
IAS 1.30

IFRS 7.25

IFRS 13.97

IFRS 7.8(a)

31.12.2014 31.12.2013

31. Andre tilgodehavender t.kr. t.kr.

Tilgodehavende fra salg af Jens Jensen Måling A/S, jf. note 53 960 0
Tilgodehavender fra salg af langfristede aktiver, jf. note 25 1.245 0
Pantebreve 5.405 4.015
Tilgodehavende hos nærtstående parter, jf. note 55 3.637 3.088
Øvrige tilgodehavender 54 20
Tilgodehavende selskabsskat, jf. note 17 125 60
Afledte finansielle instrumenter, jf note 54 528 397

11.954 7.580

Andre tilgodehavender er indregnet således i balancen:

Langfristede andre tilgodehavender 2.852 2.190
Kortfristede andre tilgodehavender 9.102 5.390

11.954 7.580

Dagsværdi af pantebreve 5.510 4.120

Dagsværdien af pantebreve er opgjort ved brug af en indkomstmetode (Discounted cash flow) ved

anvendelse af effektive renter baseret på observerbare rentekurver, justeret for kreditrisikoen for de

relevante modparter og kvaliteten i sikkerhedsstillelserne. De væsentligste ikke-observerbare input er

værdien af pantet, og dermed justeringen for kreditrisikoen. Værdien af pantet afhænger af den generelle

udvikling på arbejdsmarkedet og samfundskonjunkturen. Faldende ejendomsværdier mindsker koncernens

sikkerhed i den enkelte ejendom og derved sikkerheden for det enkelte pantebrev, hvilket reducerer

dagsværdien af pantebrevet (Niveau 3 i dagsværdihierarkiet).

Bortset fra afledte finansielle instrumenter måles andre tilgodehavender til amortiseret kostpris. Afledte fi-

nansielle instrumenter består af valutaterminskontrakter og renteswapaftaler. Afledte finansielle instru-

menter måles til dagsværdi. Oplysninger om opgørelse af dagsværdi for finansielle aktiver og forpligtelser

fremgår af note 54.

IFRS 7.14(a)
IFRS
7.42D(a)-(c),
(f)

IFRS
7.42D(e)

32. Overdragelse af finansielle aktiver

Koncernens amerikanske dattervirksomhed, Jensen Salg Inc., har 18. august 2014 diskonteret varetilgode-

havender med en samlet bogført værdi på 1.052 t.kr. til sin bankforbindelse for 1.000 t.kr. kontant. Banken

har regreskrav overfor koncernen, hvis debitorerne ikke betaler rettidigt. Da koncernen ikke har overført

væsentlige risici og fordele vedrørende disse varetilgodehavender, er det fulde beløb fortsat indregnet som

varetilgodehavende i koncernregnskabet, og det modtagede kontantbeløb er indregnet som en del af den

kortfristede bankgæld.

Ved regnskabsårets udløb udgør den bogførte værdi af diskonterede varetilgodehavender 946 t.kr., og den

bogførte værdi af den tilhørende bankgæld 923 t.kr.
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Ref.:

IAS 1.79(a)

IAS 32.34
ÅRL § 76

IAS 1.79(a)

Noter

33. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af 17.819.000 aktier a 1 kr. Aktierne er fuldt indbetalte. Aktierne er ikke opdelt i

klasser, og der er ikke knyttet særlige rettigheder til aktierne.

2014 2013
stk. stk.

Antal aktier 01.01. 23.005.000 23.005.000
Tilbagekøb og annulering af aktier (5.500.000) 0
Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling 314.000 0
Antal aktier 31.12. 17.819.000 23.005.000

Nominel værdi Andel af aktiekapital
2014 2013 2014 2013 2014 2013

34. Egne aktier stk. stk. t.kr. t.kr. % %

Egne aktier 01.01. 0 0 0 0 0,0 0,0
Køb 5.690.000 0 5.690 0 25,0 0,0
Annulering (5.500.000) 0 (5.500) 0 (23,9) 0,0
Salg 0 0 0 0 0.0 0,0
Egne aktier 31.12. 190.000 0 190 0 1,1 0,0

Moderselskabet kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 30. april 2013 maksimalt erhverve egne

aktier for nominelt 1.782 t.kr. svarende til 10% af aktiekapitalen frem til og med 1. april 2016. Egne aktier

erhverves i forbindelse med indgåede aktieoptionsordninger, jf. note 10. Der er i 2014 foretaget

aktietilbagekøb for 16.348 t.kr. Aktierne er efterfølgende blevet annulleret. Selskabet har derudover i 2014

købt egne aktier for nominelt 190 t.kr. til en gennemsnitlig kurs på 2,92 svarende til 555 t.kr.

35. Andre reserver, Overført resultat og Egenkapital tilhørende
minoritetsinteresser

31.12.2014 31.12.2013
Andre reserver t.kr. t.kr.

Reserve for valutakursreguleringer 186 225
Reserve for værdireguleringer af sikringsinstrumenter 317 278
Reserve for aktiebaseret vederlæggelse 544 338
Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 593 527
Reserve for opskrivning af ejendom 1.373 1.201

3.013 2.569
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Ref.:

IAS 21.52(b)
IAS 16.77(f)
IFRS 7.23
IAS 1.79(b)
IAS 1.106A
IAS 39.96

IFRS 7.23(c)

IFRS 7.23(d)

IFRS 7.20(a)

IFRS 7.20(a)

IAS 12.81(a)

IFRS 7.23(c)

IFRS 7.23(d)

IFRS 7.20(a)

IFRS 7.20(a)

IAS 32.39

IAS 12.81(a)

Noter

35. Andre reserver, Overført resultat og Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser
(fortsat)

Reserve
for

valuta-
kursre-
gulerin-

ger

Reserve
for

værdi-
regule-
ring af

sikrings-
instru-
menter

Reserve
for aktie-
baseret
veder-

læggelse

Reserve
for

værdi-
regule-
ring af
finan-
sielle

aktiver
disponi-
ble for

salg

Reserve
for

opskriv-
ning af

ejendom
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Andre reserver 01.01.2013 140 258 0 470 51

Valutakursregulering udenlandske virksomheder 121 0 0 0 0

Reserve for opskrivning af ejendom 0 0 0 0 1.643

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter
indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0 115 0 0 0

Overførsel til resultatopgørelsen vedrørende
sikring af pengestrømme 0 (86) 0 0 0

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver
disponible for salg 0 0 0 81 0
Overført til resultatopgørelsen ved salg af
finansielle aktiver disponible for salg 0 0 0 0 0
Skat af anden totalindkomst (36) (9) 0 (24) (493)
Anden totalindkomst 85 20 0 57 1.150

Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 0 0 338 0 0

Skat af transaktioner indregnet direkte på
egenkapital 0 0 0 0 0

Andre reserver 31.12.2013 225 278 338 527 1.201

Valutakursregulering udenlandske virksomheder 75 0 0 0 0
Reserve for opskrivning af ejendom 0 0 0 0 250
Dagsværdiregulering af afledte finansielle
instrumenter indgået til sikring af
nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder (12) 0 0 0 0

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter
indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 0 179 0 0 0

Overført til resultatopgørelsen vedrørende
sikring af pengestrømme 0 (123) 0 0 0

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver
disponible for salg 0 0 0 94 0
Overført til resultatopgørelsen ved salg af
dattervirksomhed (120) 0 0 0 0

Skat af anden totalindkomst 18 (17) 0 (28) (75)
Anden totalindkomst (39) 39 0 66 175

Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 0 0 206 0 0

Tilbageførsel ved udstedelse af aktieoptioner 0 0 0 0 0

Omkostninger relateret til kapitalforhøjelsen 0 0 0 0 0

Overført til Overført resultat 0 0 0 0 (3)

Skat af transaktioner indregnet
direkte på egenkapital 0 0 0 0 0

Andre reserver 31.12.2014 186 317 544 593 1.373
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Ref.:

IAS
1.79(b)

IAS
1.79(b)

IAS
1.79(b)

IAS
1.79(b)

IAS
1.79(b)

Noter

35. Andre reserver, Overført resultat og Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser
(fortsat)

Reserve for valutakursregulering indeholder alle kursreguleringer, der opstår ved omregning af regnskaber

for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, og kursreguleringer vedrørende aktiver og

forpligtelser, der udgør en del af koncernens nettoinvestering i sådanne enheder, samt kursreguleringer

vedrørende sikringstransaktioner, der kurssikrer koncernens nettoinvestering i sådanne enheder.

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter indeholder den akkumulerede nettoændring i dags-

værdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, og hvor

den sikrede transaktion endnu ikke er gennemført.

Reserve for aktiebaseret vederlæggelse indeholder den akkumulerede værdi af den optjente ret til aktie-

optionsordninger (egenkapitalordninger) målt til egenkapitalinstrumenternes dagsværdi på tildelingstids-

punktet og indregnet over den periode, hvor medarbejderne opnår retten til aktieoptionerne.

Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg indeholder den akkumulerede netto-

ændring i dagsværdien af finansielle aktiver, der er klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg.

Reserve for opskrivning af ejendom indeholder den akkumulerede opskrivning af koncernens grunde og

bygninger. Reserven reduceres ved overførsel til overført resultat i takt med at der foretages afskrivninger

på de opskrevne bygninger eller ved salg.

IAS 1.106A

IAS 1.106A

IAS 1.106A

2014 2013
Overført resultat t.kr. t.kr.

Anden totalindkomst henført til overført resultat kan specificeres således:

Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger 564 134
Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder 0 0
Andel af anden totalindkomst i fællesledede virksomheder 0 0

564 134

IAS 1.106A

IAS 1.106A

IAS 1.106A

2014 2013
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser t.kr. t.kr.

Anden totalindkomst henført til egenkapital tilhørende minoritetsinteresser
kan specificeres således:

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af
fremtidige pengestrømme 0 0
Overførsel til resultatopgørelsen vedrørende sikring af pengestrømme 0 0
Skat af anden totalindkomst 0 0

0 0
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Ref.:

IFRS 7.17

IFRS 7.25

IAS 32.32
IFRS 13.97

Noter

36. Konvertible gældsbreve

Moderselskabet udstedte 12. september 2014 konvertible gældsbreve for nominelt 4,5 mio. kr. til kurs 110.

Gældsbrevene kan konverteres til ordinære aktier i moderselskabet i forholdet 1 aktier pr. 1 kr. nominelt

gældsbrev på et hvilket som helst tidspunkt fra 12. juli 2015 og frem til 11. september 2017.

Hvis gældsbrevene ikke konverteres til aktiekapital, forfalder de til indfrielse den 12. september 2017 til

nominel værdi. I perioden frem til indfrielsestidspunktet vil gældsbrevene blive forrentet med 5,5% p.a.,

der forfalder til betaling kvartalsvist indtil gældsbrevene konverteres eller tilbagebetales.

Nettoprovenuet fra udstedelsen af gældsbrevene er fordelt mellem henholdsvis et gældselement og et egen-

kapitalelement, hvor sidstnævnte repræsenterer dagsværdien på udstedelsestidspunktet af den indbyggede

ret til at konvertere gældsbrevene til aktier i moderselskabet.

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Provenu ved udstedelse af konvertible gældsbreve 4.950 0
Dagsværdi af egenkapitalelement (før skat) (834) 0

Dagsværdi af finansiel forpligtelse på udstedelsestidspunkt 4.116 0

Beregnede renteomkostninger 110 0
Betalte renter (82) 0

Regnskabsmæssig værdi af finansiel forpligtelse 31.12. 4.144 0

Dagsværdi pr. 31.12. 4.120 0

Dagsværdien af gældselementet på udstedelsestidspunktet er opgjort med udgangspunkt i en forventet

tilbagebetaling 12. september 2017 og ved anvendelse af en rente på 7,95% baseret på en noteret swap

rente på 6,8% for et 32 måneders lån med et konstant tillæg for kreditrisiko. Den effektive rente for den

finansielle forpligtelse udgør 8,2% på indgåelsestidspunktet. Samme metode er anvendt for oplysning om

dagsværdien pr. 31.12.2014, ved anvendelse af en opdateret swap rente (Niveau 2 i dagsværdihierarkiet).
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Ref.:

IAS 12.74

IAS 12.81(a)
IAS 12.81(g)

Noter

31.12.2014 31.12.2013

37. Udskudt skat t.kr. t.kr.

Udskudt skat er indregnet således i balancen:

Udskudte skatteaktiver 2.083 1.964
Udskudte skatteforpligtelser (6.857) (5.717)

(4.774) (3.753)
Udskudt skat tilknyttet langfristede aktiver bestemt for salg (430) 0

(5.204) (3.753)

2014

Udskudt
skat

01.01.

Indreg-
net i

resul-
tatet

Indreg-
net i

anden
total-
ind-

komst

Overført
fra anden
totalind-
komst til

resultatop-
gørelsen

Køb og
salg af
virk-
som-
heder

Indreg-
net

direkte
på egen-
kapital

Indreg-
net under

langf.
aktiver
bestemt
for salg

Udskudt
skat

31.12.
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Immaterielle
aktiver 572 (196) 0 0 0 0 0 376

Materielle aktiver 4.106 1.637 75 0 (458) 0 (430) 4.930

Investerings-
ejendomme 90 9 0 0 0 0 0 99

Associerede
virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilgodehavender (251) 8 0 0 4 0 0 (239)

Finansielle aktiver
disponible for salg 226 0 28 0 0 0 0 254

Konvertible
gældsbreve 0 (9) 0 0 0 242 0 233

Hensatte
forpligtelser (1.510) (174) 242 0 0 0 0 (1.442)

Sikring af
fremtidige
pengestrømme 119 0 54 (37) 0 0 0 136

Sikring af
nettoinvesteringer i
udenlandske
virksomheder 0 0 (4) 0 0 0 0 (4)

Aktiebaseret
vederlæggelse (99) 58 (75) (116)

Øvrige 255 (40) 22 (36) 0 0 0 201

Midlertidige
forskelle 3.755 1.394 417 (73) (454) 167 (430) 4.776

Uudnyttede
skattemæssige
underskud (2) 0 0 0 0 0 0 (2)

3.753 1.394 417 (73) (454) 167 (430) 4.774
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Ref.:

IAS 12.81(a)
IAS 12.81(g)

IAS 12.82(a)

Noter

37. Udskudt skat (fortsat)

2013

Udskudt
skat

01.01.

Effekt af
ændring i
anvendt

regnskabs-
praksis

Indreg-
net i

resultatet

Indregnet
i anden

totalind-
komst

Overført
fra anden
totalind-
komst til

resultatop-
gørelsen

Udskudt
skat

31.12.
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Immaterielle
aktiver 669 (97) 0 0 572

Materielle aktiver 3.206 9 398 493 0 4.106

Investerings-
ejendomme 0 90 0 0 90

Associerede
virksomheder 0 0 0 0 0

Tilgodehavender (122) (129) 0 0 (251)

Finansielle aktiver
disponible for
salg 202 0 24 0 226

Hensatte
forpligtelser (1.460) (107) 57 0 (1.510)

Sikring af
fremtidige
pengestrømme 110 0 35 (26) 119

Aktiebaseret
vederlæggelse 0 (99) 0 0 (99)

Øvrige 46 173 36 0 255

Midlertidige
forskelle 2.825 9 302 645 (26) 3.755

Uudnyttede
skattemæssige
underskud 0 (2) 0 0 (2)

2.825 9 300 645 (26) 3.753

Udskudte skatteaktiver på 2.083 t.kr. (2013: 1.964 t.kr.) vedrører primært materielle anlægsaktiver og

hensatte forpligtelser i den engelske dattervirksomhed Jens Jensen Ltd. Baseret på de realiserede resultater

i virksomheden samt koncernens budgetter og forecast for de kommende år, anses det for overvejende

sandsynligt, at Jens Jensen Ltd. inden for en kort årrække genererer tilstrækkelige skattepligtige resultater,

hvori skatteaktiverne kan udnyttes.
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Ref.:

IAS 12.81(e)

IAS 12.81(f)

IAS 37.84

IAS 11.45

Noter

37. Udskudt skat (fortsat)

31.12.2014 31.12.2013
Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet t.kr. t.kr.

Fradragsberettigede midlertidige forskelle - -

Fremførbare skattemæssige underskud 11 11

Fradragsberettiget midlertidige forskelle og fremførbare skattemæssige
underskud, for hvilke der ikke er indregnet udskudte skatteaktiver 11 11

Skatteværdi 3 3

Skatteværdien af skattemæssige underskud, der kan fremføres ubegrænset, er ikke indregnet, da det ikke
er vurderet tilstrækkelig sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid.

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke er indregnet

Midlertidige forskelle vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder 120 125

Midlertidige forskelle vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder 0 0

Midlertidige forskelle vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder og
associerede virksomheder, for hvilke der ikke er indregnet udskudt skat 120 125

Skatteværdi 30 31

Der er ikke indregnet udskudte skatteforpligtelser vedrørende ovenstående, da koncernen er i stand til at

kontrollere, hvorvidt forpligtelsen udløses, og det er vurderet sandsynligt, at forpligtelsen ikke vil blive

udløst inden for en overskuelig fremtid.

2014 2013

38. Hensatte forpligtelser31 t.kr. t.kr.

Garantiforpligtelser, returvarer mv. 01.01. 4.421 5.352
Anvendt i året (4.299) (1.427)
Hensat i året 4.508 496

Garantiforpligtelser, returvarer mv. 31.12. 4.630 4.421

Tab på entreprisekontrakter 01.01. 743 768
Anvendt i året (410) (387)
Hensat i året 397 362
Regulering af nutidsværdi - -

Tab på entreprisekontrakter 31.12. 730 743

Hensatte forpligtelser 31.12. 5.360 5.164

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Hensatte forpligtelser er indregnet således i balancen:

Langfristede forpligtelser 2.294 2.231
Kortfristede forpligtelser 3.066 2.933

5.360 5.164

31 Der er ikke krav om sammenligningstal for specifikationen af hensatte forpligtelser.
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Ref.:

IAS 37.85

IAS 11.45
IAS 37.85

IFRS 7.25

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 13.97
IFRS 13.37
IFRS 13.39

IFRS 13.84

Noter

38. Hensatte forpligtelser (fortsat)

Garantiforpligtelser, returvarer mv. vedrører solgte varer, der leveres med henholdsvis et og to års garanti

samt ret til at returnere solgte varer inden for 30 dage. Forpligtelserne er opgjort på baggrund af tidligere

års erfaringer. Forpligtelserne forventes afviklet i løbet af 2015. I 2014 indgår en forpligtelse til udbedring

af fejl på varer leveret til en af koncernens største kunder, svarende til den opgjorte forventede omkostning

til udbedring heraf. Den 31. december 2014 udgør den resterende forpligtelse 3,1 mio. kr., som forventes

afholdt i løbet af 2015. Derudover indeholder forpligtelserne tillige opgjort værdi af returforpligtelse

vedrørende affald af elektronisk udstyr efter WEEE-direktivet.

Tab på entreprisekontrakter vedrører sandsynlige tab på igangværende entreprisekontrakter, hvor de aftalte

salgspriser ikke overstiger den forventede kostpris for de samlede entrepriseomkostninger. De tabsgivende

entreprisekontrakter forventes afsluttet i løbet af 2015 og 2016.

31.12.2014 31.12.2013

39. Prioritetsgæld t.kr. t.kr.

Prioritetsgæld er indregnet således i balancen:

Langfristede gældsforpligtelser 8.234 17.884
Kortfristede gældsforpligtelser 13.468 15.360

21.702 33.244

Fast eller
variabel

Amortiseret
kostpris

Nominel
værdi Dagsværdi

Valuta Udløb Rente t.kr. t.kr. t.kr.

Prioritetsgæld DKK 2015 Variabel 8.841 8.843 8.841

Prioritetsgæld,
obligationslån DKK 2017 Fast 12.861 13.000 12.513

31.12.2014 21.702 21.843 21.354

Prioritetsgæld DKK 2015 Variabel 8.061 8.063 8.061

Prioritetsgæld,
obligationslån DKK 2017 Fast 25.183 25.500 24.875

31.12.2013 33.244 33.563 32.936

Dagsværdien for fastforrentet prioritetsgæld er opgjort med udgangspunkt i den noterede pris for de

underliggende obligationer, korrigeret for kreditrisikoen relateret til Jens Jensen koncernen og sikkerheder i

form af pantet knyttet til forpligtelsen (pantsatte ejendomme). Ikke-observerbart input vedrører vedrører

justeringen for Jens Jens koncernens egen kreditrisiko. Denne justering vurderes ikke at være signifikant

for den opgjorte dagsværdi (niveau 2 i dagsværdi-hierarkiet).
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31.12.2014 31.12.2013

40. Bankgæld t.kr. t.kr.

Kassekreditter 538 378
Lån 9.622 17.864

10.160 18.242

Bankgæld er indregnet således i balancen:

Langfristede gældsforpligtelser 1.182 8.002
Kortfristede gældsforpligtelser 8.978 10.240

10.160 18.242

Fast eller
variabel

Amortiseret
kostpris

Nominel
værdi Dagsværdi

Valuta Udløb rente t.kr. t.kr. t.kr.

Kassekredit DKK 2015 Variabel 538 538 538
Lån DKK 2015 Fast 5.355 5.400 5.034
Lån USD 2016 Fast 4.267 4.600 4.157

31.12.2014 10.160 10.538 9.829

Kassekredit DKK 2014 Variabel 378 378 378
Lån DKK 2014 Fast 4.997 5.200 5.025
Lån USD 2016 Fast 12.867 13.900 13.160

31.12.2013 18.242 19.478 18.563

Dagsværdien af fastforrentet bankgæld er opgjort til nutidsværdien af fremtidige afdrags- og rentebetalinger

ved anvendelse af den aktuelle rentekurve, der er udledt af aktuelle markedsrenter (niveau 2 i dagsværdi-

hierarkiet).
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IAS 17.31(b)
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Noter

41. Finansielle leasingforpligtelser

Det er koncernens politik at lease produktionsudstyr i form af maskiner og anlæg via finansielle

leasingkontrakter. Den gennemsnitlige leasingperiode er 5 år. Alle leasingkontrakter følger en fast afdrags-

profil, og ingen af aftalerne indeholder bestemmelser om betingede leasingydelser ud over bestemmelser

om pristalsreguleringer med udgangspunkt i offentlige indeks. Leasingkontrakterne er uopsigelige i den

aftalte leasingperiode, men kan forlænges på fornyede vilkår. Koncernen har garanteret aktivernes

restværdi ved leasingperiodens udløb.

Minimumsleasingydelser
(nominel værdi)

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

De finansielle leasingforpligtelser forfalder således:

Inden for et år fra balancedagen 103 109
Mellem et og fem år fra balancedagen 206 309
Efter fem år fra balancedagen 0 0

309 418

Amortiseringstillæg til fremtidig omkostningsførsel (39) (53)

270 365

Nutidsværdi af
minimumsleasingydelser
31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.
De finansielle leasingforpligtelser forfalder således:

Inden for et år fra balancedagen 90 95
Mellem et og fem år fra balancedagen 180 270
Efter fem år fra balancedagen 0 0

270 365

Fast
eller

variabel

Nutidsværdi af
minimums-

leasingydelser Dagsværdi
Valuta Udløb rente t.kr. t.kr.

Leasingforpligtelse, maskiner DKK 2015 Fast 90 89
Leasingforpligtelse, maskiner DKK 2016 Fast 180 175

31.12.2014 270 264

Leasingforpligtelse, maskiner DKK 2015 Fast 122 118
Leasingforpligtelse, maskiner DKK 2016 Fast 243 234

31.12.2013 365 352

Dagsværdien for fastforrentede leasingforpligtelser er opgjort til nutidsværdien af fremtidige afdrags- og
rentebetalinger ved anvendelse af den aktuelle rentekurve udledt af aktuelle markedsrenter (niveau 2 i
dagsværdi-hierarkiet).
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IFRS 7.8(e)

IFRS 7.8(e)
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IFRS 7.25

IFRIC 13

Noter

31.12.2014 31.12.2013

42. Anden gæld t.kr. t.kr.

Afledte finansielle instrumenter, jf. note 54 51 0
Udskudt betinget vederlag ved virksomhedskøb, jf note 51 75 0

Langfristet anden gæld 126 0

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag, feriepenge o.l. 1.148 1.300
Afledte finansielle instrumenter, jf. note 54 92 0
Skyldig moms og afgifter 819 1.061
Andre skyldige omkostninger 3.906 4.822

Kortfristet anden gæld 5.965 7.183

Udskudt betinget betaling ved virksomhedskøb forfalder i sin helhed til betaling i 2017, hvis nærmere

angivne betingelser opfyldes.

Oplysninger om opgørelse af dagsværdier for afledte finansielle instrumenter og betinget vederlag ved

virksomhedskøb fremgår af note 54.

Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster for løn, A-skat, sociale bidrag, feriepenge o.l., afledte

finansielle instrumenter, moms og afgifter samt skyldige omkostninger svarer til forpligtelsernes dagsværdi.

31.12.2014 31.12.2013

43. Udskudt indregning af indtægter t.kr. t.kr.

Udskudt indtægtsførsel fra Maxi-point-programmet 324 537

324 537

Udskudt indtægtsførsel er indregnet således i balancen:

Langfristet udskudt indregning af indtægter 0 0
Kortfristet udskudt indregning af indtægter 324 537

324 537
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IAS
17.35(d)

IAS
17.35(a)
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17.35(c)

IAS 37.28
IAS 37.86

IAS
16.74(a)

IFRS 7.14

Noter

44. Operationelle leasingforpligtelser

For årene 2015-2021 er der indgået operationelle leasingkontrakter vedrørende leje af kontorlokaler.

Leasingkontrakterne er indgået for minimum 5-10 år med faste leasingydelser, der årligt pristalsreguleres.

Aftalerne er uopsigelige inden for den nævnte periode, hvorefter de vil kunne fornys i perioder af 5 år.

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold til uopsigelige leasingkontrakter fordeler sig
således:

Inden for et år fra balancedagen 1.734 1.908
Mellem et og fem år fra balancedagen 3.568 4.336
Efter fem år fra balancedagen 4.618 5.526

9.920 11.770

Minimumsleasingydelser indregnet i årets resultat 2.008 2.092

45. Eventualforpligtelser

I løbet af regnskabsåret har en kunde i England truet med at lægge sag an mod koncernen for en påstået

defekt husholdningsmaskine, som ifølge kunden forårsagede en brand på kundens bopæl i februar 2014.

Kunden anslår at have lidt et tab på 0,7 mio. kr. som følge af branden og har krævet dette beløb erstattet af

Jens Jensen Holding A/S.

Koncernens advokater har rådet Jens Jensen Holding A/S til at afvise erstatningskravet, da de på baggrund

af de foreliggende omstændigheder ikke vurderer, at der er belæg for at anse koncernen som ansvarlig for

branden og dermed kundens tab. Der er ikke indregnet nogen hensat forpligtelse vedrørende dette forhold,

da det er ledelsens vurdering, at det ikke er sandsynligt, at koncernen vil lide et tab. Hvis koncernen mod

forventning bliver forpligtet til at udbetale erstatning, forventes den at være dækket af sine

produktansvarsforsikringer og dermed muligheden for hel eller delvis refusion.

31.12.2014 31.12.2013

46. Sikkerhedsstillelser t.kr. t.kr.

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme med dertil hørende produktionsanlæg og maskiner
(tilbehørspant)

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 22.000 27.862

Regnskabsmæssig værdi af tilbehørspant 2.601 6.385

Finansielle leasingforpligtelser er sikret ved leasinggivers ejendomsret til aktiverne.

Kortfristet bankgæld med en bogført værdi 31.12.2014 på 923 t.kr. vedrører indgåede factoring aftaler med

koncernens bankforbindelse. Bankgælden er sikret via de overdragede tilgodehavender med en bogført

værdi 31.12.2014 på 946 t.kr.
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16.74(c)
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IAS 7.43

IAS 7.45

IAS 7.50

Noter

31.12.2014 31.12.2013

47. Øvrige kontraktlige forpligtelser t.kr. t.kr.

Kontrakter vedrørende køb af tekniske anlæg, maskiner og edb-udstyr til

levering i efterfølgende regnskabsår 4.856 6.010

Derudover har moderselskabet indgået en femårig administrations- og vedligeholdelsesaftale vedrørende

selskabets investeringsejendomme, der vil påføre selskabet en årlig omkostning på 150 t.kr.

48. Ikke-kontante transaktioner

Koncernen har indgået følgende ikke-kontakte transaktioner af investerings- og finansiel karakter, som ikke

indgår i pengestrømsopgørelsen:

 koncernen har overdraget materielle aktiver til en samlet dagsværdi på 400 t.kr. som vederlag ved

virksomhedsovertagelse, jf. note 52

 koncernen har erhvervet finansielt leasede materielle aktiver for 0 t.kr. (2013: 380 t.kr.)

 tilgodehavende salgsvederlag fra salg af dattervirksomheden Jens Jensen Måling A/S (960 t.kr.) der

ikke er modtaget på balancedagen.

 tilgodehavende salgsvederlag fra salg af associeret virksomhed Peter Petersen måleteknik A/S

(1.245 t.kr.) er ikke modtaget på balancedagen.

2014 2013

49. Ændring i nettoarbejdskapital t.kr. t.kr.

Ændring i varebeholdninger (7.290) 796
Ændring i tilgodehavender mv. (5.995) (969)
Ændring i leverandørgæld og anden gæld mv. 14.165 (30.802)
Ændring i andre hensatte forpligtelser 196 (956)

1.076 (31.931)

31.12.2014 31.12.2013

50. Likvider t.kr. t.kr.

Likvide beholdninger og bankindeståender 24.096 20.278
Kassekreditter (538) (378)

23.558 19.900
Likvide beholdninger – aktiver bestemt for salg 175 0

23.733 19.900

Koncernen har uudnyttede trækningsrettigheder på kassekreditter for i alt 2.522 t.kr. (31.12.2013: 3.622 t.kr.)
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B64(a)-(d)
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IAS 7.40(c)

Noter

51. Køb af virksomheder

Koncernen har i 2014 erhvervet nedenstående virksomheder. Købene er et vigtigt led i koncernens Strategi

2020 og opnåelse af en vækst i størrelsesordenen 10% pr. år i de kommende tre år. Herudover opnår

koncernen via købene betydelige synergier via udbud af et bredere produktsortiment og en bredere tilgang

til de pågældende markeder via en betydelig øget salgsstyrke. Der var ingen virksomhedskøb i 2013.

Navn Primær aktivitet
Overtagelses-

tidspunkt

Overtaget
ejerandel

%

Overtaget
stemme-

andel
%

Købs-
vederlag

t.kr.
2014

BEL Elektronik A/S,
København

Produktion og salg af
elektroniske
husholdningsartikler i
high-end-segmentet 15.01.2014 80 80 505

Modil Service Ltd.,
England

Produktion og salg af
elektroniske
husholdningsartikler på
det engelske marked 30.11.2014 100 100 687

1.192

BEL
Elektronik

A/S
t.kr.

Modil
Service Ltd.

t.kr.
I alt
t.kr.

Langfristede aktiver
Produktionsanlæg og maskiner 126 284 410
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17 85 102

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 0 57 57
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 87 105 192
Likvide beholdninger 200 0 200

Langfristede forpligtelser
Udskudt skat (17) 0 (17)
Prioritetsgæld 0 0 0

Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld (18) (35) (53)
Anden gæld (45) 0 (45)
Hensatte forpligtelser 0 0 0

Overtagne nettoaktiver 350 496 846

Goodwill 287 191 478
Minoritetsinteresser (132) 0 (132)

Samlet vederlag 505 687 1.192

Overdragelse af nettoaktiver 0 (400) (400)
Gevinst ved reel settlement af retsag mod Modil Service Ltd. 0 (40) (40)
Udskudt betinget vederlag 0 (75) (75)

Kontant vederlag 505 172 677

Overtagne likvide beholdninger, jf. ovenfor (200) 0 (200)

Likviditetseffekt af køb af virksomheder 305 172 477
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IFRS 3.B64(f)
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51. Køb af virksomheder (fortsat)

BEL
Elektronik

A/S
t.kr.

Modil
Service Ltd.

t.kr.
I alt
t.kr.

Samlet vederlag 505 687 1.192
Minoritetsinteresser 132 - 132
Dagsværdi af tidligere erhvervede kapitalandele - - -

637 687 1.324
Overtagne nettoaktiver (350) (496) (846)

Goodwill 287 191 478

Koncernen er forpligtet til at betale et yderligere vederlag på 300 t.kr., hvis Modil Service Ltd.’s resultat af

primær drift overstiger 500 t.kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Modil Service Ltd.’s overskud har i de

foregående 3 år i gennemsnit udgjort 350 t.kr., og det vurderes derfor ikke sandsynligt, at det yderligere

vederlag skal betales. Under hensynstagen hertil er dagsværdien af det yderligere vederlag opgjort til 75

t.kr. pr. overtagelsestidspunktet. Der har ikke været ændringer i vurderingen heraf siden

overtagelsestidspunktet.

Forud for købet af Modil Service Ltd., havde koncernen anlagt sag mod Modil Service Ltd. i forbindelse

med skader opstået på varer i transit til en kunde. Selvom koncernen vurderede det som meget sandsynligt

at den ville få medhold i sagen, har der ikke tidligere været indregnet et aktiv. I overensstemmelse med

kravene i IFRS 3, har koncernen indregnet forliget af retssagen som følge af virksomhedskøbet som en

gevinst i koncernens totalindkomstopgørelse under Andre driftsindtægter. Dette har ligeledes resulteret i

en stigning i det opgjorte købsvederlag.

Koncernen har afholdt anskaffelsesomkostninger på 65 t.kr. (Modil Service Ltd.) og 80 t.kr. (BEL Elek-

tronik A/S), der er indregnet i administrationsomkostninger i totalindkomstopgørelsen for 2014.

I overtagne nettoaktiver indgår tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser med en dagsværdi på 87. t.kr.

(BEL Elektronik A/S) og 105 t.kr. (Modil Service Ltd.). Det kontraktlige tilgodehavende udgør hhv. 104

t.kr. og 120 t.kr., hvoraf hhv. 10 t.kr. og 8 t.kr. er vurderet uerholdeligt på overtagelsestidspunktet.

Ved begge virksomhedskøb er der betalt et købsvederlag, der sammen med værdien af minoritetsinteresser

i den overtagne virksomhed overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser. Denne positive forskelsværdi (goodwill) kan primært begrundes med forventede

synergieffekter mellem aktiviteterne i de overtagne virksomheder og koncernens eksisterende aktiviteter,

fremtidige vækstmuligheder samt virksomhedernes medarbejderstabe. Disse synergier er ikke indregnet

separat fra goodwill, idet de ikke er særskilt identificerbare. Goodwil forventes ikke at være skattemæssigt

fradragsberettiget.

Minoritetsinteressen (20%) i BEL Elektronik A/S er indregnet til dagsværdi på overtagelsestidspunktet,

svarende til 132 t.kr. Minoritetsinteressen er værdiansat til dagsværdi baseret på en indkomstmetode

(niveau 3 i dagsværdi-hierarkiet). De væsentlige parametre anvendt ved beregning af dagsværdien er

følgende:

 En diskonteringsfaktor på 18%

 En forventet gennemsnitlig langfristet vækstrate på 3-5%

 Regulering for manglende kontrol eller manglende omsættelighed, som markedsdeltagere ville tage

i betragtning i forbindelse med dagsværdiansættelse af minoritetsinteressen i BEL Elektronik A/S.
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IFRS
3.B64(q)

IAS 7.40(d)

IAS 7.40(d)

IAS 7.40(a)

IAS 7.40(c)
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Noter

51. Køb af virksomheder (fortsat)

Af koncernens resultat for året på 26.747 t.kr. kan 35 t.kr. henføres til indtægter genereret af BEL

Elektronik A/S efter overtagelsen, og 13 t.kr. kan henføres til indtægter genereret af Modil Service Ltd. Af

koncernens nettoomsætning kan 2,3 mio.kr. henføres til BEL Elektronik A/S og 2,8 mio.kr til Modil

Service Ltd. Hvis de to virksomheder havde været overtaget med virkning fra 1. januar 2014, ville netto-

omsætningen for 2014 have været ca. 145 mio.kr. og årets resultat ca. 19,7 mio.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 gjort følgende væsentlige

forudsætninger:

 Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver er beregnet med udgangspunkt i de i overtagel-

sesbalancen opgjorte dagsværdier frem for de oprindelige regnskabsmæssige værdier.

 Finansielle omkostninger er beregnet med udgangspunkt i koncernens finansieringsbehov,

kreditvurderinger og gæld/egenkapital-andel efter virksomhedssammenslutningerne.

52. Salg af virksomheder

I regnskabsåret har Jens Jensen Holding A/S solgt dattervirksomheden Jens Jensen Måling A/S med

aktiviteten elektroniske måleapparater, jf. note 4. Der var ingen salg af virksomheder i 2013. Salget af

Jensen Jensen Måling A/S kan specificeres således:

2014
t.kr.

Langfristede aktiver
Goodwill 3.080
Produktionsanlæg og maskiner 4.529
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.133

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 2.716
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.034
Andre tilgodehavender 0
Likvide beholdninger 288

Langfristede forpligtelser
Hensatte forpligtelser 0
Udskudte skatteforpligtelser (471)

Kortfristede forpligtelser
Bankgæld (4.342)
Leverandørgæld (973)
Anden gæld 0

Regnskabsmæssig værdi af afhændede nettoaktiver 6.994

Gevinst ved salg, jf. note 4 1.820

Samlet vederlag 8.814

Tilgodehavende salgsvederlag (960)
Afhændede likvide beholdninger, jf. ovenfor (288)

Likviditetseffekt, netto 7.566
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Ref.:

IAS 36.86

Noter

52. Salg af virksomheder (fortsat)

Jens Jensen Måling A/S udgjorde et selvstændigt segment i Jens Jensen koncernen, og goodwill allokeret til

den solgte virksomhed var direkte henført til virksomheden ved koncernens oprindelige køb heraf.

I det samlede vederlag for salget indgår betinget vederlag med 960 t.kr. Vederlaget er betinget af opnåede

resultater i virksomheden frem til 1.11.2015, og forfalder ellers til betaling 1.12.2015. Ledelsen forventer

ingen væsentlige reguleringer til det betingede vederlag.

IFRS 7.13A

IFRS 7.13C

IFRS 7.13C
IFRS 7.13D

IFRS 7.13.E

53. Modregning af finansielle aktiver og forpligtelser

Finansielle
aktiver

Indregnede
aktiver
Brutto

Forpligtelser
modregnet i

balancen

Nettobeløb
for finan-
sielle akti-
ver præ-
senteret i
balancen

Relaterede beløb, som ikke
er modregnet i balancen

Netto-
beløb

Finansielle
instrumenter

Finansielle
sikkerheds-

stillelser
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

31.12.2014
Derivater 560 (32) 528 (138) (190) 200

31.12.2013
Derivater 420 (23) 397 0 (197) 200

Finansielle
forpligtelser

Indregnede
forpligtelser

Brutto

Aktiver
modregnet i

balancen

Nettobeløb
for finan-
sielle akti-
ver præ-
senteret i
balancen

Relaterede beløb, som ikke
er modregnet i balancen

Netto-
beløb

Finansielle
instrumenter

Finansielle
sikkerheds-

stillelser
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

31.12.2014
Derivater 170 (32) 138 (138) 0 0
Factoring 923 923 (923) 0 0

31.12.2013
Derivater 23 (23) 0 0 0 0

Koncernen har indgået en master netting aftale med sin hovedbankforbindelse Bykøbing Bank A/S vedrø-

rende koncernens indgåelse af derivater med banken, hvorefter parterne i tilfælde af modpartens mislighol-

delse af aftalte betalingsfrister, konkurs og lignende er berettiget til at foretage nettoafregning af udestående

positioner. Aftalen opfylder ikke betingelserne for modregning i henhold til IAS 32, da retten til nettoaf-

regning er betinget af fremtidige forhold såsom misligholdelse, konkurs eller lignende. Parterne er desuden

forpligtet til at stille kontant sikkerhed for nettoudestående i modpartens favør, som overstiger 200 t.kr.

Koncernens sikring af de fremtidige rentebetalinger for variabelt forrentede prioritetsgæld med en hoved-

stol på 8,8 mio. kr. er sket af to omgange. Den 1. juni 2012 indgik koncernen en rente-swap, som sikrer

rentebetalingerne på 50 % af gælden, og den 1. maj 2013 indgik koncernen en rente-swap, som sikrer de

fremtidige rentebetalinger af yderligere 30 % af gælden. Dagsværdien af den pr. 1. juni 2012 indgåede

rente-swap udgør -32 t.kr. (31.12.2013: 23 t.kr.), mens dagsværdien af den pr. 1. maj 2013 indgåede rente-

swap udgør 316 t.kr. (31.12.2013: 200 t.kr.). Der foretages nettoafregning af betalingerne på de to aftaler.

Koncernen har i 2014 indgået factoring aftaler med sin bankforbindelse i USA, som behandles som opta-

gelse af kortfristet bankgæld med sikkerhed i de overdragne tilgodehavender, jf. note 32.
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Ref.: Noter

IFRS 7.7
IFRS 7.8

IFRS 7.8(a)

IFRS 7.8(c)

IFRS 7.8(d)

IFRS 7.8(e)

IFRS 7.8(f)

IFRS 7.31

IFRS 7.33

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter

Kategorier af finansielle instrumenter

Obligationer, der indgår i handelsbeholdning 1.539 1.639
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet 1.539 1.639

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige
pengestrømme 528 397

Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter 528 397

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.610 13.724
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 743 697
Andre tilgodehavender 11.301 7.123
Likvide beholdninger 24.271 20.278
Tilgodehavender tilknyttet aktiver bestemt for salg 720 0

Udlån og tilgodehavender 53.645 41.822

Andre værdipapirer og kapitalandele 8.419 7.465

Finansielle aktiver disponible for salg 8.419 7.465

Udskudt betinget vederlag 75 0
Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 51 0

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatet 126 0

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige
pengestrømme 75 0
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdi af langfristet
gæld 5 0
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder 12 0

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter 92 0

Konvertible gældsbreve 4.144 0
Prioritetsgæld 21.702 33.244
Bankgæld 10.160 18.242
Finansielle leasingforpligtelser 270 365
Leverandørgæld 24.975 13.519
Anden gæld 5.873 7.183
Leverandørgæld knyttet til aktiver bestemt for salg 3.254 0

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 70.378 72.553

Politik for styring af finansielle risici

Jens Jensen-koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for

markedsrisici i form af ændringer i valutakurser og renteniveau samt kreditrisici og likviditetsrisici. Moder-

selskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring,

herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen følger en

bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og

kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Det er koncernens politik ikke at foretage

aktiv spekulation i finansielle risici.
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Ref.:

IFRS 7.33(b)

IFRS 7.39(c)

IFRS 7.33

IFRS 7.33

IFRS 7.33

IFRS 7.33

IFRS 7.36(c)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Jens Jensen-koncernen styrer de finansielle risici ved anvendelse af tre forskellige redskaber til likviditets-

budgettering: En model, der dækker en rullende seks måneders periode, en model, der dækker en periode

på et år, og en model, der dækker en periode på fem år.

Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter reguleres gennem en skriftlig politik vedtaget af

bestyrelsen og gennem interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger beløbsgrænser, og hvilke afledte

finansielle instrumenter der kan anvendes.

Valutarisici

Koncernens valutarisici afdækkes primært ved at afpasse indbetalinger og udbetalinger i samme valuta.

Forskellen mellem indbetalinger og udbetalinger i samme valuta er udtryk for en valutakursrisiko, som

almindeligvis afdækkes med valutaterminsforretninger.

Det er koncernens valutapolitik at afdække minimum 50% af de forventede valutakursrisici inden for de

førstkommende seks måneder og minimum 50% af valutarisiciene i perioden seks til tolv måneder.

Endelig afdækkes omregningsrisikoen vedrørende koncernens amerikanske datterselskab, som har USD
som funktionel valuta, ved anvendelse af valutaterminskontrakter.

Renterisici

Det er koncernens politik at afdække renterisici på koncernens lån, når det vurderes, at rentebetalingerne

kan sikres på et tilfredsstillende niveau i forhold til omkostningerne forbundet hermed. Afdækningen

foretages normalt ved indgåelse af renteswap, hvor variabelt forrentede lån omlægges til en fast rente.

Herudover anvendes renteswaps i enkelt tilfælde til sikring af dagsværdien af fast forrentede lån.

Likviditetsrisici

Det er koncernens politik i forbindelse med lånoptagelse mv. at sikre størst mulig fleksibilitet gennem

spredning af lånoptagelsen i forhold til forfalds- og genforhandlingstidspunkter og modparter under

hensyntagen til prissætning mv.

Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til kontinuerligt at kunne dis-

ponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditetstrækket.

Kreditrisici

Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere

løbende kreditvurderes. Handel med kunder i Østeuropa og Asien, bortset fra uvæsentlige aftaler, forsikres

hos EksportKreditFonden.

Kreditrisikoen på igangværende arbejder for fremmed regning er begrænset. Koncernen kræver altid bank-

garantier ved entreprisekontrakter med en kontraktpris over 5.000 t.kr., og acontofaktureringer aftales

således, at de følger udviklingen i det udførte arbejde.
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Ref.:

IFRS 7.33

IFRS 7.34

IFRS
7.33(b)

IFRS
7.22(a)
- (c)

IFRS 7.23
IFRS 7.7

IFRS 7.34
IFRS
7.23(a)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Valutarisici vedrørende indregnede aktiver og forpligtelser

Koncernen har ikke afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af indregnede finansielle aktiver og

forpligtelser.

Likvider
og værdi-
papirer

Tilgode-
havender

Gælds-
forplig-
telser

Netto-
position

Heraf
afdækket

Usikret
netto-

position
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

USD 0 1.574 6.297 (4.723) 0 (4.723)
EUR 0 0 0 0 0 0
GBP 0 0 186 (186) 0 (186)
SEK 0 0 0 0 0 0
NOK 0 0 0 0 0 0
Øvrige valutaer 0 0 0 0 0 0

31.12.2014 0 1.574 6.483 (4.909) 0 (4.909)

USD 0 1.671 7.469 (5.798) 0 (5.798)
EUR 0 0 0 0 0 0
GBP 0 0 135 (135) 0 (135)
SEK 0 0 0 0 0 0
NOK 0 0 0 0 0 0
Øvrige valutaer 0 0 0 0 0 0

31.12.2013 0 1.671 7.604 (5.933) 0 (5.933)

Valutarisici vedrørende fremtidige pengestrømme

Jens Jensen-koncernen afdækker valutarisici vedrørende forventede fremtidige varesalg og varekøb inden

for de førstkommende tolv måneder med valutaterminskontrakter, jf. koncernens politik herfor. Åbenstående

valutakurssikringsaftaler pr. balancedagen kan specificeres som nedenfor, hvor aftaler om salg af valuta er

angivet med negativ kontraktmæssig værdi. De angivne restløbetider afspejler den periode, hvori de sikrede

pengestrømme forventes realiseret.

Kontrakt-
mæssig
værdi

Dags-
værdi

Dagsværdi-
regulering
indregnet
på egen-
kapital

Restløbetid t.kr. t.kr. t.kr.

Valutaterminskontrakter USD 0-6 måneder 5.808 244 244
Valutaterminskontrakter USD 0-6 måneder (1.259) (70) (70)
Valutaterminskontrakter USD 3-6 måneder (1.297) (12) (12)
Valutaterminskontrakter GBP 0-6 måneder 149 (5) (5)
Valutaterminskontrakter SEK 6-12 måneder 0 0 0

31.12.2014 3.401 157 157

Valutaterminskontrakter USD 0-6 måneder 5.228 144 144
Valutaterminskontrakter USD 0-6 måneder (1.337) 26 26
Valutaterminskontrakter USD 3-6 måneder 0 0 0
Valutaterminskontrakter GBP 0-6 måneder 234 50 50
Valutaterminskontrakter SEK 6-12 måneder 0 0 0

31.12.2013 4.125 220 220
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Ref.:

IFRS 7.7

IFRS 7.34

IFRS 7.8(a)

IFRS 7.8(a)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Valutarisici vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder sikringsbetingelser

Jens Jensen-koncernen har indgået visse valutasikringsaftaler, der ikke opfylder kriterierne for regnskabs-

mæssig sikring, og som derfor behandles som handelsbeholdninger med indregning af dagsværdi-

reguleringer løbende i resultatet. De åbenstående valutasikringsaftaler i form af valutaterminskontrakter

kan specificeres således, hvor aftaler om salg af valuta er angivet med negativ kontraktmæssig værdi:

Kontrakt-
mæssig
værdi

Dags-
værdi

Restløbetid t.kr. t.kr.

Valutaterminskontrakter USD 0-6 måneder 0 0
Valutaterminskontrakter GBP 12-18 måneder 500 (51)

31.12.2014 500 (51)

Valutaterminskontrakter USD 0-6 måneder 0 0
Valutaterminskontrakter GBP 0-6 måneder 0 0

31.12.2013 0 0

IAS 7.40

IFRS 7.40

FRS 7.40

IFRS 7.22

IFRS 7.23(c)

Følsomhedsanalyse vedrørende valutarisici

Koncernens væsentligste valutaeksponering relaterer sig til salg i USD og GBP. Nedenstående viser,

hvilken nettoindvirkning det ville have haft på henholdsvis egenkapitalen og årets resultat, hvis kursen på

de pågældende valutaer havde været 10% lavere ved årets udgang end den faktisk anvendte kurs. 10% er

den følsomheds-faktor, der anvendes i den interne rapportering af valutarisici. Den angivne påvirkning

indeholder effekten af indgåede valutakurssikringstransaktioner. Havde der været tale om en 10% højere

kurs end den faktiske kurs, ville denne have haft en tilsvarende negativ nettoindvirkning på henholdsvis

egenkapitalen og årets resultat.

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Egenkapitalens følsomhed overfor valutakursudsving
Indvirkning hvis USD-kurs var 10% lavere end faktisk kurs 96 122
Indvirkning hvis GBP-kurs var 10% lavere end faktisk kurs 17 19

113 141

Resultatets følsomhed overfor valutakursudsving
Indvirkning hvis USD-kurs var 10% lavere end faktisk kurs 472 579
Indvirkning hvis GBP-kurs var 10% lavere end faktisk kurs 19 14

491 593

Sikring af nettoinvestering i udenlandske dattervirksomheder

Koncernen er via investeringer i udenlandske dattervirksomheder, som har en anden funktionel valuta end

DKK, eksponeret over for en omregningsrisiko. Koncernen har i 2014 valgt at sikre en del af

valutarisikoen vedrørende investeringen i den amerikanske dattervirksomhed, Jensen salg Inc., som har

USD som funktionel valuta ved anvendelse af valutaterminskontrakter. I det omfang værdireguleringen af

terminskontrakterne ikke overstiger valutakursreguleringen af de sikrede investeringer, indregnes

værdireguleringen i anden totalindkomst. Værdireguleringer der overstiger valutakursreguleringen af de

sikrede investeringer indregnes i resultatopgørelsen. Pr. 31.12.2014 udgør dagsværdien af

sikringsinstrumenterne en gæld på 12 t.kr. (31.12.2013: 0 kr.), som er indregnet i anden totalindkomst.

Der har ikke været ineffektivitet i indeværende regnskabsår.
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Ref.:

IFRS 7.33

IFRS 7.34

IFRS
7.23(a)

IFRS
7.24(b)

IFRS
7.23(a)

IFRS
7.24(a)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Renterisici

Jens Jensen-koncernen har i væsentligt omfang rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser og er

som følge heraf udsat for renterisici. Om koncernens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser kan

angives følgende aftalemæssige rentetilpasnings- eller udløbstidspunkter, afhængigt af hvilken dato der

falder først, samt hvor stor en andel af de rentebærende aktiver og forpligtelser, der er fastforrentede.

Variabelt forrentede lån betragtes som havende rentetilpasningstidspunkter, der ligger inden for et år.

Rentetilpasnings- eller udløbstidspunkt

Mellem 1
og 6 mdr.

Mellem 6
og 12 mdr.

Mellem 1
og 5 år Efter 5 år I alt

Gennem-
snitlig

varighed
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. År

Obligationer 0 500 2.200 0 2.700 1
Obligationer, der indgår
i handelsbeholdning 1.539 0 0 0 1.539 1
Bankindeståender 24.271 0 0 0 24.271 1
Pantebreve 1.244 1.521 2.640 0 5.405 2
Tilgodehavende hos
nærtståender parter 1.637 2.000 0 0 3.637 1
Konvertible obligationer 0 0 (4.144) 0 (4.144) 2
Prioritetsgæld (11.155) (2.313) (8.234) 0 (21.702) 3
Bankgæld (7.436) (1.542) (1.182) 0 (10.160) 2
Leasingforpligtelser (40) (50) (180) 0 (270) 2
Renteswaps:
- fast rente 3.500 (3.500) 0 0 0
- variabel rente (1.851) 1.851 0 0 0

31.12.2014 11.709 (1.533) (8.900) 0 (1.276)

Obligationer 0 0 2.180 0 2.180 1
Obligationer, der indgår
i handelsbeholdning 1.639 0 0 0 1.639 1
Bankindeståender 20.278 0 0 0 20.278 1
Pantebreve 884 1.081 2.050 0 4.015 2
Tilgodehavende hos
nærtståender parter 1.390 1.698 0 0 3.088 1
Prioritetsgæld (11.711) (3.649) (17.884) 0 (33.244) 3
Bankgæld (7.808) (2.432) (8.002) 0 (18.242) 3
Leasingforpligtelser (43) (52) (270) 0 (365) 2
Renteswaps:
- fast rente 3.490 (3.490) 0 0 0

31.12.2013 8.119 (6.844) (21.926) 0 (20.651)

Dagsværdien af de på balancedagen udestående renteswaps indgået til afdækning af renterisici på

variabelt forrentede lån udgør 284 t.kr. (31.12.2013: 177 t.kr.). De udestående renteswaps har en nominel

værdi på 7.000 t.kr. og løber frem til og med 2015 (31.12.2013: 6.779 t.kr.). Resultatopgørelsen for 2014

er påvirket af ineffektivitet med 89 t.kr. (2013: 68 t.kr.).

Dagsværdien af de på balancedagen udestående renteswaps indgået til afdækning af renterisici på fast

forrentede lån udgør -5 t.kr. (31.12.2013: 0 t.kr.). De udestående renteswaps har en nominel værdi på

3.701 t.kr. (31.12.2013: 0 t.kr.) og løber frem til og med 2015. Årets tab på 5 t.kr. er indregnet i

resultatopgørelsen under finansielle omkostninger sammen med gevinsten på den sikrede post, der kan

henføres til den afdækkede risiko.
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Ref.:

IFRS 7.40

IFRS 7.40

IFRS
7.39(a)-(b)

IFRS 7.34
IFRS 7.35
IFRS
7.39(a)-(b)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Koncernens bankindeståender er placeret på konti med anfordringsvilkår eller aftalekonti med en løbetid på

op til tre måneder.

Udsving i renteniveauet påvirker både koncernens obligationsbeholdninger, bankindeståender, bankgæld og

prioritetsgæld. En stigning i renteniveauet på 1%-point p.a. i forhold til balancedagens renteniveau ville

have haft en negativ indvirkning på 7 t.kr. på koncernens egenkapital relateret til kurstab på koncernens

obligationsbeholdning (2013: 6 t.kr.). Ved et tilsvarende fald i renteniveau ville det have betydet en

tilsvarende positiv indvirkning på egenkapitalen.

Vedrørende koncernens variabelt forrentede bankindeståender, prioritetsgæld og bankgæld ville en stigning

på 1%-point p.a. i forhold til balancedagens renteniveau have haft en negativ indvirkning på årets resultat

og egenkapital på 43 t.kr. (2013: 93 t.kr.). Et tilsvarende fald i renteniveau ville have betydet en tilsvarende

positiv indvirkning på årets resultat og egenkapital.

Likviditetsrisici

Forfaldstidspunkter for finansielle forpligtelser er specificeret nedenfor fordelt på de tidsmæssige inter-

valler, der anvendes i koncernens likviditetsstyring. De specificerede beløb repræsenterer de beløb, der for-

falder til betaling inklusive renter mv.

Under 6
måneder

Mellem
6 og 12

måneder
Mellem et
og fem år

Efter
fem år I alt

2014 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Ikke-afledte finansielle
forpligtelser
Konvertible gældsbreve 124 124 4.921 0 5.169
Prioritetsgæld 7.167 7.053 8.709 0 22.929
Bankgæld 7.933 1.706 1.252 0 10.891
Finansielle leasingforpligtelser 52 51 206 0 309
Leverandørgæld 17.268 7.707 0 0 24.975
Anden gæld 5.873 0 78 0 5.951
Leverandørgæld knyttet til aktiver
bestemt for salg 0 3.254 0 0 3.254

38.417 19.895 15.166 0 73.478

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter,
der indgår i handelsbeholdning 0 0 53 0 53
Afledte finansielle instrumenter
indgået til sikring af dagsværdien
af indregnede aktiver og
forpligtelser 5 0 0 0 5
Afledte finansielle instrumenter
indgået til sikring af fremtidige
pengestrømme 77 0 0 0 77
Afledte finansielle instrumenter
indgået til sikring af
nettoinvesteringer i udenlandske
virksomheder 13 0 0 0 13

95 0 53 0 148
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Ref.: Noter

IFRS 7.34
IFRS 7.35
IFRS
7.39(a)-(b)

IFRS 7.B11E

IAS 7.50(a)

IFRS 7.34
IFRS 7.36
IFRS 7.37

IFRS 7.36(b)

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Under 6
måneder

Mellem
6 og 12

måneder

Mellem
et og fem

år
Efter

fem år I alt
2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Ikke-afledte finansielle forpligtelser
Konvertible gældsbreve 0 0 0 0 0
Prioritetsgæld 8.229 8.086 19.206 0 35.521
Bankgæld 8.799 3.059 9.045 0 20.903
Finansielle leasingforpligtelser 55 54 309 0 418
Leverandørgæld 9.224 4.295 0 0 13.519
Anden gæld 7.183 0 0 0 7.183
Leverandørgæld knyttet til aktiver bestemt for
salg 0 0 0 0 0

33.490 15.494 28.560 0 77.544

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter, der indgår i
handelsbeholdning 0 0 0 0 0
Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af dagsværdien af indregnede aktiver og
forpligtelser 0 0 0 0 0
Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af fremtidige pengestrømme 0 0 0 0 0
Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af nettoinvesteringer i udenlandske
virksomheder 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Koncernens likviditetsreserve består af likvide beholdninger, kortfristede værdipapirer og uudnyttede

kreditfacilititer.

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Likviditetsreserven sammensætter sig således:
Likvide beholdninger 24.096 20.278
Værdipapirer 2.039 1.639
Uudnyttede kreditfaciliteter 2.522 3.622

28.657 25.539

Kreditrisici

Den primære kreditrisiko i koncernen er relateret til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.

Koncernens kunder er hovedsageligt større selskaber i Danmark, England og USA. Koncernen har ikke,

bortset fra koncernens største kunde, væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner.

Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og samarbejdspartnere

løbende kreditvurderes.

Graden af kreditrisici knyttet til de enkelte tilgodehavender afhænger primært af debitorernes hjemsted.

Ved salg på kredit til kunder i Østeuropa og Asien forsikres tilgodehavenderne hos EksportKreditFonden,

hvilket indgår i vurderingen af den nødvendige nedskrivning til imødegåelse af tab. Tilgodehavender ved-

rørende selskaber i Østeuropa og Asien udgør under 5% af de samlede tilgodehavender fra salg.
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Ref.:

IFRS
7.37(a)-(b)

IFRS 7.33

IFRS 7.40(a)

IFRS 7.40(a)

IFRS 7.40(b)

IFRS 7.18

IFRS
13.91(a)

IFRS
13.91(a)

IFRS
13.91(a)

IFRS
13.91(a)

IFRS
13.93(d)

IFRS
13.93(h)(i)

IFRS
13.93(h)(ii)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Den maksimale kreditrisiko knyttet til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser svarer til deres

regnskabsmæssige værdi. Oplysninger om forfaldne tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

fremgår af note 29.

Aftaler vedrørende afledte finansielle instrumenter med en nominel værdi over 5.000 t.kr. indgås alene med

anerkendte kreditinstitutter med en kreditvurdering hos anerkendte kreditvurderingsbureauer på mininum

AA-niveau.

Øvrige markedsrisici

Koncernen er eksponeret for kursrisiko vedrørende investeringer i egenkapitalinstrumenter. Koncernen

investerer i børsnoterede og unoterede virksomheder indenfor koncernens strategiske fokusområde med

henblik på langsigtet ejerskab. Koncernen handler ikke aktivt med disse investeringer. Bogført værdi af

investeringer i egenkapitalinstrumenter udgør 5.719 t.kr. (31.12.2013: 5.285 t.kr.)

Årets resultat er ikke påvirket af ændringer i værdien af koncernens investeringer i egenkapitalinstrumenter,

da disse er klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg, med indregning af værdireguleringer i

anden totalindkomst.

En ændring i kurserne på koncernens investeringer i egenkapitalinstrumenter på 5 % pr. 31.12.2014 ville

have påvirket anden totalindkomst og egenkapital med 286 t.kr. (31.12.2013: 264 t.kr.)

Ovenstående følsomhedsanalyse er opgjort som forskellen mellem den opgjorte dagsværdi pr. 31.12.2014

af koncernens investeringer og en rimelig sandsynlig ændring i disse værdier på 5%.

Misligholdelse af låneaftaler

Koncernen har ikke i regnskabsåret eller sammenligningsåret forsømt eller misligholdt låneaftaler.

Metoder og forudsætninger for opgørelse af dagsværdier

Børsnoterede obligationer

Beholdningen af børsnoterede statsobligationer, børsnoterede realkreditobligationer og

virksomhedsobligationer værdiansættes til noterede priser og priskvoteringer (Niveau 1).

Børsnoterede aktier

Beholdningen af børsnoterede aktier værdiansættes til noterede priser og priskvoteringer (Niveau 1).

Unoterede aktier

Unoterede aktier værdiansættes på baggrund af markedsmultipler for en gruppe af sammenlignelige

børsnoterede selskaber (peer-gruppe) reduceret med en skønsmæssig fastsat faktor for handel på et unoteret

marked i størrelsesordenen 20-30 %. De anvendte markedsmultipler er primært EV/EBITA i intervallet 5-8.

De anvendte markedsmultipler er justeret for forskelle mellem de virksomheder der er investeret i og peer-

gruppen, fx vedrørende forventet fremtidig omsætnings-/indtjeningsvækst, indtjeningsusikkerhed, forskelle

i anvendt regnskabspraksis, strategisk position mv. En højere forventet vækst i omsætning eller indtjening i

den relevante virksomhed end i peer-gruppen vil medføre en højere multiple og dermed højere dagsværdi.

Tilsvarende vil en mindre grad af indtjeningsusikkerhed, samt en bedre strategisk position medføre en

højere multiple, og dermed højere dagsværdi. (Niveau 3). En rimelig sandsynlig ændring i de ikke

observerbare input vil ikke medfører væsentlige ændringer i de opgjorte dagsværdier for unoterede aktier.
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Ref.:

IFRS
13.91(a)

IFRS
13.91(a)

IFRS
13.93(d)

IFRS 13.97

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Metoder og forudsætninger for opgørelse af dagsværdier (fortsat)

Afledte finansielle instrumenter

Valutaterminsforretninger og rente-swaps værdiansættes ved brug af en indkomstmetode (Discounted cash

flow). Forventede fremtidige pengestrømme er baseret på relevante observerbare swap-kurver og forward

valutakurser, og tilbagediskonteres med en diskonteringssats, der afspejler kreditrisikoen for relevante

modparter. (Niveau 2).

Betinget vederlag ifm virksomhedssammenslutninger

Betinget vederlag i forbindelse med virksomhedssammenslutninger måles til dagsværdi på

overtagelsestidspunktet ved anvendelse af en indkomstmetode (Discounted cash flow), ved anvendelse af

vægtede sandsynligheder af de mulige betalinger, tilbagediskonteret med en diskonteringssats der afspejler

risici i den overtagne virksomhed (Niveau 3 i dagsværdihierarkiet). Væsentlige ikke-observerbare input ved

opgørelse af sandsynlighederne for de mulige betalingsudfald omfatter forventet vækst i omsætning og

indtjening i den overtagne virksomhed. En højere stigning i omsætning og indtjening end oprindeligt

forventet øger sandsynligheden for, at den betingede betaling skal betales, og dermed øges dagsværdien af

forpligtelsen. Der har ikke været ændringer i vurderingen af den betingede betaling siden

overtagelsestidspunktet.

Oplysning og opgørelse af dagsværdi for aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi i balancen

For regnskabsposterne pantebreve under andre tilgodehavender, konvertible gældsbreve, prioritetsgæld,

bankgæld og finansielle leasingforpligtelser, som alle måles til amortiseret kostpris oplyses der i de

relevante noter om dagsværdien for de pågældende aktiver og forpligtelser. Oplysninger om metode for

opgørelse af dagsværdien og eventuelle væsentlige ikke observerbare input fremgår af samme noter.

For tilgodehavender bortset fra investering i pantebreve, likvide beholdninger og leverandørgæld anses

dagsværdien tilnærmelsesvist at være identisk med bogførte værdier.
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IFRS
13.93(b)

IFRS
13.93(c)

Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen

Nedenstående vises klassifikationen af finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til

dagsværdihierarkiet:

 Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument (niveau 1)

 Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdi-

ansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata (niveau 2)

 Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare mar-

kedsdata (niveau 3)

2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Obligationer, der indgår i
handelsbeholdning 1.539 0 0 1.539
Børsnoterede aktier 0 0 0 0
Finansielle aktiver, der måles til
dagsværdi via resultatet 1.539 0 0 1.539

Finansielle aktiver anvendt som
sikringsinstrumenter 0 528 0 528

Børsnoterede statsobligationer 770 0 0 770
Børsnoterede realkreditobligationer 1.430 0 0 1.430
Børsnoterede aktier 4.787 0 0 4.787
Virksomhedsobligationer 500 0 0 500
Unoterede aktier 0 0 932 932

Finansielle aktiver disponible for salg 7.487 0 932 8.419

Udskudt betinget vederlag 0 0 (75) (75)
Afledte finansielle instrumenter, der
indgår i handelsbeholdning 0 (51) 0 (51)
Finansielle forpligtelser, der måles til
dagsværdi via resultatet 0 (51) (75) (126)

Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af fremtidige pengestrømme 0 75 0 75
Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af dagsværdi af langfristet gæld 0 5 5
Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder 0 12 0 12
Finansielle forpligtelser anvendt som
sikringsinstrumenter 0 92 0 92

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i regnskabsåret 2014.
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Ref.: Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

IFRS
13.93(b)

2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Obligationer, der indgår i
handelsbeholdning 1.639 0 0 1.639
Børsnoterede aktier 0 0 0 0
Finansielle aktiver, der måles til
dagsværdi via resultatet 1.639 0 0 1.639

Finansielle aktiver anvendt som
sikringsinstrumenter 0 397 0 397

Børsnoterede statsobligationer 763 0 0 763
Børsnoterede realkreditobligationer 1.417 0 0 1.417
Børsnoterede aktier 4.756 0 0 4.756
Virksomhedsobligationer 0 0 0 0
Unoterede aktier 0 0 529 529

Finansielle aktiver disponible for salg 6.936 0 529 7.465

Afledte finansielle instrumenter, der
indgår i handelsbeholdning 0 0 0 0
Finansielle forpligtelser, der måles til
dagsværdi via resultatet 0 0 0 0

Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af fremtidige pengestrømme 0 0 0 0
Afledte finansielle instrumenter indgået til
sikring af nettoinvesteringer i
udenlandske virksomheder 0 0 0 0
Finansielle forpligtelser anvendt som
sikringsinstrumenter 0 0 0 0

IFRS
13.93(c)

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i regnskabsåret 2013.

IFRS
13.93(e)

IFRS
13.93(f)

Finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen baseret på værdiansættelsesmetoder, hvor

eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata (niveau 3):

2014 2013
Finansielle aktiver disponible for salg t.kr. t.kr.

Regnskabsmæssig værdi 01.01. 529 523

Gevinst/tab i resultatet 0 0
Gevinst/tab i anden totalindkomst 7 6
Køb 36 0
Reklassifikation af resterende ejerandele i associeret virksomhed til
finansielle aktiver disponible for salg 360 0
Salg 0 0
Overførsler til/fra level 3 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12. 932 529

Gevinst/tab i resultatet for aktiver, der besiddes 31.12. 104 0

Ved delvis afhændelse af investeringen i den associerede virkosmhed Peter Petersen Måling A/S blev der

indregnet en urealiseret gevinst på 104 t.kr. relateret til den resterende ejerandel, som fortsat besiddes.

Denne gevinst indgik i opgørelsen af gevinst ved salget, og er således indregnet i resultatet.
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Ref.: Noter

54. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

IFRS
7.93((e)

IAS 1.134
IAS 1.135
IAS 1.136

Ovenstående indeholder kun finansielle aktiver. Den eneste finansielle forpligtelse, der efterfølgende måles

til dagsværdi (niveau 3), er udskudte betingede vederlag i forbindelse med købet af Modil Service Ltd. Der

er ikke indregnet gevinst/tab på det udskudte betingede vederlag i totalindkomstopgørelsen.

Optimering af kapitalstruktur

Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets

og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en

langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastet til koncernens interessenter ved en optimering

af forholdet mellem egenkapital og gæld. Koncernens overordnede strategi er uændret i forhold til sidste år.

Koncernens kapitalstruktur består af gæld, der omfatter finansielle forpligtelser i form af konvertible

gældsbreve, prioritetsgæld, bankgæld og finansielle leasingforpligtelser, likvide beholdninger og egen-

kapital.

Finansiel gearing

Selskabets bestyrelse gennemgår koncernens kapitalstruktur to gange årligt i forbindelse med aflæggelse af

halvårsrapporter og årsrapporter. Som en del af denne gennemgang vurderer bestyrelsen koncernens kapital-

omkostninger og de risici, der er forbundet med de enkelte typer af kapital. Koncernen har som målsætning

at have en finansiel gearing i størrelsesordenen 1½-2 opgjort som forholdet mellem nettorentebærende gæld

og egenkapital i alt. Den finansielle gearing er pr. 31. december 2014 0,05 (31.12.2013: 0,18 og

01.01.2013: 0,34). Baseret på den seneste gennemgang af koncernens kapitalstruktur forventer bestyrelsen i

løbet af 2015 at forøge den finansielle gearing til 0,20 ved dels at optage nye prioritetslån og dels udbetale

en større andel af årets resultat i udbytte for regnskabsåret 2015.

Den finansielle gearing kan pr. balancedagen opgøres således:
31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.

Konvertible gældsbreve 4.144 0
Prioritetsgæld 21.702 33.244
Bankgæld 10.160 18.242
Finansielle leasingforpligtelser 270 365
Skyldig selskabsskat 5.328 5.927
Likvide beholdninger (24.271) (20.278)
Andre værdipapirer og kapitalandele (2.700) (2.180)
Obligationer, der indgår i handelsbeholdning (1.539) (1.639)
Andre tilgodehavender (9.042) (7.103)
Tilgodehavende selskabsskat (125) (60)

Nettorentebærende gæld 3.927 26.518

Egenkapital 172.706 167.431

Finansiel gearing 0,02 0,16
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Ref.:

IAS 24.9
IAS 24.13
IAS 24.14

IAS 24.9

IAS 24.18

IAS 24.19
IAS 24.21
IAS 24.24

IAS 24.17

IAS 24.17

Noter

55. Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Følgende parter har bestemmende indflydelse over Jens Jensen Holding A/S:

Navn Hjemsted Grundlag for bestemmende indflydelse__________________ __________________________ ____________________________________

Jens Jensen Gadevej 2, Bykøbing Aktionær med flertal af stemmerettigheder

Associerede virksomheder og fællesledede virksomheder

For oversigt over associerede virksomheder og fællesledede virksomheder henvises til note 25 og 26.

Transaktioner med nærtstående parter

Koncernen har i regnskabsåret, udover udbetaling af udbytte, haft følgende transaktioner med nærtstående

parter:

Associerede
virksom-

heder

Nøgle-
personer i
ledelsen

Andre
nært-

stående
parter I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
2014

Salg af varer 398 0 1.982 2.380
Køb af varer 0 0 1.336 1.336
Salg af materielle aktiver 0 0 0 0
Køb af materielle aktiver 0 0 0 0
Salg af tjenesteydelser 0 0 0 0
Køb af tjenesteydelser 0 0 180 180
Modtagelse af udbytte 30 0 0 0
Leasingudgifter 0 0 0 0
Licensindtægter 0 0 0 0
Vederlag mv., jf. note 9 0 1.737 0 1.737
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0 0
Leverandørgæld 0 0 0 0
Renter af udlån til nøglemedarbejdere og
associerede virksomheder 58 269 0 327
Køb af egne aktier, jf. note 34 0 392 8.403 0

2013

Salg af varer 291 0 1.563 1.854
Køb af varer 0 0 1.310 1.310
Salg af materielle aktiver 0 0 0 0
Køb af materielle aktiver 0 0 0 0
Salg af tjenesteydelser 0 0 0 0
Køb af tjenesteydelser 0 0 160 160
Modtagelse af udbytte 25 0 0 0
Leasingudgifter 0 0 0 0
Licensindtægter 0 0 0 0
Vederlag mv., jf. note 9 0 1.428 0 1.428
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0 0
Renter af udlån til nøglemedarbejdere og
associerede virksomheder 55 138 0 193
Leverandørgæld 0 0 0 0
Køb af egne aktier, jf. note 33 0 0 0 0

Bestyrelseshonorar til Jens Jensen indgår i transaktioner med Nøglepersoner i ledelsen. Øvrige transaktioner

med Jens Jensen og selskaber ejet af denne indgår i transaktioner med Andre nærtstående parter.
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Ref.:

IAS
24.18(b)

IAS 24.18
IAS 24.23

IAS 24.18
IAS 24.23

IAS 24.18

ÅRL § 74

ÅRL § 104

ÅRL § 104

Noter

55. Nærtstående parter (fortsat)

Tilgodehavender hos
nærtstående parter

Gæld til nærtstående
parter

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Jens Jensen 0 0 0 0
Udlån til nøglemedarbejdere 3.637 3.088 - -
Associerede virksomheder 743 697 0 0

4.380 3.785 0 0

Transaktioner med dattervirksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den an-

vendte regnskabspraksis. Der har ikke været transaktioner med fællesledede virksomheder i 2014 eller

2013.

Salg af varer til nærtstående parter sker til normale salgspriser fratrukket gennemsnitlige rabatter på 5%,

der svarer til storkunderabatter ydet til kunder, der ikke er nærtstående parter.

Køb af varer er ligeledes foretaget til markedsbaserede priser med fradrag af rabatter ydet på baggrund af

omfanget af aftagne mængder.

Køb af tjenesteydelser består af advokatydelser fra advokatvirksomhed, hvor et bestyrelsesmedlem i Jens

Jensen Holding A/S er partner.

Koncernen har ydet kortfristede lån til flere af sine ledende medarbejdere til priser svarende til den

gennemsnitlige kommercielle rente. Der er ikke stillet sikkerhed eller garantier for mellemværender på

balancedagen. Såvel tilgodehavender som udlån vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke

realiseret tab på tilgodehavender hos nærtstående parter eller foretaget nedskrivninger af sådanne til

imødegåelse af sandsynlige tab.

56. Aktionærforhold

Jens Jensen Holding A/S har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemme-

rettigheder eller pålydende værdi:

Jens Jensen, Gadevej 2, Bykøbing, der ejer 51,4% af selskabets aktiekapital og 51,4% af aktiekapitalens

stemmerettigheder (2013: 51,4%).

Pensionsselskabet XYZ, Finansvej 7, Margrethested, der ejer 10,7% af selskabets aktiekapital og 10,7% af

aktiekapitalens stemmerettigheder (2013: 9,7%).
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Ref.:

AGS 3.3.2

IAS 10.21

IAS 10.17

Noter

57. Ledelsens beholdning af aktier mv.

Jens Jensen Holding A/S' bestyrelses- og direktionsmedlemmer besidder aktieposter i Jens Jensen Holding

A/S som specificeret nedenfor:

2014 01.01
Aktie-

tilbagekøb
Tilgang i

året

Solgt /
Udnyttet

i året 31.12
Markeds-

værdi
Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. % t.kr.

Bestyrelsen
Frederik Frederiksen 230.050 (55.000) 3.140 178.190 1,0 529
Jens Jensen 11.824.570 (2.827.000) 161.396 9.158.966 51,4 27.202

Direktionen
Gert Gertsen Aktier 162.726 (44.000) 18.480 137.206 0,8 408

Optioner 15.950 22.330 (18.480) 19.800
Anders Andersen Aktier 130.140 (33.000) 15.120 112.260 0,6 333

Optioner 13.050 18.270 (15.120) 16.200

Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke besiddet aktier i regnskabsåret

2013 01.01
Aktie-

tilbagekøb
Tilgang i

året

Solgt /
Udnyttet

i året 31.12
Markeds-

værdi
Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. % t.kr.

Bestyrelsen
Frederik Frederiksen 230.050 230.050 1,0 492
Jens Jensen 11.824.570 11.824.570 51,4 19.600

Direktionen
Gert Gertsen Aktier 162.726 162.726 0,7 348

Optioner 0 15.950 15.950
Anders Andersen Aktier 130.140 130.140 0,6 278

Optioner 0 13.050 13.050

Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke besiddet aktier i regnskabsåret

58. Begivenheder efter balancedagen

Koncernen har den 27. februar 2014 indgået aftale med CasaCalo Inc., USA, om udvikling af fælles system

til trådløs styring af husholdningsapparater. Udviklingsaftalen betyder, at fremtidige udviklings-

omkostninger fordeles mellem Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S og CasaCalo ud fra en nærmere

fastlagt fordelingsnøgle, og at CasaCalo får retten til at markedsføre systemet på det nordamerikanske

marked. Ved Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S’ salg af produkter på det amerikanske marked, der

indeholder det pågældende system, skal betales en nærmere aftalt royalty til CasaCalo.

Bestyrelsen har efter regnskabsårets udløb stillet forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrel-

sen til at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret 2015. Forslaget behandles på den ordinære

generalforsamling for Jens Jensen Holding A/S den 15. april 2015.

Herudover er der efter balancedagen ikke indtrådt væsentlige begivenheder af betydning for årsregnskabet.

59. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 27. marts 2015 godkendt nærværende årsrapport til offentlig-

gørelse. Årsrapporten forelægges Jens Jensen Holding A/S' aktionærer til godkendelse på den ordinære

generalforsamling den 15. april 2015.
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Ref.:

IAS 1.10(e)

IAS 1.117
IAS 1.112(a)
IAS 27.42(a)

IAS 1.51(b)

IFRS 10.7

IAS 28.5-6

IFRS 10.B86

IFRS 10.B87

IFRS 10.B86

IFRS 3.19

IFRS 10.B94

IFRS 10.B96

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis32

Anvendt regnskabspraksis er, ud over det i koncernregnskabets note 1 beskrevne, som beskrevet nedenfor.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter Jens Jensen Holding A/S (moderselskabet) og de virksomheder (datter-

virksomheder), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det i) har

bestemmende indflydelse over de relevante aktiviteter i den pågældende virksomhed, ii) er eksponeret

overfor eller har ret til et variabelt afkast fra investeringen, og iii) kan anvende sin bestemmende

indflydelse til at påvirke det variable afkast.

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettig-

hederne og har betydelig indflydelse, men ikke kontrol, betragtes som associerede virksomheder.

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Jens Jensen Holding A/S og dets datter-

virksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammenlægge regnskabsposter af ensartet karakter.

De regnskaber, der anvendes til brug ved konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens

regnskabspraksis.

Ved konsolideringen elimineres koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og

udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%.

Minoritetsinteresser

Ved første indregning måles minoritetsinteresser enten til dagsværdi eller til deres forholdsmæssige andel

af dagsværdien af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser.

Valg af metode foretages for hver enkelt transaktion. Minoritetsinteresserne reguleres efterfølgende for

deres forholdsmæssige andel af ændringer i dattervirksomhedens egenkapital. Totalindkomsten allokeres til

minoritetsinteresserne, uanset at minoritetsinteressen derved måtte blive negativ.

Køb af minoritetsandele i en dattervirksomhed og salg af minoritetsandele i en dattervirksomhed, som ikke

medfører ophør af kontrol, behandles i koncernregnskabet som en egenkapitaltransaktion, og forskellen

mellem vederlaget og den regnskabsmæssige værdi allokeres til moderselskabets andel af egenkapitalen.

32 Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i dette IFRS eksempelregnskab er baseret på de regnskabsposter der indgår i eksempelregnskabet for
eksempelkunden, og enkelte eller flere af afsnittene heri vil ikke være relevante for alle virksomheder. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal
altid tilpasses, således at den kun indeholder beskrivelse af de forhold der er relevante og væsentlige for den konkrete virksomhed.
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Ref.:

IFRS 3.9

IFRS 3.4

IFRS 3.18
IFRS 3.31

IFRS 3.37, 38

IFRS 3.39,40

IFRS 3.53

IFRS 3.32

IFRS 3.36

IFRS 3.34

IFRS 3.45-50

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelses-

tidspunktet og stiftelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksom-

heden faktisk overtages. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede totalindkomst-

opgørelse frem til henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet. Afhændelsestidspunktet er det tids-

punkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand.

Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår bestemmende indflydelse over den erhvervede

virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfristede aktiver,

der overtages med salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.

Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, hvis de udgør en forpligtelse for

den overtagne virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag for den overtagne

virksomhed. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder,

indregnes disse til dagsværdien heraf på overtagelsestidspunktet. Omkostninger, der vedrører

virksomhedsovertagelsen, indregnes i resultatet ved afholdelsen.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget for den erhvervede virksomhed,

værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapital-

interesser og på den anden side dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

indregnes som et aktiv i immaterielle aktiver og testes minimum én gang årligt for værdiforringelse. Hvis

den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, nedskrives det til den lavere

genindvindingsværdi.

Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) revurderes de opgjorte dagsværdier, det opgjorte købs-

vederlag for virksomheden, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af

tidligere erhvervede kapitalinteresser. Hvis forskelsbeløbet fortsat er negativt, indregnes forskelsbeløbet

som en indtægt i resultatet.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtagne aktiver,

forpligtelser eller eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af købsvederlaget, sker første indregning på

grundlag af foreløbigt opgjorte værdier. De foreløbigt opgjorte værdier kan reguleres, eller yderligere

aktiver eller forpligtelser indregnes, indtil 12 måneder efter overtagelsen, hvis der er fremkommet ny

information vedrørende forhold, der eksisterede på overtagelsestidspunktet, som ville have påvirket

opgørelsen af værdierne på overtagelsestidspunktet, havde informationen været kendt.

Efterfølgende ændringer i skøn over betingede købsvederlag indregnes som hovedregel direkte i resultatet.
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Ref.:

IFRS 1, App.C

IFRS 10.B98

IAS 21.21

IAS 21.23

IAS 21.28

IAS 21.39

IAS 21.47

IAS 21.39(c)

IAS 21.15

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Virksomhedssammenslutninger gennemført inden 1. januar 2004 er i forbindelse med overgangen til

regnskabsaflæggelse efter IFRS for årsrapporten ikke tilpasset ovenstående regnskabspraksis, bortset fra

udskillelse af eventuelle identificerbare immaterielle aktiver. Den regnskabsmæssige værdi pr. 1. januar

2004 af goodwill vedrørende virksomhedssammenslutninger gennemført før 1. januar 2004 anses for at

være goodwillens kostpris. Pr. 31. december 2014 udgør den regnskabsmæssige værdi af goodwill ved-

rørende virksomhedssammenslutninger gennemført før 1. januar 2004 i alt 19.598 t.kr.33

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder, der

medfører ophør af henholdsvis kontrol og betydelig indflydelse, opgøres som forskellen mellem på den ene

side dagsværdien af salgsprovenuet eller afviklingssummen og dagsværdien af eventuelle resterende

kapitalandele og på den anden side den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelses- eller

afviklingstidspunktet, inklusive goodwill, med fradrag af eventuelle minoritetsinteresser. Den derved

opgjorte fortjeneste eller tab indregnes i resultatet tillige med akkumulerede valutakursreguleringer, der

tidligere er indregnet i anden totalindkomst.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i anden valuta end den enkelte virksomheds funktionelle valuta omregnes ved første

indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta,

som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der

opstår mellem transaktionsdagen og henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatet

som finansielle poster. Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære

aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til trans-

aktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valuta-

kursen på omvurderingstidspunktet.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder, der aflægger regnskab i en anden funktionel valuta

end danske kroner (DKK), omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne,

medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte

tilfælde anvendes de faktiske valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser.

Goodwill betragtes som tilhørende den pågældende overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens

kurs.

Valutakursdifferencer, der er opstået ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter ved årets

begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til

balancedagens valutakurser, indregnes i anden totalindkomst. Tilsvarende indregnes valutakursdifferencer,

der er opstået som følge af ændringer, som er foretaget direkte i den udenlandske virksomheds egenkapital,

også i anden totalindkomst.

Kursregulering af tilgodehavender hos eller gæld til dattervirksomheder, der anses for en del af modersel-

skabets samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes i anden totalindkomst i

koncernregnskabet. I moderselskabets årsregnskab indregnes de i resultatet.

33 I forbindelse med førstegangsanvendelse af IFRS er der i IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS, givet en række obligatoriske og valgfrie fravi-
gelser til kravet om at indregne ændringer i anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft. Såfremt den regnskabsaflæggende virksomhed har
benyttet disse fravigelser, og årsrapporten er væsentligt påvirket heraf, bør dette fremgå af årsrapporten i de efterfølgende regnskabsår.
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Ref.:

IAS 21.23

IAS 21.22

IFRS 7.6
IFRS 7.21
IAS 39.43

IAS 39.46

IFRS 7.
App.B5

IAS 39.86(a)
IAS 39.89

IFRS 7.
App.B5

IAS 39.86(b)

IAS 39.95

IFRS 7.
App.B5

IAS 39.102

IAS 39.86(c)

IFRS 7.
App.B5

IAS 39.55(a)

IAS 39.11

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ved indregning i koncernregnskabet af udenlandske dattervirksomheder, hvor danske kroner (DKK) er

den funktionelle valuta, men hvor regnskabet aflægges i en anden valuta, omregnes monetære aktiver og

monetære forpligtelser til balancedagens kurs. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser, der måles med

udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, der måles

til dagsværdi, omregnes til valutakursen på tidspunktet for seneste dagsværdiregulering. Resultatopgørelsens

poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for månederne, medmindre disse afviger væsentligt fra de

faktiske valutakurser på transaktionstidspunktet, bortset fra poster afledt af ikke-monetære aktiver og

forpligtelser, der omregnes til historiske kurser gældende for de pågældende ikke-monetære aktiver og

forpligtelser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdatoen.

Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Positive

og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og

anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder

betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i

resultatet sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingel-

serne for effektiv sikring af fremtidige transaktioner, indregnes i anden totalindkomst. Den ineffektive del

indregnes straks i resultatet. Når de sikrede transaktioner gennemføres, indregnes de akkumulerede

ændringer som en del af kostprisen for de pågældende transaktioner.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i

udenlandske virksomheder, indregnes i koncernregnskabet i anden totalindkomst, hvis der er tale om

effektiv sikring. Den ineffektive del indregnes straks i resultatet. Afhændes den pågældende udenlandske

virksomhed, overføres de akkumulerede værdiændringer til resultatet.

Afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter,

anses for handelsbeholdninger og måles til dagsværdi med løbende indregning af dagsværdireguleringer i

resultatet under finansielle poster.

Visse kontrakter indeholder betingelser, der svarer til afledte finansielle instrumenter. I det omfang de

indbyggede afledte finansielle instrumenter adskiller sig væsentligt fra den samlede kontrakt, indregnes og

måles de som særskilte instrumenter til dagsværdi, medmindre den pågældende kontrakt som helhed

indregnes og måles til dagsværdi.
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Ref.:

IFRS 2.10

IFRS 2.34

IFRS 2.30

IAS 12.58

IAS 12.61

IAS 12.78

IAS 12.12

IAS 12.46

IAS 12.15

IAS 12.39

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Aktiebaserede incitamentsprogrammer

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere alene kan

vælge at købe aktier i moderselskabet (egenkapitalordninger), måles til egenkapitalinstrumenternes

dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatet under personaleomkostninger over den periode,

hvor medarbejderne opnår ret til at købe aktierne. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere kan vælge

mellem at købe aktier til en aftalt kurs eller at få afregnet forskellen mellem den aftalte kurs og den faktiske

aktiekurs kontant, måles på tildelingstidspunktet til dagsværdi og indregnes i resultatet under personale-

omkostninger over den periode, hvor den endelige ret til henholdsvis at købe aktierne eller få

kontantafregning opnås. Efterfølgende genmåles incitamentsprogrammerne på hver balancedag og ved

endelig afregning, og ændringer i dagsværdien af programmerne indregnes i resultatet under

personaleomkostninger i forhold til den forløbne periode, hvor medarbejderne har opnået endelig ret til

henholdsvis købet af aktierne eller kontantafregning. Modposten hertil indregnes under forpligtelser.

Dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne opgøres ved at anvende Black Scholes-modellen med de

parametre, som er angivet i note 10.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatet med den del,

der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på

midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af goodwill eller ved første indregning af

en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på

tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige

indkomst.

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i dattervirksomheder og

associerede virksomheder, medmindre moderselskabet har mulighed for at kontrollere, hvornår den

udskudte skat realiseres, og det er sandsynligt, at den udskudte skat ikke vil blive udløst som aktuel skat

inden for en overskuelig fremtid. Der er ingen udskudt skat på investeringer i danske dattervirksomheder og

associerede virksomheder, hvor såvel udlodning af udbytte (genindvinding ved brug) som eventuel gevinst

ved salg, kan ske skattefrit for koncernen.

Udskudt skat vedrørende genbeskatning af tidligere fratrukne underskud i udenlandske dattervirksomheder

indregnes ud fra en konkret vurdering af hensigten med de enkelte datterselskab.
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Ref.:

IAS 12.51

IAS 12.51B
IAS 12.51C

IAS 12.47

IAS 12.44

IAS 12.56

IFRS 5.32

IFRS 5.33

IFRS 5.38

IFRS 5.15

IAS 18.35(a)

IAS 18.14

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv

og afvikling af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat vedrørende ikke afskrivningsberettigede ejendomme

(grunde), der løbende genmåles til dagsværdi, samt investeringsejendomme opgøres med udgangspunkt i en

antagelse om genindvinding ved salg.

Udskudt skat måles ved at anvende de skattesatser og -regler i de respektive lande, der – baseret på

vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balancedagen – forventes at gælde, når den udskudte skat

forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser eller -regler

indregnes i resultatet, medmindre den udskudte skat kan henføres til transaktioner, der tidligere er indregnet

direkte på egenkapitalen eller i a nden totalindkomst. I sidstnævnte tilfælde indregnes ændringen ligeledes i

anden totalindkomst henholdsvis direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,

indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i

udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige

indkomster. Det vurderes på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt

tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

Saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler er fordelt mellem de sambeskattede

selskaber efter den indgåede sambeskatningsaftale34. Udskudte skatteforpligtelser vedrørende disse saldi

indregnes i balancen, mens udskudte skatteaktiver alene indregnes, hvis kriterierne for indregning af

udskudte skatteaktiver er opfyldt.

Ophørte aktiviteter og langfristede aktiver bestemt for salg

Ophørte aktiviteter er væsentlige forretningsområder eller geografiske områder, der er solgt eller efter en

samlet plan er bestemt for salg. Dattervirksomheder, der alene er erhvervet med henblik på videresalg,

anses for at være en ophørt aktivitet.

Resultatet af ophørte aktiviteter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post, der består af

driftsresultatet efter skat for den pågældende aktivitet og eventuelle gevinster eller tab ved dagsværdi-

regulering eller salg af de aktiver og forpligtelser, der er tilknyttet aktiviteten.

Langfristede aktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for salg, præsenteres særskilt i balancen som

kortfristede aktiver. Forpligtelser direkte tilknyttet de pågældende aktiver præsenteres som kortfristede

forpligtelser i balancen.

Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket forventede

salgsomkostninger, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Totalindkomstopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og fremstillede varer indregnes i resultatet, når levering og

risikoovergang til køber har fundet sted.

34 For koncerner uden sambeskatningsaftale kan afsnittet vedrørende selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler i stedet formuleres såle-
des: ”Udskudt skat vedrørende saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler indregnes som udskudt skatteforpligtelse eller
udskudt skatteaktiv i administrationsselskabet. Udskudte skatteaktiver indregnes alene, hvis kriterierne for indregning er opfyldt.



150

Ref.:

IFRIC 13

IAS 11.22

IAS 18.20

IAS 11.39(b)

IAS 18.9

IAS 18.8

IAS 11.39(b)
IAS 11.39(c)

IAS 11.22

IAS 11.32

IAS 11.21

IAS 1.103

IAS 11.22

IAS 1.103

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ved salg af varer, hvor kunden modtager bonuspoint i henhold til koncernens Maxi-point

loyalitetsprogram, opdeles omsætningen i henholdsvis det primære salg vedrørende koncernens produkter

og ydelser, og den ydelse, kunden kan opnå for de tildelte bonuspoint opgjort til dagsværdi. Den del af

omsætningen, der relaterer sig til de tildelte bonuspoint indregnes først, når koncernen har leveret bonus-

ydelsen.

Indtægter fra entreprisekontrakter og levering af tjenesteydelser indregnes som nettoomsætning, i takt med

at produktionen udføres, eller den aftalte tjenesteydelser leveres, således at nettoomsætningen svarer til

salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde, jf. afsnittet om entreprisekontrakter.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Hvis der er aftalt en

rentefri kredit på betaling af det tilgodehavende vederlag, der strækker sig ud over den normale kredittid,

beregnes dagsværdien af vederlaget ved at tilbagediskontere de fremtidige indbetalinger. Forskellen mellem

dagsværdien og den nominelle værdi af vederlaget indregnes som en finansiel indtægt i resultatet over den

forlængede kredittid ved at anvende den effektive rentes metode.

Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter o.l., der opkræves på vegne af tredjemand, og rabatter.

Entreprisekontrakter

Hvis udfaldet af en entreprisekontrakt kan estimeres pålideligt, indregnes nettoomsætning og

entrepriseomkostninger i resultatet med udgangspunkt i kontraktens færdiggørelsesgrad på balancedagen

(produktionsmetoden).

Hvis udfaldet af en entreprisekontrakt ikke kan estimeres tilstrækkelig pålideligt, indregnes nettoomsætning

svarende til periodens afholdte entrepriseomkostninger, hvis det er sandsynligt, at disse omkostninger vil

blive genindvundet.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatet, når de

afholdes, medmindre de direkte kan henføres til en specifik kontrakt, og det på tidspunktet for omkost-

ningernes afholdelse er sandsynligt, at kontrakten vil blive indgået.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I

produktionsomkostninger indregner handelsvirksomhederne vareforbrug, og de producerende virksomheder

omkostninger til råvarer, hjælpematerialer, produktionspersonale samt vedligeholdelse og af- og nedskriv-

ninger på de materielle og immaterielle aktiver, der benyttes i produktionsprocessen.

Produktionsomkostninger ved entreprisekontrakter indregnes, i takt med at den enkelte entreprisekontrakt

færdiggøres.

I produktionsomkostninger indregnes også forskningsomkostninger, omkostninger ved udviklingsprojekter,

der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, samt af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter.

Derudover indregnes hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed regning.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer og til

salgskampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger samt af-

og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver, der benyttes i distributionsprocessen.
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60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Administrationsomkostninger

Administrationsomk. omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af koncernen,

herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og af- og

nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver, der benyttes ved administration af koncernen.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i

forhold til koncernens hovedaktiviteter, herunder dagsværdireguleringer af investeringsejendomme samt

gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle langfristede aktiver, hvis salgsprisen for aktiverne

overstiger den oprindelige kostpris.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at

tilskuddet vil blive modtaget.

Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes i resultatet forholdsmæssigt over de perioder, hvori

de tilknyttede omkostninger resultatføres. Tilskuddene modregnes i de afholdte omkostninger. Offentlige

tilskud, der er knyttet til et aktiv, fratrækkes aktivets kostpris.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser,

realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i

fremmed valuta, beregnet renteomkostning vedrørende konvertible gældsbreve, amortisationstillæg eller -

fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats.

Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes til at tilbagediskontere de forventede

fremtidige betalinger, som er knyttet til det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at

nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af henholdsvis aktivet og forpligtelsen.

Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet. Dette vil

typisk sige på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende

selskab. I koncernregnskabet gælder dette dog ikke for kapitalandele i associerede virksomheder, der måles

efter indre værdis metode, jf. nedenfor.

Balancen

Goodwill

Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem på den ene side kostprisen for

den overtagne virksomhed, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af

tidligere erhvervede kapitalandele og på den anden side dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser

og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under afsnittet om koncernregnskab.

Ved indregning af goodwill fordeles goodwillbeløbet på de af koncernens aktiviteter, der genererer

selvstændige indbetalinger (pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen af pengestrømsfrem-

bringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring og -rapportering i

koncernen.

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor.
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60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Immaterielle aktiver i øvrigt

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, indreg-

nes som immaterielle aktiver, hvis det er sandsynligt, at produktet eller processen vil generere fremtidige

økonomiske fordele til koncernen, og udviklingsomkostningerne ved det enkelte aktiv kan måles pålideligt.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatet, når omkostningerne afholdes.

Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter

omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne, og som

er nødvendige for at færdiggøre projektet, regnet fra det tidspunkt, hvor udviklingsprojektet første gang

opfylder kriterierne for indregning som et aktiv.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle aktiver indregnes i kostprisen, hvis

de vedrører fremstillingsperioden. Øvrige låneomkostninger resultatføres.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden

udgør sædvanligvis 3-5 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den

maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder.

Udviklingsprojekter nedskrives til eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. afsnittet om nedskrivning

nedenfor. Igangværende udviklingsprojekter testes minimum én gang årligt for værdiforringelse.

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licen-

ser afskrives over aftaleperioden. Hvis den faktiske brugstid er kortere end henholdsvis restløbetiden og

aftaleperioden, afskrives over den kortere brugstid.

Erhvervede immaterielle rettigheder nedskrives til eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. afsnittet om

nedskrivning nedenfor.

Immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for

værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktiverne overstiger genindvindingsværdien,

nedskrives der til den lavere værdi, jf. afsnittet om nedskrivning nedenfor.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger måles til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på omvurderingstidspunktet med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Dagsværdien opgøres med

rimelige intervaller af ekstern valuar, som sikrer, at den bogførte værdi ikke afviger væsentligt fra

dagsværdien pr. statusdagen. Opskrivninger indregnes i anden totalindkomst og henføres til den særskilte

reserve for opskrivning af ejendomme i egenkapitalen. Reserven reduceres løbende i takt med at der

foretages af- og nedskrivninger på de opskrevne værdier, ved overførsel til overført resultat.

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede

aktiver omfatter kostprisen omkostninger, der direkte kan henføres til fremstillingen af aktivet, herunder

materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen

den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnes i kostprisen, hvis

de vedrører fremstillingsperioden. Øvrige låneomkostninger resultatføres.

Hvis anskaffelsen eller brugen af aktivet forpligter koncernen til at afholde omkostninger til nedrivning

eller retablering af aktivet, indregnes de skønnede omkostninger hertil som henholdsvis en hensat

forpligtelse og en del af kostprisen for det pågældende aktiv. Hvis forpligtelsen er opstået i forbindelse med

produktion af varebeholdninger, indregnes forpligtelsen som en del af kostprisen for de pågældende varer,

jf. nedenfor.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket restværdien. Restværdien er det forventede beløb,

som vil kunne opnås ved salg af aktivet i dag efter fradrag af salgsomkostninger, hvis aktivet allerede havde

den alder og var i den stand, som aktivet forventes at være i efter afsluttet brugstid. Kostprisen på et samlet

aktiv opdeles i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 30-50 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi, jf. afsnittet om nedskrivning nedenfor.

Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder

De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider

samt kapitalandele i associerede virksomheder gennemgås på balancedagen for at fastsætte, om der er

indikationer på værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, opgøres aktivets genindvindingsværdi for at fastslå

behovet for eventuel nedskrivning og omfanget heraf.

For igangværende udviklingsprojekter, immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider og goodwill

opgøres genindvindingsværdien årligt, uanset om der er konstateret indikationer på værdiforringelse.

Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, opgøres genindvindingsværdien

for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i.

Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af aktivets henholdsvis den pengestrømsfrem-

bringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Når kapitalværdien op-

gøres, tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi ved at anvende en diskon-

teringssats, der afspejler dels aktuelle markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge og dels de

særlige risici, der er tilknyttet henholdsvis aktivet og den pengestrømsfrembringende enhed, og som der
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60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

ikke er reguleret for i de skønnede fremtidige pengestrømme.

Hvis henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er lavere end

den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. For

pengestrømsfrembringende enheder fordeles nedskrivningen således, at goodwillbeløb nedskrives først, og

dernæst fordeles et eventuelt resterende nedskrivningsbehov på de øvrige aktiver i enheden, idet det enkelte

aktiv dog ikke nedskrives til en værdi, der er lavere end dets dagsværdi fratrukket forventede salgsom-

kostninger.

Nedskrivninger indregnes i resultatet. Ved eventuelle efterfølgende tilbageførsler af nedskrivninger som følge

af ændringer i forudsætninger for den opgjorte genindvindingsværdi forhøjes henholdsvis aktivets og den

pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi til den korrigerede genindvindingsværdi, dog

maksimalt til den regnskabsmæssige værdi, som aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed ville have

haft, hvis nedskrivning ikke var foretaget. Nedskrivning af goodwill tilbageføres ikke.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter eller kapitalgevinster.

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommens købspris og

eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi, der repræsenterer det beløb, som ejendommen

på balancedagen vil kunne sælges for til en uafhængig køber. Ejendommens dagsværdi revurderes årligt på

baggrund af beregnede kapitalværdier for de forventede fremtidige pengestrømme.

Ændringer i investeringsejendommenes dagsværdi indregnes i resultatet i det regnskabsår, hvor ændringen

opstår.

Kapitalandele i associerede virksomheder og fællesledede virksomheder i koncernregnskabet

Kapitalandele i associerede virksomheder og fællesledede virksomheder indregnes og måles i

koncernregnskabet efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene

måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regnskabsmæssige indre værdi, opgjort

efter koncernens regnskabspraksis, med henholdsvis fradrag og tillæg af forholdsmæssige interne

fortjenester og tab og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill.

I resultatet indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat og eliminering af en

forholdsmæssig andel af urealiserede interne fortjenester og tab og med fradrag af eventuel nedskrivning af

goodwill. I koncernens anden totalindkomst indregnes den forholdsmæssige andel af alle transaktioner og

begivenheder, der er indregnet i anden totalindkomst i den associerede virksomhed.

Kapitalandele i associerede virksomheder og fællesledede virksomheder med negativ regnskabsmæssig

indre værdi måles til 0 kr. Tilgodehavender og andre langfristede finansielle aktiver, der anses for at være

en del af den samlede investering i den associerede virksomhed, nedskrives med eventuel resterende

negativ indre værdi. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender hos

associerede virksomheder nedskrives alene, hvis de vurderes uerholdelige.
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Der indregnes alene en hensat forpligtelse til at dække den resterende negative indre værdi, hvis koncernen

har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder og fællesledede virksomheder anvendes

overtagelsesmetoden, jf. afsnittet om koncernregnskabet ovenfor.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er

lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkost-

ninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt fordelte faste og variable indirekte produktions-

omkostninger. Heri indgår opståede forpligtelser til nedrivning eller retablering af materielle aktiver, hvis

disse forpligtelser er opstået som følge af fremstilling af varer.

Variable indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn og fordeles baseret på

forkalkulationer for de faktisk producerede varer. Faste indirekte produktionsomkostninger omfatter

omkostninger til vedligeholdelse af og afskrivninger på de maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der

benyttes i produktionsprocessen, samt generelle omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Faste

produktionsomkostninger fordeles på baggrund af produktionsanlæggets normale kapacitet.

Nettorealisationsværdien af varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, tilgodehavender fra entre-

prisekontrakter samt andre tilgodehavender. Tilgodehavender indgår i kategorien udlån og tilgodehavender,

der er finansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked,

og som ikke er afledte finansielle instrumenter.

Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der

sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivning foretages på såvel individuelt niveau som på porteføljeniveau ved anvendelse af en

hensættelseskonto.



156

Ref.:

IAS 11.22

IAS 11.39(b)

IAS 11.22

IAS 11.11

IAS 11.30

IAS 11.39(c)

IAS 11.32

IAS 11.36

IAS 11.42

IAS 1.27

IFRS 7.6
IFRS 7.21

IFRS 7.

APP.B5(b)

IAS 39.9

IAS 39.43

IAS 39.46

IAS 39.55

IFRS 13.91

IAS 39.48

IAS 39.
App.A

Noter
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Entreprisekontrakter

Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan skønnes pålideligt, måles entreprisekontrakten til salgsværdien af

det på balancedagen udførte arbejde (produktionsmetoden) fratrukket foretagne acontofaktureringer og

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden

på balancedagen og de samlede forventede indtægter fra den enkelte entreprisekontrakt.

Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt beregnes normalt som forholdet mellem det anvendte ressource-

forbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan

anvendes som grundlag, benyttes i stedet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og det samlede projekt.

Kan udfaldet af en entreprisekontrakt ikke skønnes pålideligt, måles entreprisekontrakten til de medgåede

entrepriseomkostninger, hvis det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger vil overstige de samlede entrepriseindtægter

for en entreprisekontrakt, indregnes det forventede tab straks som en omkostning.

Den enkelte igangværende entreprisekontrakt indregnes i balancen under tilgodehavender eller forpligtel-

ser, afhængigt af om nettoværdien udgør et tilgodehavende eller en forpligtelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under henholdsvis langfristede og kortfristede aktiver

omfatter børsnoterede obligationer og egenkapitalandele i virksomheder, der ikke er dattervirksomheder,

associerede virksomheder eller joint ventures. Andre værdipapirer og kapitalandele indgår enten i

kategorien finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje, eller finansielle aktiver disponible for salg.

Finansielle aktiver disponible for salg er finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og

som enten er klassificeret som disponible for salg, eller som ikke kan klassificeres som hverken udlån eller

tilgodehavender, finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet, eller finansielle aktiver, der

beholdes til udløb.

Andre værdipapirer og kapitalandele disponible for salg måles ved første indregning til dagsværdi på

afregningsdagen tillagt direkte henførbare omkostninger ved købet. Efterfølgende måles aktiverne til

dagsværdi på balancedagen, og ændringer i dagsværdien indregnes i anden totalindkomst, bortset fra

nedskrivninger grundet værdiforringelse og valutakursreguleringer af obligationer i fremmed valuta, som

indregnes i resultatet under finansielle poster. Når aktiverne sælges eller afvikles, resultatføres de i anden

totalindkomst indregnede akkumulerede dagsværdireguleringer.

Andre værdipapirer og kapitalandele, som besiddes med handel for øje, måles ved første indregning til

dagsværdi på afregningsdagen. Efterfølgende måles aktiverne til dagsværdi på balancedagen, og ændringer

i dagsværdien indregnes direkte i resultatet.

Dagsværdien opgøres svarende til børskursen for børsnoterede værdipapirer og til en skønnet dagsværdi

opgjort på baggrund af markedsinformationer og anerkendte værdiansættelsesmetoder for øvrige værdi-

papirer. Egenkapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked, og hvor dagsværdien ikke kan opgøres

pålideligt, måles til kostpris.
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Ref.:

IAS 10.12

IAS 32.33

IAS 32.32

IFRS 7.6
IFRS 7.21

IFRS 7.
App.B5

IAS 19.28

IAS 19.51

IAS 19.30

IAS 19.57

IAS 19.67

IAS 19.75

IAS 19.80

IAS 19.87

IAS 19.63
IAS 19.64

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egen-

kapitalen under overført resultat.

Konvertible gældsbreve

Konvertible gældsbreve betragtes som sammensatte instrumenter bestående af en finansiel forpligtelse, der

måles til amortiseret kostpris, og et egenkapitalinstrument i form af den indbyggede konverteringsret.

På udstedelsesdatoen fastsættes dagsværdien af den finansielle forpligtelse ved anvendelse af en

markedsrente for et tilsvarende ikke-konvertibelt gældsbrev. Forskellen mellem provenuet ved udstedelse

af det konvertible gældsbrev og dagsværdien for den finansielle forpligtelse, svarende til den indbyggede

option på at konvertere forpligtelsen til egenkapital, indregnes på egenkapitalen.

Udstedelsesomkostningerne fordeles mellem forpligtelseselementet og egenkapitalelementet af den

konvertible gæld på baggrund af deres relative regnskabsmæssige værdi på udstedelsesdatoen. Den del, der

vedrører egenkapitalelementet, indregnes direkte på egenkapitalen.

Renteomkostningen på forpligtelseselementet beregnes ved anvendelse af den gældende markedsrente for

et tilsvarende ikke-konvertibelt gældsbrev. Enhver forskel mellem den beregnede renteomkostning og den

faktisk betalte rente i henhold til gældsbrevets pålydende rente tillægges den regnskabsmæssige værdi af

forpligtelsen. Den finansielle forpligtelse måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Pensionsforpligtelser o.l.

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetales der løbende faste bidrag til uafhængige

pensionsselskaber o.l. Bidragene indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori medarbejderne har

udført den arbejdsydelse, der giver ret til pensionsbidraget. Skyldige betalinger indregnes i balancen som en

forpligtelse.

Ved ydelsesbaserede ordninger er koncernen forpligtet til at betale en bestemt ydelse i forbindelse med, at

de omfattede medarbejdere pensioneres, fx et fast beløb eller en procentdel af slutlønnen.

For ydelsesbaserede ordninger foretages der årligt en aktuarmæssig opgørelse af kapitalværdien af de

fremtidige ydelser, som medarbejderne har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen, og

som vil skulle udbetales ifølge ordningen. Ved opgørelse af kapitalværdien anvendes The Projected Unit

Credit Method. Kapitalværdien beregnes på grundlag af markedsmæssige forudsætninger om den

fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation, dødelighed og invaliditet.

Kapitalværdien af pensionsforpligtelserne fratrukket dagsværdien af eventuelle aktiver tilknyttet ordningen

indregnes i balancen under henholdsvis pensionsaktiver og pensionsforpligtelser, afhængigt af om netto-

beløbet udgør et aktiv eller en forpligtelse, jf. dog nedenfor.
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Ref.:

IAS19.120

IAS 19.65

IAS 19.103

IAS 37.14

IAS 37.36

IAS 37.45

IAS 11.36

IAS 37.72

IFRS 7.6
IFRS 7.21

IAS 39.43

IAS 39.47

IAS 39.9

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ved ændringer i fastsatte forudsætninger om diskonteringsfaktor, inflation, dødelighed og invaliditet eller

ved forskelle mellem det forventede og realiserede afkast af pensionsaktiver fremkommer der

aktuarmæssige gevinster eller tab. Disse gevinster og tab indregnes i anden totalindkomst.

Udgør pensionsordningen et nettoaktiv, indregnes aktivet alene, hvis det ikke overstiger nutidsværdien af

eventuelle tilbagebetalinger fra pensionsordningen eller reduktioner i fremtidige bidrag til

pensionsordningen.

Ved ændringer i de ydelser, der vedrører medarbejdernes hidtidige ansættelse i koncernen, fremkommer der

en ændring i den aktuarmæssige beregnede kapitalværdi, der betragtes som pensionsomkostninger for

tidligere regnskabsår. Ændringen indregnes straks i resultatet.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af

begivenheder i regnskabsåret eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil

medføre et træk på koncernens økonomiske ressourcer, men hvor der er usikkerhed om beløbets størrelse

og/eller tidsmæssige placering.

Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på

balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid senere end et år fra

balancedagen måles til nutidsværdi.

Ved salg af varer med returret hensættes der til dækning af avancen på de varer, der forventes returneret, og

eventuelle omkostninger ved returneringerne. Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til at udbedre fejl

og mangler på solgte varer inden for garantiperioden. Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil

overstige de totale indtægter fra en entreprisekontrakt, indregnes en hensat forpligtelse svarende til det

samlede tab, der forventes på det pågældende arbejde. Ved planlagte omstruktureringer af koncernens

aktiviteter hensættes der alene til forpligtelser vedrørende omstruktureringer, som på balancedagen er

besluttet ifølge en specifik plan, og hvor de berørte parter er oplyst om den overordnede plan.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til dagsværdi fratrukket eventuelle trans-

aktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at for-

skellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og det beløb, der skal tilbagebetales, indregnes i resultat-

opgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved at anvende den effektive rentes metode.
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Ref.:

IFRS 7.6
IFRS 7.21

IAS 17.20

IAS 17.25

IAS 17.33

IFRS 7.6

IFRS 7.21

IAS 39.43

IAS 39.47

IAS 1.27

IAS 7.10

IAS 7.39

IAS 7.6
IAS 7.18(b)
IAS 7.13-15

IAS 7.6

IAS 7.16

IAS 7.6

IAS 7.17

IAS 7.43

IAS 7.25

IAS 7.26

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og

måles på det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, til laveste værdi af dagsværdien af det leasede aktiv og

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til

amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne

indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatet over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser omfatter bankgæld, leverandørgæld og anden gæld til offentlige

myndigheder mv.

Andre finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi fratrukket eventuelle transaktions-

omkostninger. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved at anvende den effektive

rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultat-

opgørelsen som en finansiel omkostning over låneperioden.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne

ved årets begyndelse og udgang.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme vedrørende in-

vesteringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra

anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som

driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalte finansielle

indtægter, finansielle omkostninger og selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-

somheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle

aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i moderselskabets aktiekapital og

omkostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og

salg af egne aktier samt udbetaling af udbytte. Endvidere indregnes pengestrømme vedrørende finansielt

leasede aktiver i form af betalte leasingydelser.

Pengestrømme i anden valuta end den funktionelle valuta indregnes i pengestrømsopgørelsen ved at anvende

gennemsnitlige valutakurser for månederne, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser

på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser for de enkelte dage.
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Ref.:

IAS 7.46
IAS 7.6

IAS 7.7-9

IFRS 8.20 -
22

IFRS 8.27

Noter

60. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko fratrukket

eventuelle kassekreditter, der indgår som en integreret del af likviditetsstyringen.

Segmentoplysninger

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabpraksis og

følger koncernens interne ledelsesrapportering.

Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der direkte

kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt

grundlag. De ikke-fordelte poster vedrører primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger,

der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter o.l.

Langfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder

immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede aktiver i

segmenterne omfatter de aktiver, som er direkte forbundet med driften i segmentet, herunder varebehold-

ninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, andre tilgodehavender, periodeafgrænsnings-

poster og likvide beholdninger.

Forpligtelser tilknyttet segmenterne omfatter de forpligtelser, der er afledt af driften i segmentet, herunder

gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, hensatte forpligtelser og anden gæld.

Transaktioner mellem segmenterne prisfastsættes til vurderede markedsværdier.
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Ref.: Noter

IAS 8.28

IAS 8.28(d)
IFRS 10.C4(a)

IAS 8.28(d)
IFRS 11.C2

IFRS 11.C5

IFRS 10.C2A
IFRS 11.C1B

61. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis

Som omtalt i note 1 har koncernen i 2014 implementeret IFRS 10, Koncernregnskaber og IFRS 11,

Fællesledede arrangmenter med tilbagevirkende kraft. Som beskrevet i note 1 er effekten af

implementeringen, og de vurderinger ledelsen har foretaget i denne forbindelse, at

 JJUS Electronics Inc., USA anses for værende en dattervirksomhed med fuld konsolidering i Jens

Jensen Holding A/S’ koncernregnskab. Tidligere var investeringen indregnet som en associeret

virksomhed ved brug af indre værdis metode.

 JJNN Electronics Inc., USA klassificeres som et joint venture (fællesledet virksomhed) i henhold til

IFRS 11 og indregnes ved brug af indre værdis metode. Tidligere var investeringen ligeledes

klassificeret som en fællesledet virksomhed, men med indregning ved pro rata konsolidering, som efter

implementeringen af IFRS 11 ikke længere er tilladt for fællesledede virksomheder.

I overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i IFRS 10, er aktiver, forpligtelser og

minoritetsinteresser i JJUS Electronics Inc. opgjort som om virksomheden havde været konsolideret siden

koncernens opnåelse af kontrol ved købet af de 45% af virksomhedens aktier i juni 2010, og ved

anvendelse af IFRS 3(2008), Virksomhedssammenslutninger pr. denne dato. Forskellen mellem de således

opgjorte værdier af aktiver, forpligtelser og minoritetsinteresser på den ene side, og den hidtidige bogførte

værdi af investeringen efter den indre værdis metode, er indregnet på egenkapitalen 1.1.2013.

For JJNN Electronics Inc. er ændringen fra pro rata konsolidering til indre værdis metode, i

overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i IFRS 11 indarbejdet ved, at den bogførte værdi pr.

1.1.2013 af de pro rata konsoliderede aktiver og forpligtelser anses for værende kostprisen (deemed cost)

for investeringen pr. denne dato og udgangspunktet for den efterfølgende anvendelse af indre værdis

metode. Koncernen var med til at stifte selskabet i 2011, og der indgår ikke goodwill i de bogførte værdier

af investeringen.

Bogført værdi af de pro rata konsoliderede nettoaktiver i JJNN Electronics Inc. pr. 1.1.2013, og dermed

udgangspuktet for anvendelse af indre værdis metode for investeringen sammensætter sig således:

Bogført
værdi

1.1.2013
Nettoaktiver i JJNN Electronics Inc. t.kr.

Produktionsanlæg og maskiner 5.403
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.351
Varebeholdninger 1.000
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 1.192

8.946
Bankgæld (4.213)
Udskudte skatteforpligtelser (200)
Leverandørgæld (1.093)
Skyldig selskabsskat (20)

3.420

Nedenfor er effekten af ændringerne i anvendt regnskabspraksis vist for balancen pr. 1.1.2013 og

31.12.2013, for totalindkomsten for 2013 samt pengestrømme for 2013. I overensstemmelse med

ikrafttrædelsesbestemmelserne for IFRS 10 og IFRS 11 er der ikke oplyst om effekten af ændringerne for

indeværende år.
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Ref.: Noter

IAS
8.28(f)(i)

IFRS 10.C2A

IFRS 11.C1B

IAS
8.28(f)(ii)

IAS
8.28(f)(i)

IFRS 10.C2A

IFRS 11.C1B

61. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Efter
hidtidig

regnskabs-
praksis

Effekt af
IFRS 10

Effekt af
IFRS 11

Efter ny
regnskabs-

praksis
Totalindkomstopgørelse for 2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Nettoomsætning 151.840 2.240 (2.005) 152.075
Produktionsomkostninger (91.773) (1.105) 1.300 (91.578)

Bruttoresultat 60.067 1.135 (705) 60.497
Andre driftsindtægter 1.507 45 0 1.552
Distributionsomkostninger (6.854) (120) 100 (6.874)
Administrationsomkostninger (17.702) (88) 323 (17.467)
Andre driftsomkostninger (2.612) 0 0 (2.612)

Resultat af primær drift 34.406 972 (282) 35.096
Indtægter af kapitalandele i associerede
virksomheder 1.589 (380) - 1.209
Indtægter af kapitalandele i fællesledede
virksomheder 0 - 242 242
Andre finansielle indtægter 1.849 0 0 1.849
Finansielle omkostninger (6.137) (18) 16 (6.139)

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 31.707 574 (24) 32.257
Skat af resultat af fortsættende aktiviteter (11.582) (110) 24 (11.668)

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 20.125 464 0 20.589
Resultat af ophørte aktiviteter 9.995 0 0 9.995

Årets resultat 30.120 464 0 30.584

Anden totalindkomst 1.446 0 0 1.446

Totalindkomst 31.566 464 0 32.030

Fordeling af årets resultat:
- Moderselskabets aktionærer 27.357 0 0 27.357
- Minoritetsinteresser 2.763 464 0 3.227

30.120 464 0 30.584
Fordeling af totalindkomst:
- Moderselskabets aktionærer 28.803 0 0 28.803
- Minoritetsinteresser 2.763 464 0 3.227

31.566 464 0 32.030

Ændringerne påvirker ikke resultat pr. aktier eller udvandet resultat pr. aktie

Efter
hidtidig

regnskabs-
praksis

Effekt af
IFRS 10

Effekt af
IFRS 11

Efter ny
regnskabs-

praksis
Pengestrømsopgørelse for 2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Pengestrømme vedrørende drift 13.533 359 (251) 13.641
Pengestrømme vedrørende investeringer 7.849 (39) 339 8.149
Pengestrømme vedrørende finansiering (1.029) (120) (88) (1.237)

Ændring i likvider 20.353 200 0 20.553
Likvider 01.01.2013 (769) 300 0 (469)
Valutakursregulering (184) 0 0 (184)

Likvider 31.12.2013 19.400 500 0 19.900
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Ref.: Noter

IAS
8.28(f)(i)

IFRS 10.C2A

IFRS 11.C1B

61. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Efter
hidtidig

regnskabs-
praksis

Effekt af
IFRS 10

Effekt af
IFRS 11

Efter ny
regnskabs-

praksis
Balancen pr. 01.01.2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Goodwill 23.920 200 0 24.120
Andre immaterielle aktiver 12.523 0 0 12.523
Grunde og bygninger 26.718 0 0 26.718
Produktionsanlæg og maskiner 107.533 2.326 (5.403) 104.456
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 26.807 582 (1.351) 26.038
Investeringsejendomme 4.500 0 0 4.500
Kapitalandele i associerede virksomheder 5.706 (1.300) 0 4.406
Kapitalandele i fællesledede virksomheder 0 0 3.420 3.420
Andre langfristede finansielle aktiver 7.850 0 0 7.850
Udskudte skatteaktiver 1.843 0 0 1.843

Langfristede aktiver 217.400 1.808 (3.334) 215.874

Varebeholdninger 26.688 240 (1.000) 25.928
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.550 350 (1.192) 12.708
Andre kortfristede tilgodehavender 6.090 0 0 6.090
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.137 0 0 1.137
Likvide beholdninger 7.752 300 0 8.082

Kortfristede aktiver 55.217 890 (2.192) 53.915

Aktiver 272.617 2.698 (5.526) 269.789

Egenkapital tilhørende moderselskabets
aktionærer 124.764 0 0 124.764
Egenkapital tilhørende Minoritetsinteresser 17.242 1.589 0 143.595

Egenkapital i alt 142.006 1.589 0 143.595

Bankgæld 10.314 500 (4.213) 6.601
Udskudte skatteforpligtelser 4.668 209 (200) 4.677
Andre langfristede forpligtelser 21.767 0 0 21.767

Langfristede forpligtelser 36.749 709 (4.413) 33.045

Leverandørgæld 40.102 300 (1.093) 39.309
Skyldig selskabsskat 4.910 100 (20) 4.990
Andre kortfristede forpligtelser 48.850 0 0 48.580

Kortfristede forpligtelser 93.832 400 (1.113) 93.149

Forpligtelser 130.611 1.109 (5.526) 126.194

Passiver 272.617 2.698 (5.526) 269.789
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Ref.: Noter

IAS
8.28(f)(i)

IFRS 10.C2A

IFRS 11.C1B

61. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Efter
hidtidig

regnskabs-
praksis

Effekt af
IFRS 10

Effekt af
IFRS 11

Efter ny
regnskabs-

praksis
Balancen pr. 31.12.2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Goodwill 24.060 200 0 24.260
Andre immaterielle aktiver 11.325 0 0 11.325
Grunde og bygninger 27.862 0 0 27.862
Produktionsanlæg og maskiner 86.157 2.654 (5.483) 83.328
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21.702 663 (1.371) 20.994
Investeringsejendomme 4.941 0 0 4.941
Kapitalandele i associerede virksomheder 7.270 (1.680) 0 5.590
Kapitalandele i fællesledede virksomheder 0 0 3.662 3.662
Andre langfristede finansielle aktiver 9.655 0 0 9.655
Udskudte skatteaktiver 1.964 0 0 1.964

Langfristede aktiver 194.936 1.837 (3.192) 195.581

Varebeholdninger 25.982 250 (1.100) 25.132
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.638 320 (1.234) 13.724
Andre tilgodehavender 6.525 0 0 6.525
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.639 0 0 1.639
Likvide beholdninger 19.778 500 0 20.278

Kortfristede aktiver 68.562 1.070 (2.334) 67.298

Aktiver 263.498 2.907 (5.526) 260.879

Egenkapital tilhørende moderselskabets
aktionærer 147.426 0 0 147.426
Egenkapital tilhørende Minoritetsinteresser 20.005 2.053 0 22.058

Egenkapital i alt 167.431 2.053 0 169.484

Bankgæld 11.923 380 (4.301) 8.002
Udskudte skatteforpligtelser 5.729 208 (220) 5.717
Andre langfristede forpligtelser 21.867 0 0 21.867

Langfristede forpligtelser 39.519 588 (4.521) 35.586

Leverandørgæld 14.317 186 (984) 13.519
Skyldig selskabsskat 5.868 80 (21) 5.927
Andre kortfristede forpligtelser 36.363 0 0 36.363

Kortfristede forpligtelser 56.548 266 (1.005) 55.809

Forpligtelser 96.067 854 (5.526) 91.395

Passiver 263.498 2.907 (5.526) 260.879
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IAS 1.10(b)
IAS 1.38
IAS
1.51(b),(c)
IAS 1.81A
IAS 1.85
IAS 1.97
IAS 1.99
IAS 1.113

Moderselskabets totalindkomstopgørelse for 2014

Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

IAS 1.82(a) Nettoomsætning 3 18 14
Andre driftsindtægter 7 115 379
Andre driftsomkostninger 8 (9) (8)
Administrationsomkostninger 4-6 (1.325) (1.145)

Resultat af primær drift (EBIT) (1.201) (860)

Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 9 12.772 10.500
IAS 1.82(c) Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder 10 0 0

Andre finansielle indtægter 11 1.049 691
IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger 12 (378) (324)

Resultat før skat 12.242 10.047
IAS 1.82(d) Skat af årets resultat 13 166 147

Årets resultat 12.408 10.154

IAS 1.82A Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet:
Nettodagsværdiregulering mv. af finansielle aktiver dispo-
nible for salg 94 81

IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst (28) (24)

IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst 13 66 57

IAS 1.81A(c) Totalindkomst 12.474 10.211
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IAS 1.10(a)
IAS 1.29
IAS 1.32
IAS 1.38
IAS 1.38A
IAS 1.41
IAS 1.51(b)-
(e)
IAS 1.113

Moderselskabets balance pr. 31. december 2014

Note 31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.

IAS 1.54(b) Investeringsejendomme 15 4.968 4.941

IAS 1.54(d) Kapitalandele i dattervirksomheder 16 50.922 61.257
IAS 1.54(d) Kapitalandele i associerede virksomheder 17 250 250
IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele 18 7.919 7.465

Finansielle aktiver 59.091 68.972

IAS 1.60
IAS 1.66 Langfristede aktiver 64.059 73.913

IAS 1.55 Tilgodehavende lejeindtægter 2 1
IAS 1.54(h) Tilgodehavende hos dattervirksomheder 180 207
IAS 1.54(h) Tilgodehavende hos associerede virksomheder 42 63
IAS 1.54(h) Tilgodehavende fra salg af dattervirksomhed 960 0
IAS 1.54(h) Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 13 4.603 5.156
IAS 1.55 Tilgodehavende hos andre nærtstående parter 33 3.637 3.088

Tilgodehavender 9.424 8.515

IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele 18 2.039 1.639

IAS 1.54(i) Likvide beholdninger 19 3.769 2.182

IAS 1.54(j)
IFRS 5.38 Aktiver bestemt for salg 20 - -

IAS 1.60
IAS 1.66 Kortfristede aktiver 15.232 12.336

Aktiver 79.291 86.249
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IAS 1.10(a)
IAS 1.29
IAS 1.32
IAS 1.38
IAS 1.38A
IAS 1.41
IAS 1.51(b)-
(e)
IAS 1.113

Moderselskabets balance pr. 31. december 2014

Note 31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.

IAS 1.54(r) Aktiekapital 21, 22 17.819 23.005
IAS 1.54(r) Bundne reserver 23 229 208
IAS 1.54(r) Andre reserver 24 1.137 865

Overført resultat 47.650 52.980

Egenkapital 66.835 77.058

IAS 1.54(m) Konvertible gældsbreve 25 4.144 0
IAS 1.54(m) Prioritetsgæld 26 1.021 1.347
IAS 1.54(m) Bankgæld 27 1.090 1.503
IAS 1.54(k) Anden gæld 16 75 0
IAS 1.54(o)
IAS 1.56 Udskudte skatteforpligtelser 28 574 306
IAS 1.60
IAS 1.66 Langfristede forpligtelser 6.904 3.156

IAS 1.54(m) Prioritetsgæld 26 340 336
IAS 1.54(m) Bankgæld 27 477 511
IAS 1.55 Modtaget forudbetalt husleje 6 5
IAS 1.54(n) Skyldigt sambeskatningsbidrag 13 211 235
IAS 1.54(n) Skyldig selskabsskat 13 4.216 4.694
IAS 1.54(k) Anden gæld 302 254
IAS 1.60
IAS 1.66
IAS 1.70-76 Kortfristede forpligtelser 5.552 6.035

Forpligtelser 12.456 9.191

Passiver 79.291 86.249
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Moderselskabets egenkapitalopgørelse for 2014

IAS 1.106
Aktie-
kapital

Bundne
reserver

Andre
reserver

Overført
resultat

Egen-
kapital

i alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

IAS 1.106(d) Egenkapital 1.1.2013 23.005 0 470 49.513 72.988

IAS 1.106(d) Årets resultat 0 208 0 9.946 10.154
IAS 1.106(d) Anden totalindkomst 0 - 57 0 57
IAS 1.106(a) Totalindkomst for regnskabsåret 0 208 57 9.946 10.211

IAS 1.106(d) Udbetalt udbytte, jf. note 14 0 0 0 (6.479) (6.479)
IAS 1.106(d) Køb af egne aktier, jf. note 22 0 0 0 0 0
IAS 1.106(d)
IFRS 2.7 Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 4 0 0 338 0 338

Skat af transaktioner i egenkapitalen,
jf. note 13 0 0 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.2013 23.005 208 865 52.980 77.058

IAS 1.106(d) Årets resultat 0 21 0 12.387 12.408
IAS 1.106(d) Anden totalindkomst 0 0 66 0 66
IAS 1.106(a) Totalindkomst for regnskabsåret 0 21 66 12.387 12.474

IAS 1.106(d) Udbetalt udbytte, jf. note 14 0 0 0 (6.635) (6.635)
IAS 1.106(d) Tilbagekøb aktier, jf. note 22 (5.500) 0 0 (10.848) (16.348)

IAS 1.106(d)
Omkostninger relateret til tilbagekøb af
aktier 0 0 0 (283) (283)

IAS 1.106(d) Køb af egne aktier, jf. note 22 0 0 0 (555) (555)

IAS 1.106(d)
Udstedelse af konvertible gældsbreve, note
25 0 0 0 834 834

IAS 1.106(d)
IFRS 2.7 Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 4 0 0 206 0 206
IAS 1.106(d) Kontant kapitalforhøjelse, jf. note 21 314 0 0 0 314
IAS 32.39 Omkostninger relateret til kapitalforhøjelsen 0 0 0 0 0

Skat af transaktioner i egenkapitalen,
jf. note 13 0 0 0 (230) (230)

Egenkapital pr. 31.12.2014 17.819 229 1.137 47.650 66.835
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IAS 1.10(d)
IAS 7.1
IAS 1.29
IAS 1.38
IAS 1.38A
IAS 1.113
IAS 1.51(b)-
(e)

Moderselskabets pengestrømsopgørelse for 2014

Note 2014 2013
t.kr. t.kr.

Resultat af primær drift (EBIT) (1.201) (860)

IAS 7.20 Dagsværdiregulering af investeringsejendom (30) (297)
IAS 7.20 Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 38 34
IAS 7.20 Ændring i nettoarbejdskapital 34 96 (7)
IAS 7.18(b) Pengestrømme vedrørende primær drift (1.097) (1.130)

IAS 7.31 Modtagne finansielle indtægter 847 592
IAS 7.31 Betalte finansielle omkostninger (350) (324)
IAS 7.35 Modtaget/(Betalt) selskabsskat 227 275

IAS 7.10 Pengestrømme vedrørende drift (373) (587)

IAS 7.21 Køb af andre værdipapirer og kapitalandele (558) (484)
IAS 7.21 Forbedring af investeringsejendomme 15 (10) (202)
IAS 7.21 Salg af investeringsejendomme 15 13 58
IAS 7.21 Modtaget udbytte fra dattervirksomheder 9 15.000 10.000
IAS 7.21
IAS 7.37 Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 10 0 0
IAS 7.39 Køb af kapitalandel i dattervirksomheder 16 (677) 0
IAS 7.39 Salg af kapitalandel i dattervirksomhed 16 8.067 0
IAS 7.21 Udlån til nærtstående parter (549) (2.733)

IAS 7.10 Pengestrømme vedrørende investeringer 21.286 6.639

IAS 7.21 Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskab 14 (6.635) (6.479)
IAS 7.21 Afdrag på prioritetsgæld (322) (10)
IAS 7.21 Afdrag på bankgæld (433) (285)
IAS 7.21 Provenu ved optagelse af prioritetsgæld 0 1.690
IAS 7.21 Provenu ved udstedelse af konvertible gældsbreve 25 4.950 0
IAS 7.21 Provenu fra kontant kapitalforhøjelse 21 314 0
IAS 7.21 Tilbagekøb af aktier 22 (16.631) 0
IAS 7.21 Køb af egne aktier 22 (555) 0

IAS 7.10 Pengestrømme vedrørende finansiering (19.312) (5.084)

Ændring i likvider 1.601 968

Likvider 01.01. 2.051 1.083

Likvider 31.12. 31 3.652 2.051
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Ref.:

IAS 1.10(e)
IAS 1.112
IAS 1.113

Noter til moderselskabsregnskabet

Noteoversigt

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig

regnskabspraksis35

18. Andre værdipapirer og kapitalandele

19. Likvide beholdninger

2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn,

forudsætninger og usikkerheder

20. Aktiver bestemt for salg

21. Aktiekapital

3. Nettoomsætning 22. Egne aktier

4. Personaleomkostninger

5. Honorar til moderselskabets general-

forsamlingsvalgte revisor

23. Bundne reserver

24. Andre reserver

25. Konvertible gældsbreve

6. Pensionsordninger 26. Prioritetsgæld

7. Andre driftsindtægter 27. Bankgæld

8. Andre driftsomkostninger 28. Udskudt skat

9. Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 29. Sikkerhedsstillelser

10. Indtægter fra kapitalandele i associerede

virksomheder

30. Øvrige kontraktlige forpligtelser

31. Likvider

11. Andre finansielle indtægter

12. Finansielle omkostninger

13. Indkomstskat

32. Finansielle risici og finansielle instrumenter

33. Nærtstående parter

34. Ændring i nettoarbejdskapital

14. Udbytte 35. Aktionærforhold

15. Investeringsejendomme 36. Bestyrelse og direktion

16. Kapitalandele i dattervirksomheder 37. Begivenheder efter balancedagen

17. Kapitalandele i associerede virksomheder 38. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

35 Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis kan præsenteres som en separat del af årsregnskabet, svarende til hidtidig praksis i Danmark, jf. IAS
1.116. I Deloittes IFRS-eksempelregnskab er det valgt at anvende den internationale praksis, hvor beskrivelsen indgår som en del af noterne til års- og
koncernregnskabet.
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Ref.:

IAS 1.10(e)

IAS 1.117
IAS 1.112(a)
IAS 27.17(a)

IAS 1.16

IAS 1.51(b)

ÅRL § 137
IAS 1.138(a)

IAS 8.28

IAS 8.30
IAS 8.31

IAS 21.32

Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis

Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting

Standardards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D

(børsnoteret), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Jens Jensen Holdning A/S

er et aktieselskab med hjemsted i Danmark.

Moderselskabet anvender grundlæggende samme regnskabspraksis for indregning og måling som

koncernen. De tilfælde, hvor moderselskabets regnskabspraksis afviger fra koncernens, er beskrevet

nedenfor. For en detaljeret beskrivelse af moderselskabets anvendte regnskabspraksis henvises der til

koncernregnskabets note 60.

Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ikke

medført ændringer i anvendt regnskabspraksis i moderselskabets årsregnskab.

Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft

På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller ændrede standarder

og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i moderselskabets

årsregnskab. Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsregnskabet for de

kommende regnskabsår.

Tilfælde, hvor moderselskabets regnskabspraksis afviger fra koncernens

Omregning af fremmed valuta

Kursregulering af tilgodehavender hos eller gæld til dattervirksomheder, der anses for en del af

moderselskabets samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes i resultatet under

finansielle poster. I koncernregnskabet indregnes kursreguleringen i anden totalindkomst.

Aktiebaserede incitatmentsprogrammer

Der foretages ikke afregning mellem moderselskabet og dattervirksomhederne for moderselskabets

tildeling af aktiebaseret vederlag til medrbejdere i dattervirksomhederne. Værdien af ordningerne behandles

i moderselskabetsregnskabet som yderligere kapitalindskud i dattervirksomhederne og tillægges værdien af

kapitalandele i dattervirksomheder.
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Ref.:

IAS 8.28

IAS12.39

IAS 27.17(c)
IAS 28.44

IAS 36.59

IAS 1.122
IAS 1.125
IAS 1.129

IAS 36.12(h)

Noter

1. Ændringer i regnskabspraksis og væsentlig regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i dattervirksomheder,

medmindre moderselskabet har mulighed for at kontrollere, hvornår den udskudte skat realiseres, og det er

sandsynligt, at den udskudte skat ikke vil blive realiseret som aktuel skat inden for en overskuelig fremtid.

Der er ingen udskudt skat vedrørende investeringer i associerede virksomheder, hvor såvel udbytte fra

selskabet, som gevinster eller tab ved et eventuelt salg af investeringen er skattefrie.

Moderselskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder og fungerer som

administrationsselskab i sambeskatningen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. Den samlede skyldige skat i de

sambeskattede virksomheder præsenteres som skyldig skat i moderselskabet, mens sambeskatningsbidrag

fra dattervirksomheder præsenteres som tilgodehavende henholdsvis skyldigt sambeskatningsbidrag.

Saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler er fordelt mellem de sambeskattede

selskaber efter den indgåede sambeskatningsaftale36. Udskudte skatteforpligtelser vedrørende disse saldi

indregnes i balancen, mens udskudte skatteaktiver alene indregnes, hvis kriterierne for indregning af

udskudte skatteaktiver er opfyldt.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris i moderselskabets

årsregnskab. Hvis kostprisen overstiger kapitalandelenes genindvindingsværdi, nedskrives til denne lavere

værdi.

Ved salg af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres fortjeneste eller tab

som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af de solgte kapitalandele og dagsværdien af salgs-

provenuet.

2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

Genindvindingsværdi for kapitalandele i dattervirksomheder

De enkelte dattervirksomheder i koncernen anses for værende selvstændige pengestrømsfrembringende

enheder. Ved indikation af, at den bogførte værdi (kostpris) af kapitalandele i dattervirksomheder er

værdiforringet, fastlægges et eventuelt nedskrivningsbehov baseret på opgørelse af kapitalværdien for det

pågældende datterselskab, jf. afsnittet Genindvindingsværdi for goodwill i note 2 til koncernregnskabet

samt afsnittet om nedskrivning i note 60 til koncernregnskabet.

Hvis der udloddes mere i udbytte, end datterselskabets totalindkomst i perioden, hvori der udloddes

udbytte, anses dette som en indikation på værdiforringelse. Hvis der i koncernregnskabet indregnes

nedskrivning af goodwill, som kan henføres til en dattervirksomhed, anses dette ligeledes som en indikation

på værdiforringelse.

Øvrige væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

For en beskrivelse af øvrige væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder henvises

der til koncernregnskabets note 2.

36 For koncerner uden sambeskatningsaftale kan afsnittet vedrørende selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler i stedet formuleres såle-
des: ”Udskudt skat vedrørende saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler indregnes som udskudt skatteforpligtelse eller
udskudt skatteaktiv i administrationsselskabet. Udskudte skatteaktiver indregnes alene, hvis kriterierne for indregning er opfyldt. ”
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Ref.:

IAS 18.35(b)

IAS 40.75(f)

ÅRL § 98a

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(b)

IFRS 2.45(c)

Noter

2014 2013

3. Nettoomsætning t.kr. t.kr.

Huslejeindtægter, investeringsejendomme 18 14

18 14

2014 2013

4. Personaleomkostninger t.kr. t.kr.

Bestyrelseshonorar 100 100
Løn og gager til direktionen 507 371
Bidragsbaserede pensionsordninger, jf. note 6 64 56
Øvrige langfristede personaleydelser 46 70
Aktiebaseret vederlæggelse 38 34

755 631

Personaleomkostninger indregnes i administrationsomkostninger.

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte ud over direktionen. Koncernens administrative funktioner,
herunder investor relations varetages af ansatte i dattervirksomheden Jens Jensen Produktion og
Udvikling A/S. Moderselskabet har i 2014 betalt 350 t.kr. i management fee herfor (2013: 320 t.kr.)

Tildeling af aktieoptioner samt udviklingen i udestående aktieoptioner vedrørende moderselskabets
direktion kan specificeres således:

Tildeling
Antal

aktieoptioner Udløbsdato
Udnyttelses-

kurs

Dagsværdi
på

tildelings-
tidspunktet

Tildelt 31 marts 2013 14.000 30.03.14 1,0 1,15
Tildelt 30. september 2013 15.000 29.09.14 1,0 1,18
Tildelt 1. marts 2014 29.600 28.02.15 1,0 0,98
Tildelt 30. september 2014 11.000 29.09.15 1,0 0,82

Antal aktieoptioner
Vejede gennemsnitlige

udnyttelseskurser
2014 2013 2014 2013

Udvikling i udestående aktieoptioner t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Udestående aktieoptioner 01.01. 29.000 - 1,00 -
Tildelt i regnskabsåret 40.600 29.000 1,00 1,00
Fortabt grundet ophør af ansættelsesforhold - - - -
Udnyttet i regnskabsåret (33.600) - 1,00 -
Udløbet i regnskabsåret - - - -

Udestående aktieoptioner 31.12. 36.000 29.000 1,00 1,00

Antal aktieoptioner, der kan udnyttes pr.
balancedagen 36.000 29.000

Vægtet gennemsnitlig aktiekurs på tidspunkt for
udnyttelse 2,86 -

Der henvises til koncernregnskabets note 10 for yderligere oplysninger om aktieoptionsprogrammer
tildelt moderselskabets direktion.
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Ref.:

ÅRL § 96,2

IAS 19.53

IAS 40.76(d)

IAS 40.75(f)

IAS 40.75(f)

Noter

5. Honorar til moderselskabets generalforsamlingsvalgte
revisor

2014
t.kr.

2013
t.kr.

Lovpligtig revision 100 100
Andre erklæringer med sikkerhed 30 30
Skatterådgivning 50 10
Andre ydelser 0 0

180 140

6. Pensionsordninger

Moderselskabet har alene indgået bidragsbaserede ordninger.

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler arbejdsgiver løbende bidrag til et uafhængigt pensions-

selskab, pensionsfond e.l., men har ikke nogen risiko med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, in-

flation, dødelighed, invaliditet mv., i forhold til det beløb, der til sin tid skal udbetales til medarbejderen.

Bidragsbaserede pensionsordninger

I henhold til de indgåede aftaler indbetaler Jens Jensen Holding A/S månedligt et beløb på 5-10% af direk-

tionens grundløn til uafhængige pensionsselskaber.

2014 2013
t.kr. t.kr.

Resultatførte bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger 64 56

2014 2013

7. Andre driftsindtægter t.kr. t.kr.

Dagsværdiregulering af investeringsejendom, jf. note 15 30 297
Koncernbidrag fra dattervirksomheder 85 82

115 379

2014 2013

8. Andre driftsomkostninger t.kr. t.kr.

Direkte driftsomkostninger for udlejede arealer 8 7
Direkte driftsomkostninger for ikke-udlejede arealer 1 1

9 8

2014 2013

9. Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder t.kr. t.kr.

Udbytte fra dattervirksomheder 15.000 10.000
Nedskrivning (235) 0
Tilbageførsel af nedskrivning 0 500
Gevinst/(tab) ved salg af kapitalandele i dattervirksomheder (2.433) 0

12.772 10.500
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Ref.:

IFRS 7.20(b)
IAS 18.35(b)

IFRS 7.20(a)

IFRS 7.20(b)

IFRS 7.20(a)

IFRS7.20(b)

IFRS7.20(b)

IFRS 7.20(b)

IAS 21.52(a)

Noter

2014 2013

10. Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder t.kr. t.kr.

Udbytte fra Elektronik Invest A/S 0 0

2014 2013

11. Andre finansielle indtægter t.kr. t.kr.

Renter af bankindeståender mv. 160 115
Renter af tilgodehavender 269 138
Renter af investering – aktiver disponible for salg 154 98
Renteindtægter fra finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi 583 351

Udbytte fra finansielle aktiver disponible for salg 156 154
Renter vedr. obligationer, der indgår i handelsbeholdning 108 87
Dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele 202 99
Dagsværdiregulering overført fra egenkapital vedrørende afhændede
finansielle aktiver disponible for salg 0 0

1.049 691

2014 2013

12. Finansielle omkostninger t.kr. t.kr.

Renter på prioritetsgæld 76 93
Renter på bankgæld 192 231
Renter af konvertible gældsbreve 110 0
Renteomkostninger 378 324

Valutakursgevinster og -tab, netto 0 0

Finansielle omkostninger 378 324



178

Ref.:

IAS 12.79

IAS 12.80(d)

IAS 12.81(c)

IAS 12.81(d)

IAS 12.81(a)

IAS 12.68C

IAS 12.68C

IAS
12.81(ab)

Noter

2014 2013

13. Skat af årets resultat37 t.kr. t.kr.

Aktuel skat (174) (227)
Ændring i udskudt skat 17 88
Effekt af ændring i skatteprocent (9) (8)
Regulering vedrørende tidligere år 0 0

Skat af årets resultat (166) (147)

Regnskabsårets aktuelle selskabsskat er beregnet ud fra en skatteprocent på 30% (2013: 30 %).

Skat af årets resultat kan forklares således:

Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 12.242 10.007

Beregnet skat ved en skatteprocent på 30% (2013: 30%) 3.673 3.002
Effekt af ændret skatteprocent i Danmark (9) (8)
Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede omkostninger 6 9
Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige gevinster (4) 0
Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige indtægter fra kapitalinteresse i
dattervirksomheder og associerede virksomheder (3.832) (3.150)

(166) (147)

Effektiv skatteprocent (%) - -

Effekt af ændring i skatteprocenten er relateret til den udskudte skat, og skyldes den gradvise reduktion af

den danske selskabsskatteprocent fra 25% i 2013 til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016 og

fremadrettet. Effekten i 2014 skyldes ændringer i skøn over, hvornår de midlertidige forskelle realiseres, i

forhold til det forventede ved udarbejdelse af årsrapporten for 2013.

Skat indregnet direkte på egenkapitalen

Udskudt skat vedrørende egenkapitalandel af konvertibel gæld 242 0
Aktuel skat vedrørende aktiebaseret aflønning (mérfradrag skattemæssigt) (2) 0
Ændring af udskudt skat aktiebaseret aflønning (mérfradrag skattemæssigt) (10) 0

230 0

Skat af anden totalindkomst

Dagsværdiregulering mv. af finansielle aktiver disponible for salg 28 24
28 24

31.12.2014 31.12.2013
Skyldig selskabsskat t.kr. t.kr.

Skyldig selskabsskat i de sambeskattede virksomheder 4.216 4.694

Skyldig sambeskatningsbidrag til sambeskattede virksomheder med
skattemæssigt underskud 211 235

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag fra sambeskattede virksomheder med
skattemæssigt overskud 4.427 4.929
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag vedrørende moderselskabets
skattemæssige underskud 176 227
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag i alt 4.603 5.156

Moderselskabet afregnes kontant for andre sambeskattede virksomheders udnyttelse af moderselskabets

skattemæssige underskud. Sambeskatningsbidrag vedrørende betalbar skat til skattemyndighederne

afregnes ligeledes kontant til moderselskabet som administrationsselskab på forfaldstidspunktet for den

betalbare skat.

37 Skat beregnes i IFRS-eksempelregnskabet med 30 % for at bevare sammenhængen til Deloittes globale IFRS Model Financial Statements, som er
grundlaget for de indarbejdede beløb.
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Ref.:

IAS 1.107
IAS 1.137(a)

IAS 40.76

IAS 40.76(e)

IAS 40.76

IAS 40.76(a)

IAS 40.76(d)

IAS 40.76

IAS 40.75(e)
IFRS
13.91(a)
IFRS 13.93
(d)

IFRS 13.93
(d)

IFRS 13.93
(h)(i)

IFRS
13.93(a),(b)

IFRS
13.93(c)

IAS 17.56(c)

Noter

14. Udbytte

For en beskrivelse af udbetalt udbytte og foreslået udbytte henvises der til koncernregnskabets note 19.

15. Investeringsejendomme
2014 2013
t.kr. t.kr.

Dagsværdi 01.01. 4.941 4.500
Valutakursregulering 0 0
Årets afgang (13) (58)
Omkostninger afholdt til forbedringer 10 202
Årets dagsværdiregulering 30 297

Dagsværdi 31.12. 4.968 4.941

Dagsværdien af investeringsejendommene pr. 31. december 2014 er opgjort af uafhængig valuar Resim

Valuarer A/S, baseret på forventede pengestrømme for en 10 årig periode. Der har ikke været ændringer i

de anvendte metoder for opgørelse af dagsværdier i indeværende år.

De væsentligste ikke-observerbare input anvendt ved opgørelsen af dagsværdien er følgende:

Leje pr. m2

pr. år
Belægnings-

procent Afkastkrav
Kr. % %

2014
Kontorejendomme i Bykøbing 525 85 7,00
Let produktions- og lagerejendomme i Region Vestsjælland 275 90 9,00

2013
Kontorejendomme i Bykøbing 525 85 7,25
Let produktions- og lagerejendomme i Region Vestsjælland 275 90 8,00

En stigning i afkastkravet vil medføre et fald i ejendommenes dagsværdi, mens en stigning i

belægningsprocent og/eller leje pr. m2 i forhold til de anvendte forudsætninger vil medføre en stigning i

ejendommenes dagsværdi. En generel stigning i leje pr. m2 i de områder, hvori koncernens

investeringsejendomme er beliggende vil sandsynligvis medføre et mindre fald i afkastkravet.

Dagsværdihierarki-oplysninger 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Dagværdi
pr.

31.12.2014

Investeringsejendomme - - 4.986 1.968

Dagsværdihierarki-oplysninger 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Dagværdi
pr.

31.12.2013

Investeringsejendomme - - 4.941 1.941

Der har ikke været overførsler mellem niveauer i dagsværdihierarkiet i indeværende regnskabsår.

Huslejekontrakter på koncernens investeringsejendomme indgås normalt med uopsigelige lejeperiode på 5-

10 år, med option til forlængelse med yderligere 10 år. Alle huslejekontrakter indeholder bestemmelser om

regulering af huslejen til markedslejen i tilfælde af udnyttelse af optionen til at forlænge lejeperioden. Der

indgår ikke option for lejer til at købe ejendomme ved udløbet af lejeperioden.
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Ref.: Noter

IAS
17.56(a)

IAS
40.75(g)

15. Investeringsejendomme (fortsat)

Fremtidig minimumshusleje for uopsigelige huslejekontrakter
31.12.2014 31.12.2013

t.kr. t.kr.

Inden for et år fra balancedagen 18 18
Mellem et og fem år fra balancedagen 54 72
Efter fem år fra balancedagen 0 0

72 90

Investeringsejendommene er stillet til sikkerhed for moderselskabets realkreditlån, jf. note 29.

IAS
36.12(h)

2014 2013

16. Kapitalandele i dattervirksomheder t.kr. t.kr.

Kostpris 01.01. 63.272 62.970
Tilgang ved køb af kapitalandele 1.192 0
Kapitalforhøjelse ved kontant indskud 0 0
Værdi af aktiebaseret vederlæggelse til medarbejdere i dattervirksomheder 168 302
Afgang ved salg af kapitalandele (11.460) 0

Kostpris 31.12. 53.172 63.272

Nedskrivninger 01.01. 0 (500)
Årets nedskrivninger (235) 0
Årets tilbageførsel af nedskrivninger 0 500
Tilbageførsel ved salg af kapitalandele 0 0

Nedskrivninger 31.12. (235) 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12. 52.937 63.272

Der er til brug for koncernregnskabet udarbejdet en nedskrivningstest af goodwill allokeret til segmentet

Elektroniske husholdningsartikler – Internetsalg, som resulterede i en nedskrivning af goodwill i

koncernregnskabet med 235 t.kr. Den øgede konkurrence fra øvrige internetbutikker er især udpræget på det

amerikanske marked. Dette anses for at være en indikation af, at moderselskabets investering i Jensen Inc.

ligeledes kan være værdiforringet, og der er derfor foretaget en særskilt vurdering af eventuelt

nedskrivningsbehov for investeringen. Baseret på denne vurdering er der indregnet en tilsvarende

nedskrivning på 235 t.kr. af den bogførte værdi af investeringen i moderselskabets regnskab.

Moderselskabets investering i Jens Jensen A/S var pr. 1. januar 2013 nedskrevet med 500 t.kr. baseret på en

individuel vurdering af genindvindingsværdien af investeringen. Selskabet havde således i en periode

generet underskud, primært som følge af fejlslaget forsøg på opbygning af salgsorganisation og introduktion

af koncernens produkter på det asiatiske marked. Selskabets aktiviteter i asien blev afviklet i 2012, og Jens

Jensen Salg A/S har i 2013 og 2014 udelukkende fokuseret på det nordiske marked, og realiserede allerede i

2013 et væsentligt overskud. Der var derfor ikke længere belæg for at opretholde en nedskrivning af den

bogførte værdi af kapitalinteressen i moderselskabets regnskab og nedskrivningen blev tilbageført i 2013.

Moderselskabet har i 2014 afhændet kapitalandelene i Jens Jensen Måling A/S, samt en mindre andel af

kapitalandelene i Jensen Salg Inc. For salget af Jens Jensen Måling A/S er 960 t.kr. af salgssummen betinget

af opnåede resultater i virksomheden frem til 30.11.2015, og forfalder til betaling 01.12.2015. Ledelsen

forventer ikke væsentlige ændringer i det betingede vederlag. For yderligere oplysninger henvises til

koncernregnskabets note 4 og note 52.
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Ref.:

ÅRL § 72
IAS
27.17(b)

Noter

16. Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat)

Tab og gevinst ved salgene er opgjort således:

Jens Jensen
Måling A/S

Jensen Salg
Inc. I alt

Gevinst/(tab) ved salg af kapitalandele t.kr. t.kr. t.kr.
Solgt ejerandel 100% 1%

Kontant salgssum 7.854 213 8.067
Tilgodehavende salgsvederlag 960 0 960

8.814 213 9.027

Bogført værdi af solgte kapitalandele 11.250 210 11.460

Gevinst/(tab) (2.436) 3 (2.433)

Jens Jensen Holding A/S' dattervirksomheder består af følgende:

Ejerandel
Andel af

stemmerettigheder
Hjemsted 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Aktivitet

Jens Jensen
Produktion og
Udvikling A/S

Bykøbing,
Danmark

100% 100% 100% 100% Produktion, salg og
udvikling af koncernens
produkter

BEL
Elektronik A/S

Bykøbing,
Danmark

80% - 80% - Produktion og salg af
elektroniske hushold-
ningsartikler i high-end-
segmentet på det
skandinaviske marked

Jens Jensen
A/S

Bykøbing,
Danmark

70% 70% 70% 70% Salg af koncernens
produkter på det danske
marked

Jens Jensen
Ltd.

Manchester
England

100% 100% 100% 100% Produktion og salg af
koncernens produkter
på det engelske marked

Modil Service
Ltd.

Manchester
England

100% - 100% - Produktion og salg af
elektroniske hushold-
ningsartikler på det
engelske marked

Jensen Inc. Chicago,
USA

90% 91% 90% 91% Produktion og salg af
koncernens produkter
på det nordamerikanske
marked

Jens Jensen
Måling A/S
(solgt i 2014)

Bykøbing,
Danmark

- 100% - 100% Produktion og salg af
elektroniske
måleapperater

Moderselskabet købte i 2014 virksomhederne BEL Elektronik A/S (kontant anskaffelsessum 505 t.kr.) og

Modil Service Ltd. (kontant anskaffelsessum 172 t.kr.). Moderselskabet er forpligtet til at betale et yderligere

vederlag på 300 t.kr., hvis Modil Service Ltd.’s resultat af primær drift overstiger 500 t.kr. i hvert af årene

2014 og 2015. Dagsværdien af det yderligere vederlag er opgjort til 75 t.kr. pr. overtagelsestidspunktet, som

er indregnet under Anden gæld. For beskrivelse af de overtagne virksomheder henvises der til koncern-

regnskabets note 51.
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Ref.:

IAS 27.17(c)

IAS 27.17(b)
ÅRL § 72

Noter

2014 2013

17. Kapitalandele i associerede virksomheder t.kr. t.kr.

Kostpris 01.01. 250 250
Tilgang ved køb af kapitalandele 0 0
Kapitalforhøjelse ved kontant indskud 0 0
Afgang ved salg af kapitalandele 0 0

Kostpris 31.12. 250 250

Nedskrivninger 01.01. 0 0
Årets nedskrivninger 0 0
Årets tilbageførsel af nedskrivninger 0 0
Tilbageførsel ved salg af kapitalandele 0 0
Nedskrivninger 31.12. 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12 250 250

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i moderselskabets balance til kostpris med fradrag af

eventuelle nedskrivninger.

De associerede virksomheder består af følgende:

Ejerandel
Andel af

stemmerettigheder
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Hjemsted % % % % Aktivitet

Elektronik
Invest A/S

Danmark 45,0 45,0 45,0 45,0 Investering i
udviklings-
virksomheder
inden for
elektronik-
branchen
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Ref.:

IAS 1.77

IFRS 7.8(a)

IFRS 12.9(d)

IAS 7.50

IAS 7.50

IFRS 5.41(a)

Noter

31.12.2014 31.12.2013

18. Andre værdipapirer og kapitalandele t.kr. t.kr.

Børsnoterede statsobligationer 770 763
Børsnoterede realkreditobligationer 1.430 1.417
Børsnoterede aktier 4.787 4.756
Unoterede aktier 932 529
Virksomhedsobligationer 500 0
Obligationer, der indgår i handelsbeholdning 1.539 1.639

9.958 9.104

Andre værdipapirer og kapitalandele er indregnet således i balancen:

Langfristede 7.919 7.465
Kortfristede 2.039 1.639

9.958 9.104

Jens Jensen Holding A/S ejer 20% af aktierne i den unoterede virksomhed Jones Group, Ltd., USA, der

beskæftiger sig med udvikling af transformere. Da de resterende 80% af aktierne og stemmerettighederne i

Jones Group, Ltd., besiddes af den oprindelige stifter af selskabet, der som direktør i selskabet tillige

varetager den daglige ledelse af selskabet, anses Jens Jensen Holding A/S ikke for at udøve betydelig ind-

flydelse på selskabet.

31.12.2014 31.12.2013

19. Likvide beholdninger t.kr. t.kr.

Kontanter og bankindeståender 3.769 2.182

Moderselskabet har uudnyttede trækningsrettigheder på kassekreditter for 383 t.kr. (31.12.2013: 369 t.kr.).

20. Aktiver bestemt for salg

Moderselskabet har ikke aktiver bestemt for salg pr. 31.12.2014, ligesom moderselskabet ikke havde aktiver

bestemt for salg pr. 31.12.2013.

Med virkning fra 1.11.2014 har moderselskabet afhændet dattervirksomheden Jens Jensen Måling A/S.

Beslutningen om frasalg af dattervirksomheden blev truffet i 2013, men det forberedende arbejde med at

finde en interesseret køber af Jens Jensen Måling A/S blev først påbegyndt i foråret 2014. Moderselskabets

kapitalinteresse i Jens Jensen Måling A/S opfyldte derfor ikke pr. 31.12.2013 betingelserne for at blive

præsenteret under aktiver bestemt for salg.

Indtægterne fra kapitalinteressen i Jens Jensen Måling A/S opfylder desuden ikke betingelserne for at blive

præsenteret under resultat fra ophørte aktiviteter i moderselskabsregnskabet for 2014.
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Ref.:

IAS 1.79(a)

ÅRL § 56,4

IAS 32.34
ÅRL § 76

IAS 1.79(a)

IAS 1.79(b)

IAS 1.79(b)

ÅRL § 41,3

Noter

21. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af 17.819.000 aktier a 1 kr. Aktierne er fuldt indbetalte. Aktierne er ikke opdelt i

klasser, og der er ikke knyttet særlige rettigheder til aktierne. Der har ikke for de foregående fire år været

bevægelser på aktiekapitalen.

2014 2013
stk. stk.

Antal aktier 01.01. 23.005.000 23.005.000
Tilbagekøb af aktier (5.500.000) 0
Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling 314.000 0

Antal aktier 31.12. 17.819.000 23.005.000

Nominel værdi Andel af aktiekapital
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

22. Egne aktier stk. stk. t.kr. t.kr. % %

Egne aktier 01.01. 0 0 0 0 0 0,0
Køb 5.690.000 0 5.690 0 25,0 0,0
Salg (5.500.000) 0 (5.500) 0 (23,9) 0,0

Egne aktier 31.12. 190.000 0 190 0 1,1 0,0

Moderselskabet kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 30. april 2013 maksimalt erhverve egne aktier

for nominelt 1.782 t.kr., svarende til 10 % af aktiekapitalen, frem til og med 1. april 2016. Egne aktier erhverves

i forbindelse med indgåede aktieoptionsordninger, jf. note 4. Der er i 2014 foretaget aktietilbagekøb for 16.348

t.kr. Aktierne er efterfølgende blevet annulleret. Selskabet har derudover i 2014 købt egne aktier for nominelt

190 t.kr. til en gennemsnitlig kurs på 2,92, svarende til 555 t.kr.

Reserve for dagsværdi
på investeringsejendom38

2014 2013

23. Bundne reserver t.kr. t.kr.

Reserver 01.01. 208 0
Årets resultat 21 208

Reserver 31.12. 229 208

Efter årsregnskabsloven skal opreguleringer af investeringsejendomme til dagsværdi fratrukket udskudt skat

bindes på en særskilt reserve under egenkapitalen, medmindre investeringsaktivitet er selskabets hovedaktivitet.

Reserven kan alene formindskes eller opløses, hvis de opregulerede aktiver afhændes eller udgår af driften,

nedskrives til en lavere genindvindingsværdi, eller tilbageføres på grund af ændrede regnskabsmæssige skøn.

38 Jf. IFRS-bekendtgørelsen §7



185

Ref.:

IAS 21.52(b)
IAS 1.79(b)
IAS 1.106A

IFRS 7.20(a)

IFRS 7.20(a)

IAS 32.39

IAS 12.81(a)

IFRS 7.20(a)

IFRS 7.20(a)

IAS 32.39

IAS 12.81(a)

Noter

24. Andre reserver

Reserve for
aktie-

baseret
veder-

læggelse

Reserve for
værdi-

regulering af
finansielle

aktiver
disponible

for salg I alt
t.kr. t.kr. t.kr.

Andre reserver 01.01.2013 0 470 470

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 0 81 81

Overført til resultatopgørelsen vedrørende solgte finansielle
aktiver disponible for salg 0 0 0

Skat af indtægter og omkostninger indregnet i anden
totalindkomst 0 (24) (24)

Anden totalindkomst 0 57 57

Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 338 0 338

Tilbageførsel ved udstedelse af aktieoptioner 0 0 0

Omkostninger relateret til kapitalforhøjelsen 0 0 0

Skat af indtægter og omkostninger indregnet direkte på
egenkapital 0 0 0

Andre reserver 31.12.2013 338 527 865

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 0 94 94

Overført til resultatopgørelsen vedrørende solgte finansielle
aktiver disponible for salg 0 0 0

Skat af indtægter og omkostninger indregnet i anden
totalindkomst 0 (28) (28)

Anden totalindkomst 0 66 66

Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 206 0 206

Tilbageførsel ved udstedelse af aktieoptioner 0 0 0

Omkostninger relateret til kapitalforhøjelsen 0 0 0

Skat af indtægter og omkostninger indregnet direkte på
egenkapital 0 0 0

Andre reserver 31.12.2014 544 593 1.137

Reserve for aktiebaseret vederlæggelse indeholder den akkumulerede værdi af den optjente ret til aktie-

optionsordninger (egenkapitalordninger) målt til egenkapitalinstrumenternes dagsværdi på

tildelingstidspunktet og indregnet over den periode, hvor koncernens medarbejdere opnår retten til

aktieoptionerne.

Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg indeholder den akkumulerede netto-

ændring i dagsværdien af finansielle aktiver, der er klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg.

Reserven opløses i takt med, at de pågældende finansielle aktiver afhændes eller udløber.
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Ref.:

IFRS 7.17

IFRS 7.25

IAS 32.32
IFRS
13.97

Noter

25. Konvertible gældsbreve

Moderselskabet udstedte 12. september 2014 konvertible gældsbreve for nominelt 4,5 mio. kr. til kurs 110.

Gældsbrevene kan konverteres til ordinære aktier i moderselskabet i forholdet 1 aktie pr. 1 kr. nominelt

gældsbrev på et hvilket som helst tidspunkt fra 12. juli 2014 og frem til 11. september 2016.

Hvis gældsbrevene ikke konverteres til aktiekapital, forfalder de til indfrielse den 12. september 2016 til

nominel værdi. I perioden frem til indfrielsestidspunktet vil gældsbrevene blive forrentet med 5,5% p.a., der

forfalder til betaling kvartalsvist indtil gældsbrevene konverteres eller tilbagebetales.

Nettoprovenuet fra udstedelsen af gældsbrevene er fordelt mellem henholdsvis et gældselement og et egen-

kapitalelement, hvor sidstnævnte repræsenterer dagsværdien på udstedelsestidspunktet af den indbyggede ret

til at konvertere gældsbrevene til aktier i moderselskabet.

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Nominel værdi af udstedte konvertible gældsbreve 4.950 0
Dagsværdi af egenkapitalelement (efter skat) (834) 0

Dagsværdi af finansiel forpligtelse på udstedelsestidspunkt 4.116 0

Beregnede renteomkostninger 110 0
Betalte renter (82) 0

Regnskabsmæssig værdi af finansiel forpligtelse 31.12. 4.144 0

Dagsværdi pr. 31.12. 4.120 0

Dagsværdien af gældselementet på udstedelsestidspunktet er opgjort med udgangspunkt i en forventet

tilbagebetaling 12. september 2016 og ved anvendelse af en rente på 7,95% baseret på en noteret swap rente

på 6,8% for et 32 måneders lån med et konstant tillæg for kreditrisiko. Den effektive rente for den finansielle

forpligtelse udgør 8,2% på indgåelsestidspunktet. Samme metode er anvendt for oplysning om dagsværdien

pr. 31.12.2014, ved anvendelse af en opdateret swap rente. (Niveau 2).

31.12.2014 31.12.2013

26. Prioritetsgæld t.kr. t.kr.

Gæld til realkreditinstitutter med pant i fast ejendom 1.361 1.683

Prioritetsgæld er indregnet således i balancen:

Langfristede gældsforpligtelser 1.021 1.347
Kortfristede gældsforpligtelser 340 336

1.361 1.683
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Ref.:

IFRS 7.25

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 13.97
IFRS 13.37
IFRS 13.39

IFRS 13.84

IFRS 7.25

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 7.7

IFRS 13.97

Noter

26. Prioritetsgæld (fortsat)

Fast eller
variabel

Amortiseret
kostpris

Nominel
værdi Dagsværdi

Valuta Udløb rente t.kr. t.kr. t.kr.

Prioritetsgæld,
obligationslån DKK 2017 Fast 1.361 1.450 1.323

31.12.2014 1.361 1.450 1.323

Prioritetsgæld,
obligationslån DKK 2017 Fast 1.683 1.700 1.600

31.12.2013 1.683 1.700 1.600

Dagsværdien for fastforrentet prioritetsgæld er opgjort med udgangspunkt i den noterede pris for de

underliggende obligationer, korrigeret for kreditrisikoen relateret til Jens Jensen Holding A/S og

sikkerheder i form af pantet knyttet til forpligtelsen (pantsatte ejendomme). Ikke-observerbart input

vedrører vedrører justeringen for Jens Jens koncernens egen kreditrisiko. Denne justering vurderes ikke at

være signifikant for den opgjorte dagsværdi (niveau 2 i dagsværdi-hierarkiet).

31.12.2014 31.12.2013

27. Bankgæld t.kr. t.kr.

Kassekreditter 117 131
Lån 1.450 1.883

1.567 2.014

Bankgæld er indregnet således i balancen:

Langfristede gældsforpligtelser 1.090 1.503
Kortfristede gældsforpligtelser 477 511

1.567 2.014

Fast eller
variabel

Amortiseret
kostpris

Nominel
værdi Dagsværdi

Valuta Udløb rente t.kr. t.kr. t.kr.

Kassekredit DKK 2015 Variabel 117 117 117
Lån DKK 2016 Fast 1.450 1.525 1.400

31.12.2014 1.567 1.642 1.517

Kassekredit DKK 2014 Variabel 131 131 131
Lån DKK 2016 Fast 1.883 1.900 1.800

31.12.2013 2.014 2.031 1.931

Dagsværdien af fastforrentet bankgæld er opgjort til nutidsværdien af fremtidige afdrags- og rentebetalinger

ved anvendelse af den aktuelle rentekurve, der er udledt af aktuelle markedsrenter (niveau 2 i dagsværdi-

hierarkiet).
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Ref.:

IAS 12.81(a)
IAS 12.81(g)

IAS 12.81(a)
IAS 12.81(g)

IAS 12.81(e)

Noter

28. Udskudt skat

2014

Udskudt
skat

01.01.
Indregnet i
resultatet

Indregnet i
anden
total-

indkomst

Indregnet
direkte på

egen-
kapital

Udskudt
skat

31.12.
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Investeringsejendomme 90 9 0 0 99
Finansielle aktiver disponible for salg 226 0 28 0 254
Konvertible gældsbreve 0 0 0 242 242
Aktiebaseret vederlæggelse (10) (1) 0 (10) (21)

Midlertidige forskelle 306 8 28 232 574

Uudnyttede skattemæssige
underskud 0 0 0 0 0

306 8 28 232 574

2013

Udskudt
skat

01.01.
Indregnet i
resultatet

Indregnet i
anden
total-

indkomst

Indregnet
direkte på

egen-
kapital

Udskudt
skat

31.12.
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Investeringsejendomme 0 90 0 0 90
Finansielle aktiver disponible for salg 202 0 24 0 226
Konvertible gældsbreve 0 0 0 0 0
Aktiebaseret vederlæggelse 0 (10) 0 0 (10)

Midlertidige forskelle 202 80 24 0 306

Uudnyttede skattemæssige
underskud 0 0 0 0 0

202 80 24 0 306

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Fremførbare skattemæssige underskud 0 0

Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet 0 0
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Ref.:

IAS 24.18

IAS 24.18

IAS 37.86

IAS 24.18

IAS 40.75(h)

IAS 7.45

Noter

31.12.2014 31.12.2013

29. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser t.kr. t.kr.

Moderselskabet har kautioneret for dattervirksomheders gæld til N-bank.

Kautionen er maksimeret til 3.500 t.kr.

Dattervirksomhedernes bankgæld 5.160 8.060

Moderselskabets prioritetsgæld er sikret ved pant i investeringsejendomme.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 4.968 4.941

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning og hæfter derfor fra og med regnskabsåret

2013 delvist solidarisk og delvist subsidiært for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra

og med 1. juli 2012 ligeledes delvist solidarisk og delvist subsidiært for eventuelle forpligtelser til at inde-

holde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber. Den subsidiære hæftelse udgør dog i

begge tilfælde højst et beløb svarende til den andel af kapitalen i det pågældende selskab, der ejes direkte

eller indirekte af selskabet.

Skyldige selskabsskatter for de sambeskattede virksomheder er indregnet i moderselskabets balance med

4.216 t.kr. (31.12.2013: 4.694 t.kr.), idet moderselskabet fungerer som administrationsselskab i sambe-

skatningen. Moderselskabet hæfter på samme måde som beskrevet ovenfor tillige for eventuelle korrektio-

ner af den skattepligtige indkomst i en eller flere af de sambeskattede virksomheder. Moderselskabet er

ikke bekendt med, at der skulle være rejst krav om korrektion af den skattepligtige indkomst, hvorfor det

ikke er praktisk muligt at opgøre et beløbsmæssigt skøn over en eventuel yderligere hæftelse. De sambe-

skattede virksomheder har ikke i 2014 (eller i 2013) udbetalt indeholdelsespligtige renter, royalties eller

udbytter. Moderselskabet hæfter desuden solidarisk med fællesregistrerede dattervirksomheder for den

samlede momsforpligtelse i de pågældende virksomheder.

30. Øvrige kontraktlige forpligtelser

Moderselskabet har indgået en femårig administrations- og vedligeholdelsesaftale vedrørende selskabets

investeringsejendomme, der vil påføre selskabet en årlig omkostning på 15 t.kr.

31.12.2014 31.12.2013

31. Likvider t.kr. t.kr.

Likvide beholdninger og bankindeståender, jf. note 19 4.679 2.336
Kassekreditter, jf. note 27 (117) (131)

4.562 2.205
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Ref.:

IFRS 7.7
IFRS 7.8

IFRS 7.8(a)

IFRS 7.8(c)

IFRS 7.8(d)

IFRS 7.8(e)

IFRS 7.8(f)

IFRS 7.31

IFRS 7.33

IFRIC 16.14

IFRS 7.33

Noter

31.12.2014 31.12.2013

32. Finansielle risici og finansielle instrumenter t.kr. t.kr.

Kategorier af finansielle instrumenter

Obligationer, der indgår i handelsbeholdning 1.539 1.639
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatet 1.539 1.639

Tilgodehavende lejeindtægter 2 1
Tilgodehavende hos dattervirksomheder 180 207
Tilgodehavende hos associerede virksomheder 42 63
Tilgodehavende fra salg af dattervirksomhed 960 0
Andre tilgodehavender 3.637 3.088
Likvide beholdninger 4.679 2.336

Udlån og tilgodehavender 9.500 5.695

Andre værdipapirer og kapitalandele 8.419 7.465

Finansielle aktiver disponible for salg 8.419 7.465

Udskudt betinget vederlag, 75 0

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatet 75 0

Konvertible gældsbreve 4.144 0
Prioritetsgæld 1.361 1.683
Bankgæld 1.567 2.014
Anden gæld 302 254

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 7.374 3.951

Politik for styring af finansielle risici

Der henvises til koncernregnskabets note 54 for en beskrivelse af politikken for styring af finansielle risici.

Moderselskabet indgår ikke sikringstransaktioner. Koncernes sikringstransaktioner varetages af koncernens

treasury-afdeling i Jens Jensen Produktion og Udvikling A/S. Det gælder også for sikring af

nettoinvestering i dattervirksomheden Jensen Salg Inc., USA. Sikringen påvirker derfor ikke

moderselskabets regnskab.

Valutarisici

Moderselskabet påvirkes kun uvæsentligt af valutakursudsving, idet alene udbytter fra dattervirksomheder

er påvirket af valutakursudsving. Alle omkostninger afregnes i danske kroner.
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Ref.:

IFRS 7.33

IFRS 7.34

IFRS 7.40

IFRS 7.40

Noter

32. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Renterisici

Moderselskabet har i et vist omfang rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser og er som følge heraf

udsat for renterisici. Om moderselskabets finansielle aktiver og finansielle forpligtelser kan angives føl-

gende aftalemæssige rentetilpasnings- eller udløbstidspunkter, afhængigt af hvilken dato der falder først,

samt hvor stor en andel af de rentebærende aktiver og forpligtelser, der er fastforrentede. Variabelt

forrentede lån betragtes som havende rentetilpasningstidspunkter, der ligger inden for et år.

Rentetilpasnings- eller udløbstidspunkt

Mellem 1
og 6 mdr

Mellem 6
og 12
mdr.

Mellem 1
og 5 år Efter 5 år I alt

Gennem-
snitlig

varighed
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. år

Obligationer 0 500 2.200 0 2.700 1
Obligationer, der
indgår i handelsbeh. 1.539 0 0 0 1.539 1
Bankindeståender 3.769 0 0 0 4.679 1
Tilgodehavende hos
nærtstående parter 1.637 2.000 0 0 3.637 1
Konvertible
gældsbreve 0 0 (4.144) 0 (4.144) 2
Prioritetsgæld (170) (170) (1.021) 0 (1.361) 3
Bankgæld (297) (180) (1.090) 0 (1.567) 3

31.12.2014 6.478 2.150 (4.055) 0 4.573

Obligationer 0 0 2.180 0 2.180 1
Obligationer, der
indgår i handelsbeh. 1.639 0 0 0 1.639 1
Bankindeståender 2.182 0 0 0 2.182 1
Tilgodehavende hos
nærtstående parter 1.390 1.698 0 0 3.088 1
Konvertible
gældsbreve 0 0 0 0 0 -
Prioritetsgæld (168) (168) (1.347) 0 (1.683) 3
Bankgæld (321) (190) (1.503) 0 (2.014) 3

31.12.2013 4.722 1.340 (670) 0 5.392

Moderselskabets bankindeståender er placeret på konti med anfordringsvilkår eller aftalekonti med en

løbetid på op til tre måneder.

Udsving i renteniveauet påvirker moderselskabets obligationsbeholdninger, bankindeståender, bankgæld

og prioritetsgæld. En stigning i renteniveauet på 1%-point p.a. i forhold til balancedagens renteniveau ville

have haft en negativ indvirkning på 7 t.kr. på moderselskabets egenkapital relateret til kurstab på moder-

selskabets obligationsbeholdning (2013: 6 t.kr.). Ved et tilsvarende fald i renteniveau ville det have betydet

en tilsvarende negativ indvirkning på egenkapitalen.

Vedrørende moderselskabets variabelt forrentede bankindeståender og bankgæld ville en stigning på 1%-

point p.a. i forhold til balancedagens renteniveau have haft en positiv indvirkning på årets resultat og

egenkapital på 34 t.kr. (2013: 23 t.kr.). Et tilsvarende fald i renteniveau ville have betydet en tilsvarende

negativ indvirkning på årets resultat og egenkapital.
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Ref.:

IFRS
7.39(a)-(b)

IFRS 7.34
IFRS 7.35
IFRS
7.39(a)-(b)

IFRS 7.34
IFRS 7.35
IFRS
7.39(a)-(b)

IFRS 7.B11E

IAS 7.50(a)

IFRS 7.34
IFRS 7.36
IFRS 7.37

IFRS 7.33

Noter

32. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Likviditetsrisici

Forfaldstidspunkter for finansielle forpligtelser er specificeret nedenfor fordelt på de tidsmæssige inter-

valler, der anvendes i koncernens likviditetsstyring. De specificerede beløb repræsenterer de beløb, der for-

falder til betaling inklusive renter mv.

Under 6
måneder

Mellem
6 og 12

måneder

Mellem
et og fem

år
Efter

fem år I alt
2014 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Ikke-afledte finansielle forpligtelser
Konvertible gældsbreve 124 124 4.921 0 5.169
Prioritetsgæld 204 200 1.098 0 1.502
Bankgæld 390 256 1.320 0 1.966
Anden gæld 302 0 0 0 302

1.020 580 7.339 0 8.939

Under 6
måneder

Mellem
6 og 12

måneder

Mellem
et og fem

år
Efter

fem år I alt
2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Ikke-afledte finansielle forpligtelser
Konvertible gældsbreve 0 0 0 0 0
Prioritetsgæld 202 197 1.499 0 1.898
Bankgæld 441 292 1.905 0 2.638
Anden gæld 254 0 0 0 254

643 489 3.404 0 4.536

Moderselskabets likviditetsreserve består af likvide beholdninger, kortfristede værdipapirer og uudnyttede

kreditfacilititer.

31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr.

Likviditetsreserven sammensætter sig således:
Likvide beholdninger 3.769 2.182
Værdipapirer 2.039 1.639
Uudnyttede kreditfaciliteter 383 369

6.191 4.190

Kreditrisici

Moderselskabet har ingen væsentlige risici vedrørende en enkelt modpart pr. 31. december 2014, hvilket

ligeledes var tilfældet 31.12.2013.

Den maksimale kreditrisiko knyttet til tilgodehavender og likvide beholdninger svarer til deres

regnskabsmæssige værdi.

Øvrige markedsrisici

Koncernen er eksponeret for kursrisiko vedrørende investeringer i egenkapitalinstrumenter. Koncernen

investerer i børsnoterede og unoterede virksomheder indenfor koncernens strategiske fokusområde med

henblik på langsigtet ejerskab. Koncernen handler ikke aktivt med disse investeringer. Bogført værdi af

investeringer i egenkapitalinstrumenter udgør 5.719 t.kr. (31.12.2013: 5.285 t.kr.).
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Ref.:

IFRS 7.40(a)

IFRS 7.40(a)

IFRS 7.40(b)

IFRS 7.18

IFRS 13.91

IFRS
13.93(b)

IFRS
13.93(b)

IFRS
13.93(c)

Noter

32. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

Årets resultat er ikke påvirket af ændringer i værdien af koncernens investeringer i egenkapitalinstrumenter,

da disse er klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg, med indregning af værdireguleringer i

anden totalindkomst.

En ændring i kurserne på koncernens investeringer i egenkapitalinstrumenter på +-5 % pr. 31.12.2014 ville

have påvirket anden totalindkomst og egenkapital med +- 286 t.kr. (31.12.2013: 264 t.kr.)

Ovenstående følsomhedsanalyse er opgjort som forskellen mellem den opgjorte dagsværdi pr. 31.12.2014

af koncernens investeringer og en rimelig sandsynlig ændring i disse værdier på 5%.

Misligholdelse af låneaftaler

Moderselskabet har ikke i regnskabsåret eller sammenligningsåret forsømt eller misligholdt låneaftaler.

Metoder og forudsætninger for opgørelse af dagsværdier

Moderselskabet anvender samme metoder for opgørelse af dagsværdier som de metoder der er anvendt til

brug for koncernregnskabet. For beskrivelse af de anvendte metoder henvises til note 54 i

koncernregnskabet.

Dagsværdihierarki for finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen

Nedenfor vises klassifikationen af finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til

dagsværdihierarkiet:

 Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument (niveau 1)

 Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættel-

sesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata (niveau 2)

 Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markeds-

data (niveau 3).

2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Obligationer, der indgår i
handelsbeholdning 1.539 0 0 1.539
Børsnoterede aktier 0 0 0 0
Finansielle aktiver, der måles til
dagsværdi via resultatet 1.539 0 0 1.539

Børsnoterede statsobligationer 770 0 0 770
Børsnoterede realkreditobligationer 1.430 0 0 1.430
Børsnoterede aktier 4.787 0 0 4.787
Virksomhedsobligationer 500 0 0 500
Unoterede aktier 0 0 932 932

Finansielle aktiver disponible for salg 7.487 0 932 8.419

Udskudt betinget vederlag 0 0 (75) (75)
Finansielle forpligtelser, der måles til
dagsværdi via resultatet 0 0 (75 (75)

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i regnskabsåret 2014.



194

Ref.:

IFRS
13.93(b)

IFRS
13.93(c)

IFRS
13.93(e)

IFRS
13.93(f)

IFRS
13.93(e)

Noter

32. Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)

2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Obligationer, der indgår i
handelsbeholdning 1.639 0 0 1.639
Børsnoterede aktier 0 0 0 0
Finansielle aktiver, der måles til
dagsværdi via resultatet 1.639 0 0 1.639

Børsnoterede statsobligationer 763 0 0 763
Børsnoterede realkreditobligationer 1.417 0 0 1.417
Børsnoterede aktier 4.756 0 0 4.756
Virksomhedsobligationer 0 0 0 0
Unoterede aktier 0 0 529 529

Finansielle aktiver disponible for salg 6.936 0 529 7.465

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i regnskabsåret 2013.

Finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen baseret på værdiansættelsesmetoder, hvor

eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata (niveau 3):

2014 2013
Finansielle aktiver disponible for salg t.kr. t.kr.

Regnskabmæssig værdi 1. januar 529 524

Gevinst/tab i resultatet 0 0
Gevinst/tab i anden totalindkomst 7 5
Køb 396 0
Salg 0 0
Overførsler til/fra niveau 3 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 932 529

Gevinst/tab i resultatopgørelsen for aktiver, der besiddes 31.
december 0 0

Jens Jensen A/S ejede tidligere 40% af aktierne i Peter Petersen Måling A/S og behandlede investeringen

som en associeret virksomhed. Jens Jensen A/S solgte i 2014 30% af aktierne i selskabet til en køber, som

er uafhængig af koncernen, og Jens Jensen Holding A/S købte den resterende 10% ejerandel fra Jens Jensen

A/S til dagsværdien på tidspunktet for salget af de 30%.

Ovenstående indeholder kun finansielle aktiver. Den eneste finansielle forpligtelse, der efterfølgende måles

til dagsværdi (niveau 3), er udskudte betingede vederlag i forbindelse med købet af Modil Service Ltd. Der

er ikke indregnet gevinst/tab på det udskudte betingede vederlag i totalindkomstopgørelsen.

Optimering af kapitalstruktur

Kapitalstyring foretages for koncernen som helhed, og der er således ikke opsat operationelle mål eller poli-

tikker separat for moderselskabet. Der henvises til note 54 i koncernregnskabet.
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Ref.: Noter

IAS 24.9
IAS 24.13
IAS 24.14

33. Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Følgende parter har bestemmende indflydelse over Jens Jensen Holding A/S:

Navn Hjemsted Grundlag for bestemmende indflydelse__________________ __________________________ ____________________________________

Jens Jensen Gadevej 2, Bykøbing Aktionær med flertal af stemmerettigheder

Dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder

For oversigt over dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder i koncernen

henvises der til note 16 og 17 samt til note 24-26 i koncernregnskabet.

IAS 24.9
IAS 24.17

IAS 24.18

IAS 24.17

IAS 24.17

IAS 24.18

Transaktioner med nærtstående parter

Moderselskabet har i regnskabsåret, udover udbetaling af udbytte, haft følgende transaktioner med

nærtstående parter:

Datter-
virksom-

heder

Asso-
cierede

virksom-
heder

Nøgle-
personer i
ledelsen

Andre
nært-

stående
parter I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
2014
Salg af tjenesteydelser (koncernbidrag) 85 0 0 0 85
Køb af tjenesteydelser, management fee (350) 0 0 0 (350)
Køb af tjenesteydelser 0 0 25 0 25
Vederlag mv., jf. note 4 0 0 655 0 655
Modtaget udbytte 15000 0 0 0 15.000
Sikkerhedsstillelse, jf. note 29 3.500 0 0 0 0
Renter af udlån til nøglemedarbejdere 0 0 269 0 269
Køb af aktier 360 0 0 0 360
Køb af egne aktier, jf. note 22 0 0 392 8.403 8.795

2013
Salg af tjenesteydelser (koncernbidrag) 82 0 0 0 82
Køb af tjenesteydelser, management fee (320) 0 0 0 (320)
Køb af tjenesteydelser 0 0 20 0 20
Vederlag mv., jf. note 4 0 0 531 0 531
Modtaget udbytte 10.000 154 0 0 10.654
Sikkerhedsstillelse, jf. note 29 3.500 0 0 0 0
Renter af udlån til nøglemedarbejdere 0 0 138 0 138
Køb af egne aktier, jf. note 22 0 0 0 0 0

Transaktioner med Jens Jensen og selskaber ejet af denne indgår i transaktioner med Andre nærtstående

parter.

Køb af tjenesteydelser består af advokatydelser fra en advokatvirksomhed, hvor et bestyrelsesmedlem i Jens

Jensen Holding A/S er partner.
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Ref.:

IAS 24.18

IAS 24.18

ÅRL § 74
ÅRL § 104

ÅRL § 107

IAS 10.21

IAS 10.17

Noter

33. Nærtstående parter (fortsat)

Tilgodehavende hos
nærtstående parter

Gæld til nærtstående
parter

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Dattervirksomheder inkl. sambeskatningsbidrag 4.783 5.363 211 235
Associerede virksomheder 42 63
Jens Jensen 0 0 0 0
Udlån til nøglemedarbejdere 3.637 3.088 - -

8.462 8.514 211 235

Moderselskabet har ydet kortfristede lån til flere af sine ledende medarbejdere til priser svarende til den

gennemsnitlige kommercielle rente. Der er ikke stillet sikkerhed eller garantier for mellemværender på

balancedagen. Såvel tilgodehavender som udlån vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke realiseret

tab på tilgodehavender hos nærtstående parter eller foretaget nedskrivninger af sådanne til imødegåelse af

sandsynlige tab.

2014 2013

34. Ændring i nettoarbejdskapital t.kr. t.kr.

Ændring i tilgodehavender mv. 47 (30)
Ændring i leverandørgæld og anden gæld mv. 49 23

96 (7)

35. Aktionærforhold

Der henvises til koncernregnskabets note 56.

36. Bestyrelse og direktion

Der henvises til koncernregnskabets note 57.

37. Begivenheder efter balancedagen

Der henvises til koncernregnskabets note 58 for en beskrivelse af begivenheder efter balancedagen.

38. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

Der henvises til koncernregnskabets note 59.



197

Appendiks A
Oversigt over nye og ændrede
standarder og fortolkningsbidrag
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[Blank side]
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Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag

Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag
som træder i kraft for 2014, samt standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft senere.
(Opdateret til og med 30.11.2014)

Standard/ændring Udsendt
Ikraft-

trædelse
Godkendt
i EU?

Ændringer med ikrafttrædelse for 2014 kalenderårsregnskaber

IFRS 10, Konsolidering/koncernregnskaber Maj 2011 1.1.20141 Ja

IFRS 11, Fælles ledede arrangementer Maj 2011 1.1.20141 Ja

IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder Maj 2011 1.1.20141 Ja

Ændret IAS 27, Separate regnskaber Maj 2011 1.1.20141 Ja

Ændret IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures Maj 2011 1.1.20141 Ja

Ændret IFRS 10-12, Koncernregnskaber, fællesledede arrangementer og oplysning
om involvering i andre virksomheder: Overgangsbestemmelser

Juni 2012 1.1.20141 Ja

Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (Modregning af finansielle
aktiver og finansielle forpligtelser)

Dec. 2011 1.1.2014 Ja

Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Oplysning om involvering
i andre virksomheder og separate regnskaber: Investeringsselskaber

Okt. 2012 1.1.2014 Ja

IFRIC 21, Afgifter (Levies) Maj 2013 1.1.2014 Ja

Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for
ikke-finansielle aktiver

Maj 2013 1.1.2014 Ja

Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Novation af
derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring)

Juni 2013 1.1.2014 Ja

Ændringer med ikrafttrædelse for 2014/15-regnskaber (Regnskaber der begynder 1.7.2014 eller senere)

Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejderbidrag Nov. 2013 1.7.2014 Nej

Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle Dec. 2013 1.7.2014 Nej

Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle Dec. 2013 1.7.2014 Nej

Ændringer med ikrafttrædelse for 2016 eller senere

IFRS 14, Regulatoriske aktiver/forpligtelser Jan. 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IFRS 11, Præcisering af bestemmelser om køb af kapitalandele i fællesledede
aktiviteter

Maj 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IAS 16 og IAS 38, Præcisering af acceptable metoder for afskrivning Maj 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IAS 16 og IAS 41, Bearer Plants Juni 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IAS 27, Equity-metoden i separate regnskaber Aug. 2014 1.1.2016 Nej

Ændret IFRS 10 og IAS 28, Salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor og
dennes associerede virksomhed eller joint venture

Sep. 2014 1.1.2016 Nej

Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle Sep. 2014 1.1.2016 Nej

Ændringer med ikrafttrædelse for 2017 eller senere

IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder Maj 2014 1.1.2017 Nej

Ændringer med ikrafttrædelse for 2018 eller senere

IFRS 9, Finansielle instrumenter: Klassifikation og måling (Finansielle aktiver) Juli 2014 1.1.20182 Nej

1 Bemærk, at den af IASB fastsatte ikrafttrædelsesdato for IFRS 10-12 er regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere, men EU udskød
den obligatoriske ikrafttrædelse i EU til 1.1.2014. Virksomheder som følger IFRS som udstedt af IASB implementerede IFRS 10-12 i 2013.

2 I juli 2014 udsendte IASB IFRS 9 som en endelig og samlet standard. Den nye IFRS 9 afløser IAS 39, såvel som de tidligere udsendte versioner
af IFRS 9. Virksomheder, som implementerer IFRS 9 i regnskabsår der begynder 1. januar 2015 eller tidligere kan dog også vælge at
implementere de tidligere versioner af IFRS 9 (dvs. virksomheden kan fx undlade at implementere bestemmelserne i IFRS 9 vedrørende
nedskrivning af finansielle aktiver før 1. januar 2015). IFRS 9 kan dog ikke implementeres i Danmark, før den er blevet godkendt af EU.



IFRS 10, Konsolidering/koncernregnskabet (Maj 2011)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Standarden erstatter afsnittet om konsolidering og koncernregnskaber i de nuværende IAS 27,

Koncernregnskaber og separate regnskaber, og SIC-12, Konsolidering – særlige virksomheder (SPEs –

Special Purpose Entities).

Der er på visse punkter tale om væsentlige ændringer i retningslinjerne for vurdering af kontrol, ligesom den

nye standard indeholder væsentligt mere vejledning med henblik på at afgøre, om der foreligger kontrol over

en anden virksomhed.

IFRS 10 fastlægger endvidere principperne for udarbejdelse og præsentation af koncernregnskab, når der

foreligger bestemmende indflydelse på en eller flere andre virksomheder. Standarden kræver konsolidering

af alle enheder, som den regn-skabsaflæggende virksomhed kontrollerer, uanset arten af investeringen. Det

vil sige, at kravet gælder, uanset om den anden virksomhed kontrolleres via stemmeret eller via andre

kontraktforhold, sådan som det fx kan gøre sig gældende ved involvering i SPE’er. IFRS 10 anvender

”kontrol” som kriterium for konsolidering, mens ”risiko og afkast”-tilgangen (risk and rewards), som

kendes fra SIC-12, ikke videreføres i IFRS 10.

IFRS 10 i hovedtræk

IFRS 10 kræver med få undtagelser, at en modervirksomhed (investor) aflægger koncernregnskab, og at

virksomheder, som den kontrollerer, konsolideres i koncernregnskabet. Standarden fastlægger principperne

for at afgøre, om der foreligger kontrol samt principperne for udarbejdelse og præsentation af

koncernregnskaber.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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IFRS 10, Konsolidering/koncernregnskabet (Maj 2011) (Fortsat)

Kontrol over en virksomhed foreligger, når investor har mulighed for eller ret til et afkast af sit engagement i

virksomheden, og har mulighed for at påvirke dette. Ifølge IFRS 10 anses en investor for at have kontrol

over en anden virksomhed, når den har:

1. bestemmende indflydelse (power) over virksomheden

2. mulighed for eller ret til at modtage variabelt afkast fra virksomheden og

3. mulighed for at anvende den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet.

IFRS 10 giver vejledning om, hvordan kontrol jf. ovenfor fortolkes i bl.a. følgende tilfælde:

a) hvor stemmerettighederne eller lignende rettigheder giver en investor bestemmende indflydelse,

herunder situationer, hvor investor ikke har stemmeflertallet, og i tilfælde, hvor der er tale om

potentielle stemmerettigheder,

b) hvor en virksomhed er konstrueret således, at stemmerettighederne ikke er afgørende for, hvem der har

bestemmende indflydelse på virksomheden, eksempelvis hvis stemmerettighederne alene vedrører

administrative opgaver, mens de pågældende aktiviteter styres via kontraktlige aftaler,

c) hvor der er tale om agentforhold.

Hvis de faktiske omstændigheder og forhold indikerer, at der er sket ændringer i et eller flere af de tre

elementer i kontroldefinitionen ovenfor, skal investor revurdere, om kontrol fortsat foreligger.

Standarden trådte udenfor EU i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere. EU udskød

den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering.

Førtidsimplementering forudsatte, at de øvrige fire standarder i ”pakken” implementeredes samtidig. Læs

mere på www.IASPlus.com.
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IFRS 11, Fællesledede arrangementer (Maj 2011)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Standarden indeholder nye regnskabskrav for fælles ledede arrangementer (joint arrangements), i visse

situationer måske bedre kendt som joint ventures. IFRS 11 erstatter IAS 31, Kapitalandele i joint ventures

og SIC-13, Fælles kontrollerede virksomheder – ikke-monetære indskud fra venture-deltagere.

Med IFRS 11 er muligheden for at anvende pro rata-konsolidering i koncernregnskabet for joint ventures

udgået. Fremover skal disse indregnes efter equity-metoden. Derudover forsvinder begrebet ”fælles

kontrollerede aktiver”. IFRS 11 skelner alene mellem fælles kontrollerede aktiviteter (joint operations) og

fælles kontrollerede virksomheder (joint ventures).

IFRS 11 i hovedtræk

IFRS 11 indeholder en række forbedringer i forhold til IAS 31, idet den omhandler alle typer fælles ledede

arrangementer. Hermed imødegås to af kritikpunkterne vedr. IAS 31, nemlig 1) at opbygningen og den

juridiske form vedr. fælles kontrollerede virksomheder mv. ofte var den bestemmende faktor for den

regnskabsmæssige behandling, og 2) at IAS 31 gav valgmulighed i forhold til den regnskabsmæssige

behandling (pro rata-konsolidering eller indregning efter equity-metoden).

IFRS 11 skal anvendes for alle fælles ledede arrangementer. Fælles ledede arrangementer er arrangementer,

hvor to eller flere deltagere har fælles bestemmende indflydelse/fælles kontrol. Fælles bestemmende

indflydelse er defineret som den kontraktligt aftalte deling af bestemmende indflydelse vedrørende et

arrangement, som alene foreligger, når beslutninger om relevante aktiviteter, der har væsentlig indvirkning

på afkastet, kræver enstemmighed blandt de parter, der har delt den bestemmende indflydelse.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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IFRS 11, Fællesledede arrangementer (Maj 2011) (Fortsat)

IFRS 11 deler fælles ledede arrangementer op i to typer, som er afgørende for den regnskabsmæssige

behandling:

Type Defineret som Regnskabsmæssig behandling

Fælles
kontrollerede
aktiviteter
(joint operations)

Et fælles arrangement, hvor
deltagerne/ investorerne har
ret til en forholdsmæssig
andel af de enkelte aktiver
og forpligtelser i
arrangementet.

Aktiver og forpligtelser og de dermed forbundne
indtægter og omkostninger indregnes og måles i
forhold til andelen i arrangementet i overensstem-
melse med de IFRS’er, der gælder for de
pågældende aktiver, forpligtelser, indtægter og
omkostninger.

Fælles
kontrollerede
virksomheder
(joint ventures)

Et joint venture er et
arrangement, hvor joint
venture-deltagere har ret til
en forholdsmæs-sig andel af
nettoaktiv-erne i
arrangementet.

Investeringen skal indregnes og
regnskabsmæssigt behandles efter equity-metoden
i overensstemmelse med IAS 28, Investeringer i
associerede virksomheder og joint ventures,
medmindre virksomheden er undtaget herfra jf.
IAS 28.

Virksomheden afgør, hvilket type arrangement, den deltager i, ved at vurdere rettigheder og forpligtelser

under hensyntagen til arrangementets opbygning og juridiske form, de kontraktmæssige betingelser, der er

aftalt venture-deltagerne imellem, samt andre relevante forhold og omstændigheder. Ifølge IFRS 11

forudsætter klassifikation som joint venture, at den fælles kontrollerede virksomhed er etableret som en

selvstændig enhed, men selv hvor der foreligger en selvstændig enhed, skal virksomheden ud fra de

konkrete omstændigheder vurdere, hvorvidt der er tale om en fælles kontrolleret aktivitet eller en fælles

kontrolleret virksomhed (joint venture).

Standarden trådte udenfor EU i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere. EU udskød

den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering.

Førtidsimplementering forudsatte, at de øvrige fire standarder i ”pakken” implementeredes samtidig. Læs

mere på www.IASPlus.com.
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IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder (Maj 2011)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

IFRS 12 indeholder oplysningskrav vedrørende de virksomheder, som konsolideres, og de, der ikke konsoli-

deres, men som den regnskabsaflæggende virksomhed er involveret i. Formålet med IFRS 12 er at kræve

oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at vurdere grundlaget for kontrol, eventuelle begræns-

ninger vedrørende konsoliderede aktiver og forpligtelser, risici forbundet med deltagelse i ikke-

konsoliderede virksomheder samt minoritetsinteressers involvering i konsoliderede virksomheders aktivite-

ter.

IFRS 12 i hovedtræk

IFRS 12 er begrundet i et ønske om bedre oplysninger om virksomheders interesser i andre virksomheder

for bl.a. at kunne vurdere det resultat og den likviditet, som den regnskabsaflæggende virksomhed har til

rådighed, og for at kunne opgøre værdien af en investering i den pågældende virksomhed. IFRS 12 ensarter

oplysningskravene for dattervirksomheder, fælles kontrollerede virksomheder, associerede virksomheder og

ikke-konsoliderede enheder, og samler kravene i én regnskabsstandard.

IFRS 12 kræver, at virksomheden skal give oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at vurdere:

a) arten af og de risici, der er forbundet med virksomhedernes interesser i andre virksomheder,

b) den indvirkning, disse interesser har på virksomhedernes finansielle stilling, resultatet af deres aktivi-

teter samt pengestrømme.

IFRS 12 angiver de oplysninger, virksomheder som minimum skal give. Er disse minimumsoplysninger

ikke tilstrækkelige til at opfylde ovenstående overordnede formål, skal virksomhederne give de nødvendige

yderligere oplysninger.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]



234

IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder (Maj 2011) (Fortsat)

For at opfylde dette skal virksomheden give oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugerne:

a) at forstå:

i. de væsentlige skøn og forudsætninger (samt ændringer heri), der er foretaget ved afgørelsen af ar-

ten af virksomhedens interesse i en anden virksomhed eller i et arrangement (dvs. fx afgørelsen af,

om virksomheden har kontrol/bestemmende indflydelse, fælles bestemmende indflydelse eller be-

tydelig indflydelse over den anden virksomhed), og hvordan virksomheden har afgjort typen af

fælles ledet virksomhed (dvs. fælles kontrolleret aktivitet eller virksomhed),

ii. den interesse, som en evt. minoritet har i koncernens aktiviteter og pengestrømme, og

b) at vurdere:

i. begrænsninger i virksomhedens mulighed for at få adgang til eller bruge koncernens aktiver og at

afvikle dens forpligtelser,

ii. arten af og ændringer i de risici, der er forbundet med virksomhedens interesser i konsoliderede

enheder,

iii. virksomhedens interesser i ikke-konsoliderede enheder samt arten af og ændringerne i risici for-

bundet hermed,

iv. arten, omfanget og den finansielle indvirkning af virksomhedens interesser i fælles ledede arran-

gementer samt arten af de risici, der er forbundet hermed,

v. konsekvenserne af ændringer i ejerandele i en dattervirksomhed, som ikke medfører tab af kontrol,

og

vi. konsekvenserne af tab af kontrol over en dattervirksomhed i løbet af regnskabsperioden.

Standarden trådte udenfor EU i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere. EU udskød

den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering.

Førtidsimplementering forudsatte, at de øvrige fire standarder i ”pakken” implementeredes samtidig. Læs

mere på www.IASPlus.com.
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IAS 27, Separate regnskaber (Maj 2011)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Bestemmelserne om den regnskabsmæssige behandling af investeringer i dattervirksomheder, fælles ledede

virksomheder og associerede virksomheder (herunder oplysningskrav) i en modervirksomheds separate

regnskab fortsætter uændret i den reviderede IAS 27. I moderselskabsregnskabet skal sådanne kapitalandele

indregnes til kostpris eller i overensstemmelse med IAS 39 (IFRS 9, Finansielle instrumenter, når denne

træder i kraft).

Bestemmelserne i IAS 27 om udarbejdelse og præsentation af koncernregnskab erstattes af IFRS 10.

Standarden trådte udenfor EU i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere. EU udskød

den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering.

Førtidsimplementering forudsatte, at de øvrige fire standarder i ”pakken” implementeredes samtidig.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures (Maj 2011)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

IAS 28 konsekvensrettes som følge af udsendelsen af IFRS 10 – IFRS 12.

IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, angiver, hvordan kapitalandele i

associerede virksomheder skal behandles regnskabsmæssigt i koncernregnskabet og opstiller regler for

anvendelse af equity-metoden i forbindelse med såvel associerede virksomheder som fælles ledede

virksomheder.

Virksomheden skal anvende IFRS 11 til at fastlægge, hvilken type fælles ledet virksomhed, der er investeret

i. Er det et joint venture, skal investeringen indregnes efter equity-metoden i overensstemmelse med IAS 28

(2011), medmindre den er undtaget herfra jf. IAS 28.

Nedenstående oversigt viser den regnskabsmæssige behandling af investeringer i associerede virksomheder

og joint ventures i de forskellige typer regnskaber:

Regnskab Årsregnskab for en
virksomhed, der ikke
har dattervirksomheder

Koncernregnskab Separat regnskab (moder-
selskabsregnskab)

Regnskabsmæs-
sig behandling

Equity-metode Equity-metode Jf. IAS 27, dvs. kostpris
eller dagsværdi jf. IAS
39/IFRS 9.

Standarden trådte udenfor EU i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere. EU udskød

den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering.

Førtidsimplementering forudsatte, at de øvrige fire standarder i ”pakken” implementeredes samtidig.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IFRS 10-12, Koncernregnskaber, fællesledede arrangementer og oplysning om involvering i andre virksomheder:

Overgangsbestemmelser (Juni 2012)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringerne præciserer og lemper overgangsbestemmelserne for de nye standarder. Det præciseres,

 At dato for førstegangsanvendelse af IFRS er begyndelsen af det regnskabsår, hvori IFRS 10-12

anvendes første gang.

 Tilpasning af sammenligningstal er ikke krævet, hvis det på dato for førstegangsanvendelse vurderes, at

vurderingen af, hvorvidt en enhed skal indgå i konsolideringen er den samme under IAS 27/SIC-12 og

IFRS 10.

 Det er kun ét års sammenligningstal der skal tilpasses, og effekten primo sammenligningsåret indregnes

på egenkapitalen. Der gælder særlige regler, hvis tilpasning af sammenligningstal ikke er praktisk

muligt.

 Undtagelse til implementering med tilbagevirkende kraft gælder for investeringer som er frasolgt, hvis

det konkluderes, at de ikke skal indgå i konsolideringen, hverken efter IAS 27/SIC-12 eller efter IFRS

10.

 Mulighed for anvendelse af IFRS 3(2004), hvis det vurderes, at en virksomhed (som ikke tidligere er

konsolideret) skal konsolideres efter IFRS 10, og dato for opnåelse af kontrol er tidligere end

ikrafttrædelsen for IFRS 3(2008).

 Der kræves ikke oplysninger om ikke-konsoliderede, strukturerede enheder for nogen perioder før

begyndelsen af det regnskabsår, hvori IFRS 12 anvedes første gang.

Standarden trådte udenfor EU i kraft for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2013 eller senere. EU udskød

den obligatoriske implementering i EU til 1. januar 2014, med mulighed for førtidsimplementering. Læs

mere på www.IASPlus.com.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation (Modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) (December

2011)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringerne omfatter en præcisering af bestemmelserne om modregning i IAS 32.

Formålet med præciseringerne i IAS 32 er at ensrette praksis, hvor IASB har bemærket forskelle i

anvendelsen af modregningskriterierne i IAS 32. Ændringerne præciserer:

 betydningen af, at virksomheden ”aktuelt har en juridisk ret til at modregne de indregnede beløb”

(currently has a legally enforceable right of set-off)

 bestemmelserne om samtidig afregning af to finansielle instrumenter

 modregning af sikkerhedsstillelser

 hvilken beregningsenhed (unit of account) der skal anvendes ved modregning.

Ændringerne til IAS 32 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere.

Ændringerne skal indarbejdes med tilbagevirkende kraft. Læs mere på www.IASPlus.com.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Oplysning om involvering i andre virksomheder og Separate regnskaber:

Investeringsselskaber (Oktober 2012)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringen undtager virksomheder som opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed for kravet om

konsolidering af dattervirksomheder.

En investeringsvirksomhed er defineret som en virksomhed, der via indskud fra investorer har til formål

udelukkende at investere midlerne med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af

indtægter, værdistigninger eller begge dele.

En investeringsvirksomhed vil herudover typisk være karakteriseret ved

i. At have mere end én investering

ii. At have mere end én investor

iii. At investorerne er uafhængige af henholdsvis investeringsvirksomheden og dens ejere, samt

iv. At være i besiddelse af ejerandele, typisk i form af aktier eller lignende (fx partnerskabsandele),

som giver ret til en forholdsmæssig andel af egenkapitalen i investeringen.

En investeringsvirksomhed vil også være karakteriseret ved, at den alene planlægger at beholde de enkelte

investeringer i en begrænset periode, og derfor har en exit strategi.

Investeringsvirksomheder skal indregne og måle investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi med

indregning af ændringen i dagsværdi i resultatopgørelsen.

Ændringen medfører desuden, at investeringsselskaber ikke skal anvende IFRS 3

Virksomhedssammenslutninger ved erhvervelsen af dattervirksomheder.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, Koncernregnskaber, Oplysning om involvering i andre virksomheder og Separate regnskaber: Investeringsselskaber

(Oktober 2012) (Fortsat)

Ændringen medfører en række nye oplysningskrav i IFRS 12, i de tilfælde, hvor en modervirksomhed er en

investeringsvirksomhed. Herunder skal virksomheden oplyse om de væsentlige vurderinger og

forudsætninger der ligger til grund for virksomhedens klassifikation som investeringsvirksomhed, samt give

en række oplysninger vedrørende de ikke konsoliderede dattervirksomheder, og eventuelle transaktioner

med disse.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere, med mulighed for

førtidsimplementering. Læs mere på www.IASPlus.com.
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IFRIC 21, Afgifter (Levies)(maj 2013)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Fortolkningsbidraget indeholder bestemmelser om, hvornår en virksomhed skal indregne afgifter, som

virksomheden er forpligtet til at betale til offentlige myndigheder, og som behandles i overensstemmelse

med IAS 37, Hensættelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, eller som indregnes som gæld fordi

størrelsen og betalingstidspunktet er kendt. Fortolkningsbidraget gælder ikke for skatter og afgifter der er

omfattet af andre standarder, fx IAS 12, Indkomstskatter eller for bøder for overtrædelse af lovgivningen.

IFRIC 21 definerer den forpligtende begivenhed (”obligating event”) som den begivenhed, der ifølge

relevant lovgivning udløser kravet om betaling af afgifter.

Hvis den forpligtende begivenhed er, at virksomheden har indtægter i indeværende år (fx 2013), men

beregningen af afgiften baseres på indtægterne sidste år (2012), er det generering af indtægter i 2013 der er

den forpligtende begivenhed. Indtægter genereret i 2012 er nødvendig for faktisk betaling af afgift, men er

ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der foreligger en aktuel begivenhed.

Princippet i IFRIC 21 betyder, at forpligtelsen skal indregnes:

 Progressivt, hvis den forpligtende begivenhed indræffer over en periode. Fx hvor den forpligtende

begivenhed er virksomhedens løbende generering af omsætning, indregnes forpligtelsen i takt med at

omsætningen genereres

 Når en minimumsgrænse eller en bestemt dato er nået, hvis den forpligtende begivenhed indtræffer, når

minimumsgrænsen eller den bestemte dato nås. Fx hvor den forpligtende begivenhed er, at

virksomheden har aktiviteter på et bestemt marked på en bestemt dato (fx 1. januar), indregnes

forpligtelsen den 1. januar.

Indregningskriteriet gælder også i delårsrapporter.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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IFRIC 21, Afgifter (Levies)(maj 2013) (Fortsat)

Det faktum, at virksomheden har økonomisk incitament til at gennemføre aktiviteter i den kommende

regnskabsperiode, som vil udløse pligt til at betale afgifter, eller at regnskabet aflægges under forudsætning

om fortsat drift medfører ikke, at virksomheden har en aktuel forpligtelse, som skal indregnes.

Fortolkningsbidraget træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere.

Tidligere anvendelse er tilladt. Læs mere på www.IASPlus.com.
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Ændret IAS 36, Værdiforringelse af aktiver: Oplysning om genindvindingsværdi for ikke-finansielle aktiver (maj 2013)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringen præciserer bestemmelserne om hvornår der skal gives oplysninger om genindvindingsværdien

for aktiver eller pengestrømsfrembringende enheder samt, hvilke oplysninger der skal gives.

Ændringen medfører en afskaffelse af kravet om at give oplysning om genindvindingsværdien for hver

pengestrømsfrembringende enhed, for hvilken den regnskabsmæssige værdi af goodwill eller andre

immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid er væsentlig sammenlignet med virksomhedens totale

regnskabsmæssige værdi af goodwill eller andre immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid.

Ændringen medfører endvidere følgende yderligere oplysningskrav:

 genindvindingsværdien for et enkeltaktiv (inklusiv goodwill) eller en pengestrømsfrembringende enhed,

for hvilke virksomheden i regnskabsperioden har bogført eller tilbageført en nedskrivning

 oplysninger såfremt genindvindingsværdien for et enkeltaktiv (inklusiv goodwill) eller en pengestrøms-

frembringende enhed er opgjort på baggrund af dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger.

De yderligere oplysninger omfatter:

 angivelse af i hvilket niveau i dagsværdihierakiet dagsværdimålingen er kategoriseret

 oplysninger om den anvendte værdiansættelsesmetode, som er anvendt til at opgøre dagsværdien

fratrukket afhændelsesomkostninger inden for niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierakiet

 nøgleforudsætninger anvendt til opgørelse af dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger inden

for niveau 2 og niveau 3 i dagsværdihierakiet

Såfremt virksomheden i regnskabsperioden har bogført eller tilbageført en nedskrivning baseret på en

genindvindingsværdi opgjort på baggrund af dagsværdien fratrukket afhændelsesomkostninger, skal der

desuden gives oplysning om den anvendte diskonteringsfaktor.

Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er

tilladt. Læs mere på www.IASPlus.com.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Novation af derivater og fortsat regnskabsmæssig sikring) (juni

2013)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Baggrunden for ændringen er G20-ledernes beslutning om, at alle standardiserede over-the-counter-derivater

(OTC) skal handles på børser eller elektroniske platforme og cleares gennem et clearinghus. Hvis IAS

39/IFRS 9 ikke var blevet ændret, ville virksomhedernes tilpasning til de nye bestemmelser om clearing

medføre ophør af regnskabsmæssig behandling som sikring af de omfattede OTC-derivater og eventuel

etablering af et nyt sikringsforhold.

Ændringerne betyder, at udskiftning af en modpart (novation) vedrørende et sikringsinstrument ikke skal

betragtes som udløb eller ophør af instrumentet, der i givet fald også ville medføre ophør af

regnskabsmæssig behandling som sikring, hvis alle følgende kriterier er opfyldt:

 ændringen er krævet via eksisterende lovgivning, eller fordi der vedtages ny lovgivning. Det betyder, at

hvis udskiftning af modpart alene sker med henvisning til muligheden for, at der kan komme ny

lovgivning, vil dette ikke være tilstrækkeligt til at opretholde regnskabsmæssig behandling som sikring.

 ændringen medfører, at et clearinghus (CCP) eller et medlem af en CCP, som forestår clearingen over

for en CCP på vegne af virksomheden, bliver den nye modpart til hver af parterne i derivatet.

Ændring af vilkår mv. er begrænset til de ændringer, som er nødvendige for at svare til de vilkår, som ville

gælde, hvis derivatet oprindeligt var udstedt af den nye modpart. Det omfatter fx ændringer i krav

vedrørende sikkerhedsstillelser og modregningsadgang, mens det ikke omfatter fx ændringer vedrørende

udløbstidspunkt eller de kontraktligt aftalte pengestrømme.

Ud over ændringerne til IAS 39 foretages der tilsvarende ændringer i det kommende afsnit om

regnskabsmæssig sikring i IFRS 9, Finansielle instrumenter.

Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er

tilladt. Læs mere på www.IASPlus.com.

[Beskriv / dokumenter analysen af effekten af

ændringen på virksomhedens årsrapport for 2014,

herunder udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændringer med
ikrafttrædelse for
2014/15-regnskaber
(Regnskaber der begynder 1.7.2014 eller senere)
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Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejder-bidrag (november 2013)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ifølge IAS 19, som blev udsendt af IASB i juni 2011, skulle bidrag til ydelsesbaserede pensionsordninger,

som blev betalt af medarbejdere eller andre tredjemænd henføres til de perioder, hvori arbejdsydelserne

leveres ved anvendelse af Projected Unit Credit metoden. IASB har anerkendt, at dette i visse tilfælde kan

være vanskeligt, og har derfor i november 2013 udsendt ændringerne til IAS 19 vedrørende

medarbejderbidrag og bidrag fra tredjemænd til pensionsordninger.

Med ændringen gælder følgende vedrørende disse bidrag:

 hvis bidraget fra medarbejder eller tredjemand er uafhængigt af antal år, hvor der leveres

arbejdsydelser, kan bidraget indregnes som en reduktion af pensionsomkostningen (service cost) i de

perioder, hvori arbejdsydelserne leveres

 hvis bidraget fra medarbejder eller tredjemand afhænger af antal år, hvor der leveres arbejdsydelser,

skal bidraget henføres til de perioder, hvori arbejdsydelsen leveres, jf. paragraf 70 i IAS 19.

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i

Danmark dog ikke før den er godkendt af EU.

Læs mere i IFRS in Focus fra november 2013.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle (December 2013)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Som led i IASB’s årlige forbedringsprojekt 2010-2012 cycle, er der i december 2013 udsendt mindre

ændringer til 7 standarder. Ændringerne vedrører i korte træk følgende:

IFRS 2 Definition af ‘optjeningsbetingelse’ (vesting condition)

Optjeningsbetingelser” består af

i. ”resultatbetingelser” (performance condition) og

ii. ”arbejdsbetingelser” (service condition)

Resultatbetingelser er optjeningsbetingelser, som kræver udførelse af arbejde i en nærme-

re defineret periode, og at et specificeret indtjeningsmål realiseres i den perioden, hvor

modparten yder det arbejde, som er påkrævet.

Arbejdsbetingelser er optjeningsbetingelser, som kræver, at modparten udfører arbejde i

en nærmere defineret periode. Hvis modparten uanset årsag ophører med at udføre arbej-

det, har modparten ikke opfyldt betingelsen. En arbejdsbetingelse kræver ikke opfyldelse

af et indtjeningsmål.

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning for aktiebaseret vederlæggelse

med tildelingstidspunkt 1. juli 2014 eller senere.
IFRS 3 Betinget vederlag i en virksomhedssammenslutning

Betinget vederlag i en virksomhedssammenslutning skal efterfølgende måles til dagsværdi.

Det gælder, uanset om det betingede vederlag er et finansielt instrument omfattet af IAS

39 (IFRS 9) eller et ikke-finansielt aktiv/forpligtelse. Ændring i dagsværdien, bortset fra

eventuelle reguleringer til foreløbigt fastsatte værdier inden for 12 måneders perioden, skal

indregnes i resultatopgørelsen.

Ændringen skal anvendes for transaktioner med overtagelsesdato 1. juli 2014 eller senere.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle (December 2013) (Fortsat)

IFRS 8 Sammenlægning af driftssegmenter

Når flere driftssegmenter aggregeres til ét præsentationspligtigt segment, skal det oplyses,

hvilke kriterier ledelsen har lagt til grund for at fastslå, at segmenterne har ensartede, øko-

nomiske karakteristika.

Afstemning af præsentationspligtige segmenters aktiver

Der skal alene medtages en afstemning af samlede segmentaktiver til virksomhedens sam-

lede aktiver, hvis denne oplysning regelmæssigt tilgår ledelsen.
IFRS 13 Kortfristede tilgodehavender og forpligtelser

Uforrentede, kortfristede tilgodehavender og forpligtelser kan – også efter implementering

af IFRS 13, Dagsværdimåling – måles uden tilbagediskontering, hvis effekten af tilbage-

diskontering er uvæsentlig.
IAS 16 og
IAS 38

Opskrivning af aktiver – akkumulerede afskrivninger

Når virksomheden løbende opskriver materielle/ immaterielle aktiver kan der vælges mel-

lem to metoder for behandling af akkumulerede af- og nedskrivninger:

i. at regulere både kostpris (gross carrying amount) og akkumulerede afskrivninger,

således at disse netto svarer til den omvurderede værdi af aktivet

ii. at nulstille afskrivninger og regulere kostprisen, således at denne svarer til omvurderet

værdi af aktivet.

Ændringen præciserer, at når metode (i) anvendes, er der ikke nødvendigvis tale om en

proportional regulering af kostpris og akkumulerede afskrivninger. Kostprisen reguleres på

en måde, som er konsistent med den foretagne omvurdering, og regulering af akkumulere-

de afskrivninger er en residual således, at netto bogført værdi svarer til omvurderet værdi.

I det regnskabsår, hvor ændringen implementeres, skal ændringen anvendes for alle op-

skrivninger indregnet i regnskabsåret. Ændringen kan – men skal ikke – implementeres

med tilbagevirkende kraft.
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle (December 2013) (Fortsat)

IAS 24 Nøglepersoner i ledelsen

Når ledelsesfunktioner i den regnskabsaflæggende virksomhed varetages af et administra-

tionsselskab, anses administrationsselskabet for værende nærtstående og transaktioner med

administrationsselskabet skal oplyses, (fx betaling af administrationshonorar).

Det vederlag, som administrationsselskabet betaler til sine ansatte, skal ikke oplyses af den

regnskabsaflæggende virksomhed.

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt –

i Danmark dog ikke før de er godkendt af EU.

Læs mere i IFRS in Focus fra december 2013.
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle (December 2013)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Som led i IASB’s årlige forbedringsprojekt 2011-2013 cycle, er der i december 2013 udsendt mindre

ændringer til 4 standarder. Ændringerne vedrører i korte træk følgende:

IFRS 1 Præcisering af ”gældende IFRS’er” (”effective IFRSs”)

I det første IFRS-regnskab kan virksomheden vælge mellem at anvende en gældende IFRS

eller at førtidsimplementere en ny eller ændret IFRS, som endnu ikke er trådt i kraft, men

som tillader førtidsimplementering.

IFRS 3 Undtagelse vedrørende fællesledede arrangementer

IFRS 3 finder ikke anvendelse på nogen former for fællesledede arrangementer (joint

arrangement) som defineret i IFRS 11, Fællesledede arrangementer.

Ovennævnte undtagelse gælder alene regnskabet for den fælleskontrollerede virksomhed

(joint ventures) eller de fælleskontrollerede aktiviteter (joint operations). Undtagelsen

gælder således ikke den regnskabsmæssige behandling af fællesledede arrangementer i

investors regnskab.

IFRS 13 Anvendelsesområde for ”porteføljeundtagelsen”

Det præciseres, at porteføljeundtagelsen

(den undtagelse, der tillader virksomheder at måle dagsværdien af en gruppe af finan-

sielle aktiver og finansielle forpligtelser netto, hvis de styrer gruppen på grundlag af

nettoeksponering over for enten markeds- eller kreditrisiko)

omfatter alle finansielle instrumenter, som er omfattet af og behandlet i overensstemmelse

med IAS 39 (IFRS 9), uanset om de opfylder definitionen på finansielle aktiver eller finan-

sielle forpligtelser, jf. IAS 32. Fx er kontrakter vedrørende ikke-finansielle aktiver, der kan

afregnes i likvider, omfattet af undtagelsen.

Ændringen skal implementeres med fremadrettet virkning fra begyndelsen af den periode,

hvor IFRS 13 anvendes første gang.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle (December 2013) (Fortsat)

IAS 40 Indbyrdes sammenhæng mellem IFRS 3 og IAS 40

Det præciseres, at IFRS 3 og IAS 40 ikke udelukker hinanden. Det betyder fx, at hvis en

specifik transaktion opfylder definitionen på en virksomhedssammenslutning som defi-

neret i IFRS 3 og samtidig indeholder en investeringsejendom som defineret i IAS 40,

skal begge standarder anvendes uafhængigt af hinanden. IFRS 3 anvendes til at vurdere,

om købet er en virksomhedssammenslutning, mens IAS 40 anvendes til at vurdere, om

der er tale om en investerings- eller domicilejendom.

Ændringen skal som udgangspunkt implementeres med fremadrettet virkning. Ændrin-

gen kan førtidsimplementeres og implementeres med tilbagevirkende kraft, hvis virk-

somheden har de nødvendige oplysninger hertil.

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt –

i Danmark dog ikke før de er godkendt af EU.

Læs mere i IFRS in Focus fra december 2013.
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IFRS 14, Regulatoriske aktiver/forpligtelser (over-/underdækninger) (Januar 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

IFRS 14 giver førstegangsaflæggere af IFRS, som i henhold til nuværende nationale regnskabsregler

indregner regulatoriske aktiver/forpligtelser (over-/underdækninger) i regnskabet, mulighed for at fortsætte

hermed indtil videre.

IFRS 14 er en midlertidig standard, der skal gælde mens IASB arbejder på et mere langsigtet projekt om

takstreguleret virksomhed.

Virksomheder kan (ikke et krav) anvende IFRS 14, hvis de

 er førstegangsanvendere af IFRS

 er involveret i takstreguleret virksomhed, og

 har indregnet over-/underdækninger i deres regnskab i henhold til nationale regnskabsbestemmelser.

Hvis IFRS 14 anvendes skal over-/underdækninger præsenteres særskilt i balancen og

resultatopgørelsen/totalindkomstopgørelsen og i balancen benævnes ”regulatory deferral account debit

balances” henholdsvis ”regulatory deferrel account credit balances”. Aktiverne/forpligtelserne må ikke

præsenteres som – eller refereres til som værende – aktiver eller forpligtelser, da det er uafklaret, hvorvidt

disse opfylder definitionen på aktiver eller forpligtelser i IASBs begrebsramme. IFRS 14 indeholder

eksempler på præsentationen af over-/underdækninger.

IFRS 14 indeholder desuden specifikke retningslinjer for, hvordan øvrige specifikke IFRS standarder skal

anvendes i forbindelse med takstreguleret virksomhed. Endvidere indeholder IFRS 14 en række specifikke

oplysningskrav, som skal gøre det muligt for regnskabsbrugere at forstå den takstregulerede virksomhed og

de viste over-/underdækninger.

Hvis IFRS 14 anvendes ved med overgangen til IFRS, skal den tillige anvendes i efterfølgende regnskaber.

Standarden gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt

– i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus fra januar 2014.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IFRS 11, Præcisering af bestemmelser om køb af kapitalandele i fællesledede aktiviteter (Maj 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringerne vedrører den regnskabsmæssige behandling ved køb af en andel i en fællesledet aktivitet. IFRS

11 indeholdt således ikke bestemmelser herom.

Det præciseres, at bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i IFRS 3 og andre relevante

standarder skal anvendes, når kapitalandele erhverves i fællesledede aktiviteter, hvis den fællesledede

aktivitet udgør en virksomhed, som defineret i IFRS 3. Det medfører i givet fald

 måling af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi (medmindre IFRS 3 eller andre

standarder foreskriver noget andet)

 indregning af købsomkostninger i resultatopgørelsen (bortset fra omkostninger vedrørende udstedelse af

gælds- og egenkapitalinstrumenter

 indregning af udskudte skatter (dog undtaget udskudte skatteforpligtelser vedrørende første indregning

af goodwill)

 indregning af goodwill

 krav om årlig værdiforringelsestest af den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil der er fordelt

goodwill

 krav om oplysninger om virksomhedssammenslutningen i overensstemmelse med IFRS 3

Præciseringen gælder både ved første og ved efterfølgende erhvervelser af kapitalandele i en fællesledet

aktivitet. Ved køb af yderligere andele skal der dog ikke ske genmåling af eksisterende ejerandele.

Ændringen finder ikke anvendelse på erhvervelse af kapitalandele i fællesledede aktiviteter, hvis de

involverede parter er under samme parts bestemmende indflydelse både før og efter transaktionen (common

control transactions).

Ændringerne gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med

fremadrettet virkning. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs

mere i IFRS in Focus fra maj 2014.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IAS 16 og IAS 38, Præcisering af acceptable metoder for afskrivninger (Maj 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringen til IAS 16 præciserer, at anvendelse af indtægtsbaserede metoder for afskrivning af materielle

anlægsaktiver ikke er tilladt.

Tilsvarende indsættes en formodningsregel i IAS 38 om, at indtægtsbaserede metoder for afskrivning af

immaterielle anlægsaktiver ikke er i overensstemmelse med IAS 38. Fomodningsreglen kan dog i helt

særlige tilfælde afkræftes hvis

a) der er knyttet et bestemt mål for omsætning til det immaterielle aktiv (dvs. at den væsentligste

begrænsende faktor ved brugen af det immaterielle anlægsaktiv er opnåelse af en bestemt størrelse

omsætning), eller

b) der kan påvises en direkte sammenhæng (highly correlated) mellem forbruget af det immaterielle

anlægsaktiv og de indtægter, der genereres fra brugen heraf.

I både IAS 16 og IAS 38 præciseres det desuden, at fald i salgspriserne for de slutprodukter, som aktiverne

frembringer, kan være en indikation på fald i aktivernes værdi som følge af nedgang i de forventede

fremtidige økonomiske fordele ved aktivet.

Ændringerne gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med

fremadrettet virkning. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs

mere i IFRS in Focus fra maj 2014.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IAS 16 og IAS 41, Flerårige planter (Bearer Plants) (Juni 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringen til IAS 16 og IAS 41 omhandler behandlingen af såkaldte flerårige planter (baerer plants) som

anvendes til at frembringe afgrøde i mere end én periode.

Ifølge ændringen defineres flerårige planter som en plante der

a) anvendes til produktion / frembringelse af afgrøder

b) forventes at frembringe afgrøder i mere end én periode, og

c) ikke besiddes med henblik på salg som en levende plante eller forventes høstet som afgrøde, bortset fra

tilfældigt i forbindelse med kassering af planten

Planter som opfylder definitionen på flerårige planter skal indregnes som et anlægsaktiv i overensstemmelse

med IAS 16 og ikke som et biologisk aktiv i overensstemmelse med IAS 41.

Ændringen gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med

tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs

mere i IFRS in Focus fra juni 2014.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IAS 27, Equity-metoden i separate regnskaber (August 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Med ændringen til IAS 27 genindføres muligheden for at indregne og måle kapitalinteresser i

dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i overensstemmelse med equity-metoden i

separate regnskaber.

Virksomhederne har herefter følgende valgmuligheder for indregning og måling af investeringer i

dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder:

 til kostpris;

 til dagsværdi i overensstemmelse med IAS 39 (IFRS 9); eller

 ved anvendelse af equity-metoden

Virksomheden vælger, hvilken af de tre metoder den vil anvende for hver af de tre investeringskategorier,

og anvender den valgte metode konsistent for alle investeringer indenfor den pågældende kategori.

Ændringen gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med

tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Læs

mere i IFRS in Focus fra august 2014.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Ændret IFRS 10 og IAS 28, Salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor og dennes associerede virksomhed eller joint venture

(September 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Ændringen præciserer, hvordan urealiserede gevinster og tab elimineres i forbindelse med salg eller tilførsel

af aktiver mellem en investor og dennes associerede eller fællesledede virksomheder (joint ventures).

Ændringerne fjerner uoverensstemmelser mellem de to standarder og specificerer samtidig, hvornår man

ikke skal eliminere gevinster/tab ved internt salg mellem en investor og en associeret virksomhed ved salg af

fx aktiver.

I både IFRS 10 og IAS 28 præciseres, at

 der skal ske fuld indregning af gevinst eller tab ved transaktioner mellem en investor og dennes

associerede eller fællesledede virksomhed, hvis transaktionen omfatter en virksomhed (business som

defineret i IFRS 3). Dette gælder uanset den juridiske form, dvs. uanset om der er tale om salg af en

gruppe af aktiver og forpligtelser, salg af et separat datterselskab eller salg på anden måde. Det gælder

også, selvom investor efterfølgende bevarer fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på den

virksomhed, transaktionen omfatter.

 der ved transaktioner mellem en investor og dennes associerede eller fællesledede virksomhed, som

omfatter andet end en virksomhed (business som defineret i IFRS 3), fx overdragelse af enkeltaktiver,

alene skal ske delvis indregning af gevinst eller tab baseret på de ejerandele, der tilhører de øvrige

investorer, således som det er tilfældet i dag.

Ændringerne retter op på en uoverensstemmelse mellem IFRS 10 og IAS 28, hvor IFRS 10 kræver fuld

indregning af gevinst og tab, når investor mister kontrol over en dattervirksomhed, herunder ved salg eller

tilførsel af dattervirksomheden til en associeret virksomhed eller joint venture, og IAS 28, som kræver delvis

eliminering af gevinst og tab ved salg mellem investor og dennes associerede virksomheder og joint

ventures.

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt,

i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt i EU. Læs mere i IFRS in Focus fra september 2014.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle (September 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

Som led i IASB’s årlige forbedringsprojekt 2012-2014 cycle, er der i september 2014 udsendt mindre

ændringer til 4 standarder. Ændringerne vedrører i korte træk følgende:

IFRS 5 Ændring af klassifikation som bestemt for salg/udlodning

Det præciseres, at

 når anlægsaktiver eller grupper af aktiver reklassificeres fra ”bestemt for salg” til ”be-

stemt for udlodning” og omvendt, så finder bestemmelserne i IFRS 5:27-29, som gæl-

der, når klassifikation som hhv. bestemt for salg og udlodning ophører, fordi kriterierne

ikke længere er opfyldt, ikke anvendelse.

 aktiver, der ikke længere opfylder kriterierne for klassifikation som ”bestemt for udlod-

ning” (og ikke opfylder kriterierne som ”bestemt for salg”), skal behandles på samme

måde som aktiver, der ophører med at være bestemt for salg i IFRS 5:27-29.

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning.

IFRS 7 Fortsat involvering (continuing involvement)

Der indarbejdes yderligere vejledning om, hvornår virksomheden er omfattet af oplysnings-

kravene i IFRS 7, fordi den, i forbindelse med overdragelsen af finansielle aktiver, fortsat er

involveret heri (continuing involvement). Præciseringen vedrører primært de tilfælde, hvor

virksomheden fortsat administrerer et finansielt aktiv og modtager et administrationsveder-

lag herfor (såkaldte ”servicing contracts”).

Ændringen skal implementeres med virkning fra primo det år, hvori ændringerne anvendes

første gang.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle (September 2014) (Fortsat)

IFRS 7 Oplysninger om modregning i delårsregnskaber

Det præciseres, at oplysninger iht. IFRS 7 vedrørende modregning af finansielle aktiver og

forpligtelser ikke specifikt kræves i samtlige delårsregnskaber. Oplysningerne skal dog

medtages, hvis deres medtagelse er nødvendig af hensyn til kravene i IAS 34, hvilket vil

sige, at de skal medtages, hvis deres udeladelse medfører, at det sammendragne delårsregn-

skab herved bliver misvisende.

De øgede oplysningskrav i IFRS 7 blev vedtaget i december 2011 og trådte i kraft for regn-

skabsår, der begyndte den 1. januar 2013 eller senere.

IAS 19 Diskonteringssats opgøres i samme valuta som pensionsydelsen

Det præciseres, at de erhvervsobligationer af høj kvalitet, som anvendes til at skønne over

diskonteringssatsen i forbindelse med ydelsesbaserede pensionsordninger, skal være i den

samme valuta, som pensionsydelsen skal udbetales i, men skal ikke nødvendigvis være ud-

stedt i samme land, som ydelsen skal udbetales fra.

Ændringen skal anvendes med tilbagevirkende kraft til den tidligste regnskabsperiode, som

er medtaget i årsrapporten.

IAS 34 Information præsenteret ”andre steder” i delårsregnskabet

Det præciseres, at informationer, som er krævet iht. IAS 34, men som virksomheden vælger

at præsentere et andet sted end i selve delårsregnskabet (elsewhere in the interim financial

report):

 skal fremgå af delårsregnskabet via en krydshenvisning herfra til det sted, hvor informa-

tionen gives, og

 skal være tilgængelig for regnskabsbrugerne på samme måde og tidspunkt som selve

delårsregnskabet.

Ændringerne gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er

tilladt – i Danmark dog ikke før de er godkendt af EU. Læs mere i IFRS in Focus, September 2014.
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IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder (Maj 2014)

Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

IASB udsendte i maj 2015 IFRS 15 om indregning af omsætning. IFRS 15 erstatter følgende standarder og

fortolkningsbidrag:

 IAS 18, Indtægter

 IAS 11, Entreprisekontrakter

 IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer

 IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom

 IFRIC 18, Overførsel af aktiver fra kunder

 SIC-31, Omsætning – byttehandler vedrørende reklameydelser

IFRS 15 er et led i konvergensprojektet mellem IASB og amerikanske FASB. Opfattelsen af de to

standardudstederes tidligere standarder vedrørende omsætning var, at der efter IFRS ikke var tilstrækkelig

regulering og vejledning, særligt vedrørende opdeling af aftaler i separate leveringsforpligtelser

(unbundling), mens der under USGAAP var for meget detailregulering fx for særlige brancher og

transaktionstyper, og denne detaljerede vejledning var ikke altid konsistent. Med udsendelsen af IFRS 15 og

FASBs ASC 606, Revenue from contracts with customers er reglerne under IFRS og USGAAP stort set

harmoniseret. Der er således blot enkelte mindre forskelle, fx vedrørende oplysningskrav i delårsrapporter

og førtidsimplementering.

Anvendelsesområde

IFRS 15 gælder for alle aftaler/kontrakter med kunder, bortset fra følgende:

 Aftaler som er omfattet af andre standarder, fx aftaler vedrørende leasing, forsikringskontrakter og

finansielle instrumenter.

 Salg af virksomhedens driftsaktiver, fx salg af materielle anlægsaktiver eller immaterielle aktiver, men

visse elementer i den nye model for indregning af omsætning, som introduceres med IFRS 15, anvendes

på overførsel af sådanne aktiver.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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IFRS 15, Indtægter fra kontrakter med kunder (Maj 2014) (Fortsat)

 Indtægter i form af renter og. I stedet er der indarbejdet bestemmelser herom i IAS 39/IFRS 9.

 Aftaler vedrørende bytte af ikke-monetære ydelser mellem virksomheder inden for samme branche,

hvis dette alene sker for at lette virksomhedernes salg til kunder, fx aftale mellem to olieselskaber om at

bytte oliebeholdninger for at dække efterspørgslen på bestemte lokationer

Fem-trins modellen for indregning af omsætning

Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne indtægter på en måde, som afspejler

overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det, virksomheden forventer

at være berettiget til for leveringen af disse varer og tjenesteydelser.

IFRS 15 introducerer en fem-trinsmodel for indregning af omsætning, som sikrer, at omsætning indregnes i

overensstemmelse med grundprincippet, og som gælder for alle transaktioner omfattet af IFRS 15. De fem

trin er følgende:

Trin 1: Identificér aftaler med kunder

En aftale kan være skriftlig, mundtlig eller underforstået, men anvendelse af IFRS 15 stiller en række

formelle krav der skal være opfyldt, før der er tale om en aftale, for hvilken der kan indregnes omsætning,

herunder, i) at parterne har godkendt aftalen (skriftligt, mundtligt eller i overensstemmelse med sædvanlig

forretningspraksis), ii) at virksomheden kan identificere hver parts rettigheder, iii) at betalingsbetingelserne

kan identificeres, iv) at aftalent har forretningsmæssig substans, og v) at det er sandsynligt, at virksomheden

modtager den betaling, som den er berettiget til, for leveringen af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Identificér

aftaler

med

kunden

Identificér

separate

leverings-

forpligtelser

Fastsæt

transaktions-

prisen

Allokér
transaktions-

prisen til
de separate

leverings-
forpligtelser

Indregn

omsætningen,

når leverings-

forpligtelserne

er opfyldt
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IFRS 15 indeholder yderligere vejledning om, hvornår to eller flere aftaler skal behandles som én samlet

aftale, fx når

 aftalerne indgås på samme tid og med samme kunde, og er forhandlet som én samlet pakke

 vederlaget for de enkelte aftaler er indbydes afhængige

 de af aftalerne omfattede varer eller tjenesteydelser udgør én samlet leverance

Trin 2: Identificér leveringsforpligtelser i aftalen

IFRS 15 indeholder væsentlig mere regulering og vejledning vedrørende opdeling af aftaler i de enkelte

leveringsforpligtelser (delleverancer), som aftalen omfatter (unbundling).

Ifølge IFRS 15 skal virksomheden identificere og særskilt indregne (jf senere) de særskilte (destinct)

leveringsforpligtelser i en aftale, når begge følgende betingelser er opfyldt:

1. Kunden får værdi af den pågældende vare eller tjenesteydelse isoleret set (delleverance) eller i

kombination med andre varer/tjenesteydelser, som allerede er til kundens rådighed, og

2. Virksomhedens forpligtelse til at levere den pågældende varer eller tjenesteydelse til kunden kan

adskilles fra andre forpligtelser i aftalen.

Betingelsen om, at den særskilte leveringsforpligtelse kan adskilles fra andre forpligtelser i aftalen kræver en

nærmere analyse af aftalens vilkår, samt eventuelle særlige forhold og omstændigheder. Faktorer, som

indikerer at der er tale om en særskilt leveringsforpligtelse, omfatter:

a) Virksomhedens leverencer består ikke i væsentligt omfang af integration af leveringsforpligtelserne,

således at leveringsforpligtelserne fremstår som én samlet leverance til kunden.

b) Delleverancen ændre ikke væsentligt ved eller tilpasser andre leverancer i aftalen.

c) Delleverencen er ikke afhængig af eller nært forbundet med andre delleverancer i aftalen.

Identificering af separate leveringsforpligtelser er ét af de områder i IFRS 15 som forventes at give

anledning til udfordringer ved implementering af standarden, og som potentielt kan have væsentlig effekt på

periodiseringen af virksomhedernes omsætning, specielt i brancher, hvor der er sædvane for sammensatte

salgsaftaler.
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Trin 3: Fastsæt transaktionsprisen

I trin 3 opgøres den samlede transaktionspris for den i trin 1 identificerede aftale med kunden.

Transaktionsprisen kan være et fast beløb eller den kan varier fx på grund af rabatter, returneringer,

incitamentsordninger eller andre prismæssige af- eller nedslag, herunder bonusaftaler eller sanktioner ved

førtidig henholdsvis forsinket levering.

Ved opgørelse af transaktionsprisen skal virksomheden bl.a. overveje indvirkningen af variable beløb,

tidsværdien af penge (hvis der indgår et betydeligt finansieringselement), ikke-monetære vederlag samt

eventuelle beløb, der skal betales til kunden. Når der er usikkerhed knyttet til opgørelsen af

transaktionsprisen estimeres den ved hjælp af en sandsynlighedsvægtet tilgang eller ved anvendelse af det

mest sandsynlige beløb, alt efter hvad der bedst udtrykker det beløb, som virksomheden forventer at være

berettiget til.

Variable beløb medtages alene i opgørelsen af transaktionsprisen, hvis der er højst sandsynligt, at en

væsentlig del af det variable vederlag ikke efterfølgende skal tilbageføres som følge af revurderede skøn.

Der er tale om en væsentlig tilbageførsel, hvis en efterfølgende ændring i skønnet over det variable beløb

resulterer i en betydelig reduktion i den samlede omsætning fra aftalen. Det kan fx være tilfældet, hvis

beløbet er følsomt i forhold til forhold, som er udenfor virksomhedens kontrol, eller hvis usikkerheden

knyttet til vederlagets størrelse forventes af bestå over længere tid.

Salgs- eller brugsbaserede royalties fra licenser vedrørende immaterielrettigheder kan ikke indregnes som

omsætning før kunden har foretaget det salg eller forbrug, som udløser royaltyen.

Hvis aftalen indeholder et betydeligt finansieringselement skal tidsværdien af penge tages i betragtning ved

at tilpasse transaktionsprisen og indregne henholdsvis renteomkostninger eller renteindtægter over

finansieringsperioden. Dette gælder således ifølge IFRS 15 såvel når betalingen modtages væsentligt senere

end leveringen af varen/tjenesteydelsen, som ved modtagelse af forudbetalinger væsentligt tidligere end

leveringen.
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Trin 4: Allokér transaktionsprisen til de separate leveringsforpligtelser

I trin 4 allokeres den samlede transaktionspris som blev opgjort i trin 3 til de separate leveringsforpligtelser

som blev identificeret i trin 2. Det bedste udgangspunkt for denne fordeling af de enkelte delleverancers

relative salgspriser isoleret set (stand-alone selling prices), dvs. de priser som virksomheden sælger varen

eller tjenesteydelsen til ved et separat salg.

Hvis der ikke findes selvstændige salgspriser skal disse estimeres ved anvendelse af mest muligt

observerbart input.

Hvis transaktionsprisen indeholder et element af variable beløb (jf trin 3), skal det vurderers, om det variable

element er relateret til alle leveringsforpligtelserne eller kun til nogle af leveringsforpligtelserne i aftalen.

Tilsvarende skal det vurderes, og eventuelle rabatter er relateret til den samlede leverance og dermed skal

fordeles forholdsmæssigt, eller kun til enkelte af de separate leveringsforpligtelser.

IFRS kan for nogle virksomheder medføre ændringer i fordelingen af fx variable betalinger til de enkelte

leveringsforpligtelser, og i visse tilfælde at virksomheden ikke kan indregne variable betalinger før endelig

levering har fundet sted.

Trin 5: Indregn omsætning når leveringsforpligtelserne er opfyldt

Det sidste trin i fem-trinsmodellen er, at omsætningen for de enkelte leveringsforpligtelser indregnes, når

den pågældende leveringsforpligtelse er opfyldt, dvs. når kontrollen med den pågældende vare eller

tjenesteydelser er overgået til kunden. Kontrol er i IFRS 15 defineret som ”…. muligheden for at anvise

brugen af og opnå alle væsentlige fordele fra aktivet…”, som varen eller tjenesteydelsen indeholder.

IFRS 15 skelner, i modsætning til IAS 18, ikke mellem salg af varer og levering af tjenesteydelser. IFRS 15

indeholder således én samlet vejledning for, hvornår indregning af omsætning kan ske, enten på et bestemt

tidspunkt, eller over en periode.
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Indregning over tid

Omsætning for den enkelte leveringsforpligtelse indregnes over tid (svarende til produktionskriteriet), når

mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

 Kunden modtager og forbruger fordelene ved leverancen i takt med leveringen (fx rengøringsydelse)

 Leverancen opfører eller forbedrer et aktiv som kunden kontrollerer i takt med opførelsen eller

forbedringen (fx opførelse af en bygning på kundens grund)

 Leverancen omfatter et aktiv, som ikke har nogen alternativ anvendelsesmulighed for virksomheder (fx

muligheden for at sælge varen til anden side), og virksomheden har ret til betaling for de leverancer,

som er udført til dato. (Bemærk, ret til betaling skal være til salgsværdi og ikke blot dækning af afholdte

omkostninger).

Afgørelsen af, om virksomheden skal indregne omsætningen over fx fremstillingsperioden eller ved levering

til kunden afhænger af aftalens specifikke vilkår. IFRS 15 kan i visse tilfælde medføre, at ordreproducerende

virksomheder, som hidtil har anvendt faktureringskriteriet for indregning af omsætning (levering til kunden)

efter IFRS 15 skal indregne omsætning efter produktionskriteriet, fx hvis komponenterne som fabrikeres

ikke har nogen form for alternativ anvendelsesmulighed, og kunden samtidig er forpligtet til at kompensere

virksomheden for fremstilling til dato ved ophævelse af kontrakten.

Indregning på et bestemt tidspunkt

Hvis leveringsforpligtelsen ikke opfylder betingelserne for indregning over tid jf. ovenfor skal følgende

overvejes med henblik på fastlæggelse af, hvornår kontrollen med aktivet er overført til kunden:

 Har virksomheden fysisk overdraget varen til kunden?

 Har virksomheden ret til at kræve betaling for aktivet?

 Har kunden accepteret aktivet?

 Har kunden alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til aktivet?

 Har kunden ejendomsretten til aktivet?
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Øvrige forhold reguleret i IFRS 15

IFRS 15 indeholder desuden mere detaljeret regulering og vejledning vedrørende forhold knyttet til

omsætningen fra aftaler med kunder, herunder

 Omkostninger til opnåelse af og opfyldelse af aftalen – Der er specifikke kriterier for, hvilke

omkostninger vedrørende aftalen, der kan indregnes i balancen. Omkostninger til opnåelse af aftalen

aktiveres kun, når der er tale om direkte méromkostninger (incremental) for opnåelse af aftalen, og som

forventes genindvundet. Omkostninger vedrørende opfyldelse af kontrakten aktiveres efter samme

principper, som kendes fra fx IAS 11 – dvs. direkte og indirekte omkostninger, samt omkostninger der

skal dækkes af kunden kan aktiveres

 Garantier – Hvis virksomheden giver garantier til kunden afgøres behandlingen af arten af garantier.

Hvis der er tale om en ekstra garanti, som kunden kan tilkøbe, eller som giver kunden en ekstre service,

behandles det som en selvstændig leveringsforpligtelse. Er der derimod tale om en garanti, som blot

giver sikkerhed for, at varen opfylder de aftalte specifikationer, behandles det som en garantiforpligtelse

i henhold til IAS 37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

 Uudnyttede rettigheder (Breakage) – IFRS 15 indeholder vejledning i indregning, når kunden ikke

forventes at gøre krav på alle de varer og tjenesteydelser, som kunden har ret til, fx ubrugte points fra et

kundeloyalitetsprogram, gavekort o.lign.

 Kundens mulighed for at købe yderligere varer/tjenesteydelser – Når kunden, i henhold til aftalen, har

mulighed for at købe yderligere varer/tjenesteydelser med rabat, og dette udgør en væsentlig rettighed

for kunden, skal en andel af transaktionsprisen henføres til denne option og først indregnes som

omsætning, når kontrollen med disse yderligere varer/tjenesteydelser overførest til kunden, eller

optionene udløber.

 Licenser – IFRS 15 kræver vurdering af, om en licens giver kunden adgang til virksomhedens

immaterielle rettigheder, eller om kunden opnår ret til at bestemme brugen af de immaterielle aktiver.

Dette er afgørende for, om omsætningen indregnes over tid, eller på et bestemt tidspunkt.
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Oplysningskrav

IFRS 15 udvider de nuværende oplysningskrav vedrørende omsætning. De øgede oplysningskrav omfatter

bl.a. følgende:

 Opdeling af omsætningen der viser, hvordan typen af omsætning, beløb, timing og usikkerheder

vedrørende omsætning og pengestrømme påvirkes af økonomiske faktorer

 Oplysninger om kontraktaktiver og –passiver primo og ultimo, omsætning indregning i indeværende

periode, som indgik i kontraktspassiver primo året og omsætning indregnet i indeværende periode

vedrørende leveringsforpligtelser, der er opfyldt i en tidligere periode (fx ved ændringer i den samlede

transaktionspris, hvor en del ændringen skal allokeres til allerede opfyldte leveringsforpligtelser)

 Hvis kontrakten forventes at strække sig over mere end et år, den samlede værdi af transaktionsprisen,

som er allokeret til resterende leveringsforpligtelser, samt oplysning om, hvornår virksomheden

forventer at indregne omsætning

 Oplysning om aktiverede kontraktsomkostninger, såvel for at opnå aftalen som for at opfylde aftalen

 Typer af varer eller tjenesteydelser, væsentlige betalingsbetingelser samt den typiske timing vedrørende

opfyldelse af leveringsforpligtelserne

 Beskrivelse af de væsentligste skøn og vurderinger vedrørende størrelsen af og timingen for indregning

af omsætning

 Virksomhedens valg med hensyn til den regnskabsmæssige behandling af tidsværdien af penge samt

omkostninger afholdt for at opnå eller opfylde aftalen

 Oplysning om de metoder, inputs og antagelser, der anvendes til at opgøre transaktionsprisen og dens

fordeling på leveringsforpligtelser.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsbestemmelser

IFRS 15 gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2017 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i

Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Standarden skal implementeres med tilbagevirkende kraft,

som om dens krav altid havde været anvendt på igangværende aftaler ved begyndelsen af det tidligste

sammenligningsår, samt aftaler, der indgås herefter.
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IFRS 15 giver mulighed for at undlade tilpasning af sammenligningstal, hvorved standardens krav kun

gælder for de aftaler, som er igangværende ved begyndelsen af det år, hvor standarden implementeres (fx

01.01.2017), samt aftaler indgået herefter. Virksomheden skal dog under alle omstændigheder oplyse om

indvirkningen af eventuelle ændringer som følge af implementeringen af IFRS 15.

Yderligere information

For yderligere information om IFRS 15 henvises til:

Nyhedsbreve

 IFRS in Focus – IASB issues new standard on revenue recognition (maj 2014)

 Notat om IFRS 15 (juni 2015) (på dansk)

 IFRS industry Insights (16 mindre nyhedsbreve med fokus på dele af IFRS 15 med størst effekt for de

dækkede brancher) (Juni 2016)

Video eller audio potcasts

 A detailed look at the new revenue framework, IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” – Et

60 minutters interview af lederen af Deloittes Expert Advisory Panel (EAP) for omsætning. Kan også

downloades i mindre bidder, som behandler de enkelte dele af den nye standard.
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Beskrivelse af ændring Forventet effekt på årsrapporten Status /

Action plan

IASB udsendte i juli 2014 den endelige version af IFRS 9, Finansielle instrumenter, som udover de tidligere

afsluttede delprojekter også indeholder nye bestemmelser vedrørende værdiforringelse af finansielle aktiver

samt ændringer til tidligere udsendte bestemmelser i IFRS 9 vedrørende klassifikation og måling af

finansielle aktiver. Hermed afsluttes IASB’s projekt vedrørende erstatning af IAS 39, Finansielle

instrumenter: Indregning og måling, som i hovedtræk har omfattet følgende delprojekter:

 Klassifikation og måling af finansielle aktiver (November 2009)

 Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser (Oktober 2010)

 Regnskabsmæssig sikring (November 2013)

 Ændringer til klassifikation og måling af finansielle aktiver (Juli 2014)

 Værdiforringelse af finansielle aktiver (Juli 2014)

IASB har fortsat et projekt på deres agenda vedrørende macro hedging (accounting for dynamic risk

management), men dette projekt anses for værende et separat projekt i forhold til IFRS 9.

Klassifikation og måling af finansielle aktiver

Klassifikationen af finansielle aktiver, og dermed den efterfølgende måling, baseres ifølge IFRS 9 på

virksomhedens forretningsmodel for investering i og besiddelse af det pågældende aktiv.

Hvis aktivet

1. indgår i en forretningsmodel, hvis formål det er at inddrive de kontraktlige pengestrømme fra aktivet

over dets levetid (business model test), og

2. de kontraktlige pengestrømme udelukkende består af tilbagebetaling af hovedstolen, samt renter heraf

(contractual cash flow test)

skal aktivet henføres til kategorien Amortiseret kostpris og dermed efter første indregning måles til

amortiseret kost.

[Analyser og beskriv effekt som ændringen forventes

at få på fremtidige årsregnskaber. Herunder

beskrives udførte handlinger,

forklaringer/begrundelser og konklusion, samt

forslag til omtale i anvendt regnskabspraksis

vedrørende udsendte, endnu ikke implementerede

standarder]

[Marker med

farvekode status for

analysen af ændringen]

Afsluttet

igangværende

ikke påbegyndt

[Indsæt datoer for

aftalte deliverables]
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Med udsendelsen af den endelige IFRS 9 i juli 2014 tilføjede IASB en yderligere kategori vedrørende

finansielle aktiver, som opfylder contractual cash flow test, jf. pkt. 2 ovenfor, men som indgår i en

forretningsmodel, hvis formål det er både at inddrive de kontraktlige pengestrømme og at sælge det

finansielle aktiv. Aktiver i denne kategori skal efter første indregning måles til dagsværdi, med indregning

af renter, valutakursgevinster/-tab samt nedskrivning for værdiforringelse i resultatet, mens øvrige ændringer

i dagsværdien indregnes i anden totalindkomst. Ved salg af aktivet, eller reklassifikation til kategorien

”Dagsværdi via resultatet (FVTPL)” recirkuleres beløb indregnet i andet totalindkomst til resultatet. Herved

opnås, at beløb indregnet i resultatet svarer til en behandling til amortiseret kostpris, mens det indregnede

beløb i balancen afspejler aktivets dagsværdi.

Aktiver, som ikke henhører til en af ovennævnte to kategorier, klassificeres som finansielle aktiver til

dagsværdi via resultatet (FVTPL), som løbende måles til dagsværdi, med alle værdiændringer indregnet i

resultatet.

Egenkapitalinstrumenter, som ikke besiddes med handel for øje kan dog ved første indregning

uigenkaldeligt klassificeres som måling til dagsværdi via anden totalindkomst. For aktiver i denne kategori

indregnes alle realiserede og urealiserede værdireguleringer (inkl. valutakurs-reguleringer) i anden

totalindkomst, uden efterfølgende recirkulering til resultatet, når indregning af aktivet ophører.

Fremover skal finansielle aktiver således klassificeres i en af følgende fire kategorier:

1. Amortiseret kostpris

2. Dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst (FVTOCI) (fordringer)

3. Dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen (FVTPL)

4. Dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst (FVTOCI) (egenkapitalinstrumenter)

I lighed med IAS 39 tillader IFRS 9, at finansielle aktiver ved første indregning kategoriseres som FVTPL,

hvis dette fjerner eller væsentligt reducerer en målings- eller indregningsinkonsistens.
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Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser

Størstedelen af bestemmelserne i IAS 39 vedrørende indregning og måling af finansielle forpligtelser er

overført uændret til IFRS 9. IFRS 9 indeholder dog følgende ændringer til bestemmelserne i IAS 39:

 Undtagelsen i IAS 39, ifølge hvilken afledte finansielle instrumenter relateret til unoterede aktier i visse

tilfælde kunne måles til kostpris, ophæves. Under IFRS 9 skal alle afledte finansielle instrumenter

således måles til dagsværdi.

 Virksomheder, som vælger at måle finansielle forpligtelser til dagsværdi (dagsværdi-optionen), skal

under IFRS 9 præsentere den del af periodens ændring i dagsværdi, som kan henføres til ændringer i

virksomhedens egen kreditværdighed (own credit risk), i Anden totalindkomst (OCI).

Ophør af indregning

Bestemmelserne om ophør af indregning (derecognition) er overført uændret fra IAS 39 til IFRS 9.

Regnskabsmæssig sikring

IFRS 9 ændrer i væsentlig grad bestemmelserne vedrørende regnskabsmæssig sikring i forhold til IAS 39.

Ændringerne medfører bl.a., at virksomhederne bedre kan afspejle deres risikostyringsaktiviteter i regnska-

bet, da der med ændringen bliver større overensstemmelse mellem den økonomiske virkning af sikringsakti-

viteterne og den regnskabsmæssige præsentation. Læs mere om baggrunden for ændringerne på IASPlus.

De væsentlige ændringer vedrørende regnskabsmæssig sikring er i hovedtræk:

 Omfanget af poster, der kan behandles efter de regnskabsmæssige bestemmelser om sikring øges, fx

særskilt sikring af risikokomponenter i ikke-finansielle poster, sikring af en aggregeret eksponering

inkl. derivater, sikring af grupper af transaktioner og nettopositioner

 Omfanget af finansielle instrumenter, der kan anvendes som sikringsinstrumenter øges, fx instrumenter

der måles til dagsværdi via resultatet, øget mulighed for brug af optioner
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 Bestemmelser vedrørende sikringseffektivitet ændres, således at de i højere grad afspejler den økonomi-

ske sammenhæng mellem det sikrede og sikringsinstrumentet

 Der indføres øgede krav til oplysning om virksomhedens risikostyring, pengestrømme fra sikringsakti-

viteter, og regnskabets påvirkning fra regnskabsmæssig sikring

Værdiforringelse af finansielle aktiver

Bestemmelserne i IFRS 9 vedrørende værdiforringelse af finansielle aktiver tager udgangspunkt i et

forventet tab-princip, i modsætning til de nugældende regler i IAS 39, som er baseret på et princip om

faktisk indtrufne tab.

Bestemmelserne gælder for

 Finansielle aktiver der måles til amortiseret kost

 Finansielle aktiver, der kræves målt til FVTOCI (blandet forretningsmodel)

 Lånetilsagn, hvor der er en aktuel forpligtelse til at udvide kreditten (medmindre disse måles til FVTPL)

 Finansielle garantier omfattet af IFRS 9 (medmindre disse måles til FVTPL)

 Leasing tilgodehavender

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser omfattet af IFRS 15.

Ifølge IFRS 9 skal hensættelse til tab på et finansielt aktiv opgøres løbende fra tidspunktet for første

indregning med et beløb svarende til:

 Forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid vægtet med sandsynligheden for, at låntager går i

default inden for de næste 12 måneder (12-month expected credit losses), eller

 Forventede tab på aktivet i hele aktivets levetid (full lifetime expected credit losses)

Hensættelse svarende til forventede tab i hele aktivets levetid skal foretages, når kreditrisikoen for det

finansielle aktiv er øget betydeligt siden aktivets første indregning, samt for tilgodehavender fra salg af varer

og tjenesteydelser, som ikke anses for værende en finansieringstransaktion i henhold til IFRS 15. Det

antages, at kreditrisikoen er væsentligt forøget, hvis aktivet er overforfaldent med mere end 30 dage.
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For øvrige finansielle aktiver foretages hensættelse baseret på ”12-month expected credit losses”.

Virksomhederne kan dog frivilligt vælge at foretage hensættelse baseret på ”full lifetime expected credit

losses” for leasingtilgodehavender og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, som anses for

værende en finansieringstransaktion i henhold til IFRS 15.

Forventede tab skal tilbagediskonteres med aktivets effektive rente fastsat på tidspunktet for første

indregning.

Renter på finansielle aktiver skal som udgangspunkt beregnes efter et effektiv rente-princip af bruttoudlånet.

IFRS 9 indeholder dog modifikationer hertil, afhængig af aktivets status i forhold til værdiforringelse. Den

regnskabsmæssige behandling kan således opdeles i følgende tre kategorier afhængig af aktivets status:

1. Kreditrisikoen er ikke væsentligt forøget siden første indregning – Renteberegning af bruttoudlånet

2. Kreditrisikoen ér væsentligt forøget, men der er ikke objektiv indikation på værdiforringelse –

Renteberegning af bruttoudlånet

3. Der er objektiv indikation på værdiforringelse – Renteberegning på netto regnskabsmæssig værdi (dvs.

inklusiv hensættelse til tab)

Når information om faktorer og indikatorer, som indgår i vurderingen af, hvorvidt kreditrisikoen er

betydeligt forøget ikke er tilgængelig for det enkelte finansielle aktiv foretages vurderingen i stedet på

passende grupper/andele af en portefølje af finansielle aktiver

Yderligere oplysningskrav

IFRS 9 udvider via konsekvensrettelser til IFRS 7 på en række områder oplysningskravene i betydelig grad.

Det gælder fx oplysninger vedrørende

 regnskabsmæssig sikring og anvendelse af derivater

 kreditrisici og opgørelse af hensættelse til tab

 investering i egenkapitalinstrumenter som måles til FVTOCI

 reklassifikation af finansielle aktiver



277

IFRS 9, Finansielle Instrumenter (Juli 2014) (Fortsat)

Ikrafttrædelse

IFRS 9 gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i

Danmark dog ikke før den er godkendt af EU.

IFRS 9 skal som udgangspunkt anvendes med tilbagevirkende kraft, men indeholder undtagelser hertil, fx

for regnskabsmæssig sikring, der som udgangspunkt skal implementeres med fremadrettet effekt.

Med udsendelsen af den endelige IFRS 9 i juli 2014, og dermed afslutningen af det samlede IFRS 9 projekt,

tilbagetrækkes de tidligere versioner af IFRS 9, som blev udsendt i november 2009, oktober 2010 og

november 2013. Virksomheder som vælger at implementere IFRS 9 før 1. januar 2018 skal som

udgangspunkt implementere den fulde og endelige IFRS 9.

Dog kan virksomheder, som førtidsimplementerer IFRS 9 senest 1. januar 2015 fortsat vælge at

implementere de tidligere versioner af IFRS 9 for perioden frem til 1. januar 2018.

Desuden kan en virksomhed frivilligt vælge at førtidsimplementere ændringen vedrørende indregning i

anden totalindkomst af dagsværdiændring fra virksomhedens egen kreditrisiko på finansielle forpligtelser

som måles til FVTPL, uden samtidig implementering af de øvrige dele af IFRS 9.

Endelig kan en virksomhed vælge at undlade implementering af reglerne i IFRS 9 vedrørende

regnskabsmæssig sikring, og fortsætte anvendelse af IAS 39’s bestemmelser herom, også efter 1. januar

2018. Denne mulighed vil eksistere indtil IASBs afslutning af projektet vedrørende macro hedging.
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Yderligere information

For yderligere information om IFRS 9 henvises til:

Nyhedsbreve
 IFRS in Focus – IASB finalises IFRS 9 which changes the classification and measurement of financial

assets and introduces an expected loss impairment model (Juli 2014)

 IFRS in Focus – Hedge accounting reforms: A closer reflection of risk management (November 2013)

 IFRS in Focus – IASB issues revisions to IFRS 9 for financial liability accounting (November 2010)

 IAS Plus Newsletter – IFRS 9 Financial Instruments (November 2009)

Video eller audio podcasts

 IFRS 9 Financial Instruments (Juli 2014)

 Impact of IFRS 9 on banking industry (Juli 2014)

 A new general hedge accounting model in IFRS 9 Financial Instruments (high level summary) (No-

vember 2013)

 A new general hedge accounting model in IFRS 9 Financial Instruments (Detailed explanation) (No-

vember 2013)

eLearning modules

 IFRS 9 Classification and measurement

 IFRS 9 Derecognition

Deloittes eLearning moduler kan downloades hér.
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